DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE i

MARKGRAVELEI.168

j|f

m$$$

<m BEHEER VOOR

>l

Ml'-

, * | HOLLANDiN.INDIE

BEHEER:
^ ^ '
*~u N. V. P. BRAND'S U.
LEMMÉSTRAAT, 12
1 * '
VAARTWEG
ANTWERPEN
'
HILVERSUM

ï*

f

XXXE JAARGANG

MAANDSCHRIFT

ï*
JANUARI
1930
INHOUD: Al. Walgrave: Guido Gezelle. — Jan Bloem: Aan Guido Gezelle.
— Bernard Verhoeven:Guido Gezelle. — Herwin Eeckel: De zalige zinkende
zonne. — Aug. Van Cauwelaert: Deemoed. — Jeanne De Bruyn : Thomas
Mann. — Ringsteken. — Boekbespreking. — Aanbevolen boeken. —
Inhoud van tijdschriften.

EMDIAN^SOADFIC
Regelmatige en spoedige dienst m e t luxe-booten

tusschen ANTWERPEN en CANADA
Biljetten voor alle stations in Canada en de Vereenigde Staten
TOCHTEN

rondom de wereld. Naar Amerika e n Zuld-Afrika,
de Mlddellandsche Z e e , West-lndië.

ANTWERPEN—SOUTHAMPTON : £ 2 — 1 0 - 0 \ alle maaltijden
ANTWERPEN — QUEENSTOWN : £ 4—10—0 S inbegrepen.
Draagbare autaars op alle booten
Uitgifte van mandaten en travellers, cheques door de Canadian Pacific expres Railway

Canadian P a c i f i c R a i l w a y
Agency (Belgium) N. V.

Jordaenskaai, 2 5 , ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

Dietsche Warande en Belfort: per jaar 55 fr., Nederland en Kol. 8 gl.

siiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

:STEUNT Belgische Ondernemingen':
EN

KOOPT

IMAP-F/N1
I

SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5
Beter
dan vreemde stelsels

F. MAES

S

|

Kathelijne Vest, 59 s
ANTWERPEN
|

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIBS

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE :

BEHEER VOOR

MARKGRAVELEI, 168
BEHEER:
LEMMÉSTRAAT, 12
ANTWERPEN

HOLLAND&N.INDIE
N. V. P. BRAND'S U.
VAARTWEG
HILVERSUM

XXX* JAARGANG

MAANDSCHRIFT

1930
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GUIDO GEZELLE
DE DIEPERE EENHEID

door Al Walgrave.
«Het hart, de bronaêr, de Oceaan
en oirsprong van soo veele goeden
als uit hem vloeien..,»
(VONDEL, Lucifer.)

In mijn« Leven van Guido Gezelle »sprak ik ergens deze meening
uit:« De Poësie om haar zelve is nooit voor hem hoofdzaak noch doel
geweest. Nooit! zelfs te Rousselare niet, noch in zijn laatste dichterjaren,,,»
,„Men zie het geheele zinsverband, (i)
In een uitgebreid werk kan men niet alle uitspraken, ter loops aangebracht, naar verlangen toelichten. Ik zou daarom deze eens willen
hervatten en met breeder bewijs steunen. De keurders, die haar hebben
aangeraakt, zullen dan wel zien wat ik eigenlijk bedoelde.
Al wie ernstig Gezelle leest, weet dat hij zelf zijn Dichtergave
bewust was en hoogschatte. Dat blijkt ten andere verder uit dtzt bladzijden zelf. Maar zijn « Dichtergeest», die aangeboren gave, sprak niet
alleen in kunstwerk of zuiver gedicht; uit zijn geestesleven strekte die
geest over alle leven zijn vleugelenden kwam tot veelzijdige uiting :
«hij doordrong alles met poësie», zelfs wanneer de Dichter geen
verzen schreef.
Ik wil hier eens toonen waarin voor Gezelle het zwaartepunt lag
van zijn leven en streven, waaruit de eenheid van heel dat leven ontstond.
Een vergelijking kan ons helpen. Voor de meeste gewone christenen is christelijk leven zooveel als kerkelijk zijn : hun christelijke
plichten van eeredienst wel volbrengen. Terecht! Wie die uiterlijke
godsdienstigheid niet oefent, toont dat er binnen hem geen christen
waarheid leeft. En toch is de hoofdzaak niet: die gebeden en oefeningen in henzelven; de hoofdzaak is het innerlijk leven, waaruit de plichtvervulling voortkomt. De Heiligen zien dat, en streven ernaar, christen
te zijn, en dat is : Christus gelijken, om onder de menschen een weerspiegeling van Christus te worden. Heeft ieder Heilige dan toch nog
(i) IL 117
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een bijzondere roeping, waardoor hij vooral één der hoedanigheden
van Christus vertegenwoordigt, toch voelt men dat zijn leven geheel
naar het goddelijk voorbeeld gericht is, en dat al wat hij zegt of doet,
een hooger, ja een goddelijk leven uitspreekt. Hun leven is één.
Iets dergelijks, misschien is 't in den grond wel hetzelfde, komt
voor in Gezelle.
Hij is geen dichter omdat hij verzen maakt, hij maakt verzen
omdat hij Dichter is. Hij is er verre van, de poésie, de kunst, als zijn
loopbaan te aanschouwen, gelijk de «letterkundigen», de «gens de
lettres» doen. Hij is een mensch, Vlaming en Priester, die werkt,
denkt, schrijft en dicht, en dat komt al uit één diep-dichterlijke opvatting, die hij zelf eens eigenaardig uitdrukte, toen zijn vrienden hem
vierden te Kortrijk, in 1886 :«En ja, ik bekenne het vrijmoediglijk :
van jongs af ben ik bezeten en gedreven geweest om van zoo nabij
mogelijk, niet den Keizer, niet den Koning, met allen eerbied zij
't gezeid, maar om het Volk en om den Vlaming te zicnf om den Vlaming weerd te worden».
Den Vlaming zien : hem kennen dus, het land van Vlaanderen, en
't volk dat daar leeft en spreekt. Daarom : kennis van de Vlaamsche
oudheid en geschiedenis, en van de oude taal, om te beter het huidige
volk en de huidige, levende taal te verstaan, te waardeeren, met smaak
af te luisteren en te genieten.
Den Vlaming weerd worden: zelf leven en doen, spreken en schrijven, en dichten, zóó dat hij, Gezelle, en wij, die van hem willen leeren,
echt en innig eigen Vlaamsch zijn, in ziel en christen zin, in woord en
spreuk, zonder vreemden tooi, zonder nadoen of nazeggen van
anderen, maar naar eigen aard en wezen.
Zijn groot werk, zijn eigen werk, is het in leven-in-Vlaamsch-zijn,
door middel, voornamelijk, van de volkstaal en haar meest onmiddelijke uiting : al wat nog leeft in den mond van het volk. 't Is de
ongeschreven taal opvangen en ten voorbeelde stellen. Doet hij daar
geschreven getuigenissen bij, dan is het uit oude boeken, waar die
nog argeloos de volkstaal van hunnen tijd naschrijven : «hoe onze
ouders spraken» heet hij dat.
« Van jongs af is hij van dien geest bezeten, tot dat pogen gedreven
geweest. Van jongs af, niet alleen dus toen hij zoogezeid, als dichter,
zweeg, om in dat taalkundig werk afleiding te vinden, neen, reeds voor
hij eigenlijk dichtte, en, later, terwijl hij in zijn vruchtbaarste dichterjaren was, te Rousselare en te Kortrijk.
4

En nu vind ik de beste uitdrukking van wat mij de waarheid
blijkt : Gezelle leefde dichterlijk, in de dichterlijkheid van zijn land,
volk en taal, en, waar en wanneer het hem uit eigen aandrang of door
uiterlijke oorzaken geboden werd, sprak hij die dichterlijkheid, dóór
zijn vindersziel heen, in eigen gedichten uit*
Te Rousselare, als student en poortier : «Zijn óore lag aan de
straat» vertelt Hugo Verriest, «en professor zijnde vertelde hij ons
hoe, rond Kerstdag, als hij mocht alleen zijn en vrij, in zijn poortierskamerken, hij 't arm volk met sterre en rommelpot van strate riep en
ze zingen dede, — Van dien tijd reeds raapt hij woorden en zegwijzen
op en schrijft ze in zijn zakboeksken,,, alle eigenaardige, onbekende
woorden en spreekwoorden en spreuken,,* schreef hij op. En die
legenden, en verhalen en gewenten en geplogendheden, gebruiken en
zeden, geloof en bijgeloof,,, wie heeft er aan dien student (hij was toen
16, 17 jaar) geleerd dat na te gaan en te verzamelen? En daar, die
knaap,,, zit daarmede bezig; horkt en zoekt, vergaart en boekt, en
snuffelt als of het ware over al de grondreuken en verborgenheden van den
vlaamschen bodem en van de vlaamsche natuur... Een andere wereld»
(dan de boekenwereld)«tintelde in zijne oogen,»
Zoo komt het dat zijn vroegste jongelingsgedichten, veelal, in
vorm en inhoud nog vast aan school en leering, toch al hier en daar van
die slagen slaan waarin men de eigen dichterlijkheid van Vlaanderen
verneemt, zoo in de Mandelbeke, gedicht toen de dichter nauwelijks
18 jaar oud was; vergeet dat niet!
Geen schooltaal, eigen volkstaal reeds, hier en daar :
«Is 't de liefde die u dwingt
en uw loof omleege bringt...»
oudere vormen :
«en mijn wortel in den grond
dieper ende vaster stond»
eigen zien, die zon die :
«in het westen
over 's werelds voorste vesten
bloedrood door de boomen blinkt
en dan in de baren zinkt
en eigen gehoor, de beek die :
« vloog door menig, groene weide
die ze kuste en lekte en vleide »•„
5

Dat gaat alzoo voort, in het leven van de Seminarist te Brugge.
Want pas is hij daar weg, of een zijner vrienden schrijft hem :
«Wij zoeken u thans vruchtdoos onder de speeluren, om, wandelend met u door de wijde gangen van den pand, te praten over taaistudie, en samen te zoeken naar nieuwe Vlaamsche woorden.»(i)
Hij is Professor geworden te Rousselare, van Poësis nog niet,
maar welhaast toch van Vlaamsch in 4a en 3a. Zijn studentje Van
Doorne komt meermalen op zijn kamer en wat ziet hij?
«Bij zijne zijde stond er een soorte van houten raat die uit veelvuldige houten kotjes of cellekes bestond, waarin hij zijne zantekoorns,
vondsten en vindevogels stak,»
Meer en meer groeit in hem die zucht naar de kennis van het
eigen taaiwezen, en de dichter in hem wordt met den dag als een deel
en een uiting van die vlaamsche wereld. Lees de Boodschap van de
vogelen (1855) hoe veel losser is hij reeds van vreemde banden, hoe
eigenaardiger en Vlaamscher; hoe veel rijker in woord en zegging :
«Eikes, schoonste schoon der wereld,
eikes, blinkende en bepereld,
en gespot rondom de schaal...
zwart geplekt en wit gespegeld,
dicht gesijperd of getegeld...
zijden kleeren of katoenen,
donkerblauwe oft heldergroene;
grimselzwart of hagelblank,
kleur van hoog- of leegen rang;
goud dat onder 't groene kronkelt,
groen waar brandend goud op vonkelt,
rood als een robinenstraal;
fijn geringeld en geregeld,
en gespikkeld en gespegeld,
zoet verdwijnend afgeleid,
't een in 't ander weggevleid
en te nieten uit verbleekend;
kleur, zoo stekende afgeteekend
en zoo net vaneen geplekt
en zoo lief geschaaljedekt...»
alzoo ook de Pachthofschilderinge en de Berechting
(1) Cacs. Gezelle-Guido Gezelle 65,

Hij is ondertusschen zijn eigen zending meer bewust geworden,
door het vroege kennis maken met wat in 't buitenland geschiedt.Vroeg
vertrouwd met Engelsche dichtwereld, haar «Nursery-rhymes», haar
«folklore» met de katholieke heropleving van bouw en beeldende
kunst in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Holland, kiest hij in
denzelfden zin zijn eigen baan : Vlaming zijn en Vlaamsche christen
dichterlijkheid doen heropleven, in zijn volk en in zich-zelf*
Een der Engelsche jongens, J* B* Nugent, schrijft hem uit Engeland :
«Ik verneem dat de Cardinaal (Wiseman) Rousselare bezocht
heeft* Ik ben blij te vernemen dat gij benoemd zijt tot professor van
Poësis* Hoe vordert uw Vlaamsch woordenboek, ik meen wat ik
gewoonlijk schikte op de achternoenen van onze speeldagen?»(i)
Daar Wiseman het klein Seminarie bezocht den 17 November
1858, is deze brief dus uit dien tijd* Gezelle was juist een jaar Professor
der Poësis* Dus, vóór die benoeming (19 November 1857) was hij reeds
bezig met zijn taaivondsten te verzamelen en de leerlingen te doen
medehelpen, 't zij om woorden aan te brengen, 't zij om ze te schikken*
En, pas dichterleeraar, schreef hij « O ft ruischen van het ranke
riet)), het eerste volop Gezelliaansche gedicht, in woord en toon en
zielebeweging* De kunstenaar is volgroeid, en gegroeid uit den dichterlijken taaispeurder van Vlaanderens eigen woord* Het Riet (December 1857), het Schrijverke; de Waterspegel; Binst het stille van den
nacht, De Beltrommel zijn de perelen van den bundel Dichtoefeningen
(Augustus 1858), onmiddelijk voorafgegaan van het pronkjuweel uit
den leeraarstijd : Kerkhofblommen geplukt op het graf van den leerling
Ed* Van den Bussche*
Dit meesterwerkje is in alle opzichten merkweerdig : immers het
toont ons, van toen af, den heelen en voortaan onveranderlijken
Gezelle : den lyrischen uitdrukker van het wezenlijke leven*
Pas eenige dagen geleden las ik over Goethe :
«Schon der Student Goethe stand turmhoch über den zcitgenössischen Dichten*.
Sie suchten und ersannen das Romanhafte, das sogenannte Poëtische und Imaginative,
und bestrebten sich» es als wirkiich darzustellen* Goethe erkannte schon in Leipzig als
das wahre Ziel der Kunst, dem Wirklichen eine poëtische Gestalt zu geben...»(2)

Denkt nu aan de tijdgenooten van Gezelle in 1858, aan de romanen novellenschrijvers, aan de Balladen- en Verhalendichters, en verge(1) Biekorf 1928. 274 (médeged. d* Caes. Gezelle).
(2) Karl Heinemann. Die deutsche Dichtung. Leipzig» Kronen, 1914.
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lijk met Kerkhofblommen. Men heeft het later wel eens betreurd, dat
onze Dichter geen langere werken had opgesteld, geen Mireio of
Dreizehnlinden had gevonden. Hoezeer hij zulke gedichten bij anderen
bewonderde en zelfs vertaalde (Hiawatha b* v*), toch bleef hij zelf
vreemd aan dergelijke vindselen* Zijn gedicht, het heele leven door,
was : een poëtische gestalte aan de Vlaamsche-christen werkelijkheid
geven* Kerhofblommen is daarvan een concreet voorbeeld» Eene uitvaart in een Vlaamsch landelijk dorp : de Vlaamsche doodengebruiken
en de christen liturgie; de Vlaamsche omgeving van pachthof en
kerkeweg, en landlieden, bezien en doorleefd, samen met Vlaamsche
studenten van een priestergesticht, die leeren in Latijnsche en
Grieksche oudheid hun eigen menschelijke gevoelens afgebeeld zien:
de ideale wezenlijkheid, in de allereigenste taal van de streke waar de
uitvaart plaats heeft: een uitbloeisel van het dagelijksche leven, en
van de bewonderende studie van Vlaanderens taal en eigen dichterlijkheid* Het heele lyrische dichtwerk van Gezelle is niets anders.
Dichtoefeningen zélf is een eerste poging daartoe; uit welke inzichten de uitgave spruit, in welken geest de verzen gedicht zijn, blijkt
genoegzaam uit de bewijsstukken die haar omramen : de Verantwoordinge voor het oud-geurige en middeleeuwsche dat den bundel al
grootendeels kenmerkt, en voor de gewestelijk-gekleurde taal waarin
hij gesteld is* Het Prospectus waarin hij wordt « aangeboden met het
gevoelen als van iemand die een speeltuig uit de middeleeuwen zou
trachten weer in te voeren;» de Inleiding «tot de studenten waarin de
dichter zegt te hopen dat «gij lieden ook wel uw deel zult doen en
uwen kant keeren, want 't is er onder u*** die gouden schakels misschien aan de keten zullen toevoegen, als zij komen te verstaan hoe
katholijk, hoe recht, hoe zeedbaar en hoe dichterlijk ons Vlanderen nog
is, en hoe schoon, hoe schoon zijn tale, ja,
In Vlanderen blinkt de Hemel blauw
gelijk op alle stranden
In Vlanderen straalt de morgendauw
gelijk in andere landen.**
Mijn Vlanderen spreekt een eigen taal,
God gaf elk land de zijne,
en laat ze rijk zijn, laat ze kaal,
ze is Vlaamsch, en de is de mijne! ».**
8

Niet te vergeten ook, aan 't einde der eerste uitgave, de Woordenlijste, die een eerste blijk is van de taallievende bedrijvigheid van den
Dichter,
Hier is de plaats om een woord te zeggen over den brief, door
Conscience aan Gezelle gericht den 12 Oktober 1858, antwoord op het
zenden van Dichtoefeningen vanwege den schrijver* O* a*:
«Wat aangaat het gebruik van Westvlaandersche woorden en wendingen, mij
hindert dat geenszins, maar in het gevoel van liefde voor u en uw werk is eene treurnis»
Uw schoon en dichterlijk boek kan zoo veel goeds stichten... waarom zijnen gang door de
wereld, zijne vlucht belemmerd door eene gril? Waarom den dichter eenen philoloog om
den hals gebonden? Het moge nuttig zijn voor de taal eenige schilderachtige synoniemen
aan te winnen. Wat heeft de zending des dichters daarmee gemeen? Ik weet het door
ondervinding: wanneer men eens op het veld der kunst zijne ware zending heeft gevonden, moet men niets beoogen dan die alleen, volstrekt alleen, te vervullen. Alle bijgaande
roem is schadelijk.»

Hoe teekenend, niet waar, 't verschil tusschen beider opvattingen,
en 't onbegrip van Gezelle's opvatting bij Conscience!
^Eenige schilderachtige synoniemen aanwinnen»; «de zending
des dichters;»«alle bijgaande roem ».
En vooral : «Eene gril!*.. Waarom den dichter eenen philoloog
om den hals gebonden?» Gezelle was heel vereerd met den brief, en
heeft er later met eerbied over gesproken, maar toch zal hij wel
geglimlacht hebben. Zijn philologie immers was iets heel anders dan
wat Conscience voorhad.
Zij was een veelzijdig, ja zoo alzijdig mogelijk voeling houden
met den Vlaming-zoo-hij-is-en-spreekt, om dan te zijn de Dichter van
die Vlamingen : de Dichter «dictor », spreker, uitspreker van een volksziel: en men spreekt toch maar uit datgene waarvan men vol is. Uit
dit kennis vloeide de dichterschap, niet uit die der woorden en synoniemen alleen, uit die van 't levende volk. De woordenlijsten, in Dichtoefeningen en later in Hiawatha en Rijmsnoer (1) dienden maar als toelichting, of soms als verweer tegen 't voorooideel dat alle door hem
gebruikte woorden gewestelijk West-Vlaamsch zouden zijn (2); maar
ze waren in elk geval slechts een éénzijdige en onvolledige weergave
van het veelvuldig en beminnend weten dat hem vervulde. Voor
Conscience was de Dichter een mensch die als zending had, roem te
(1) Die van Tijdkrans, in de Veen- of La/moo-uitgave, is niet van Gezelle.
(2) of, zoo in Rijmsnoer, ook als zeer uitvoerige blad- en woordeniw;*er.
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halen met gedichten, die dan wel goed konden doen aan het volk.
Aan den levenszin van die oorspronkelijke «woordkunst» dacht hij
niet:«Wat heeft de zending van den dichter daarmee gemeen?»'t Is
misschien daarom dat Gezelle, den brief aanhalend, Conscience
noemt» die groote meester in 't vertellen* Of hij taaimeester is of wilt
zijn dat late ik daar*» Een beetje meer taaimeesterschap — studie van
de taal dus — hadde zijn vertelkunst wel niet«om den hals gehangen»,
dat weten wij nu heel goed*
Het schooljaar dat nu volgde : 1858-59, was wonderbaar bedrijvig
en dichterlijk rijk* 't Is een roes van weelderig leven met de jeugd; hun
studie, hun spel, hun gebed, hun gezang, hun dagelijksch zien, hooren,
ja eten en drinken en slapen* En die werkelijkheden worden tot poësie,
in zoo hoog-mogelijken christenzin, zoo ontstonden de meeste
« Gedichten gezangen en gebeden »volgens den ondertitel der i e uitgave :
«Een schetsboek voor vlaamsche studenten »* Dit alles is meermalen
door mij en anderen in 't licht gesteld en hoeft hier niet bewezen noch
besproken* De hoofdingen van de gedichten zeggen veelal genoeg :
Kruiske, kruiske, goed begin, waar we lezen :
«als mijn hand uw voorhoofd raakt
en geborgen onder 't haar
maakt het nederig kruiske daar***»
En : Bezoek bij ft Alderheiligste; en Blijdschap, die wondere
gebeden! En die berijmde, gedichte brieven; en «Mocht ik met een
dichtje uw herte winnen !» en Ik misse H* En 't edele spel der schaverdijnders en Een bonke keerzen, kindl
Ja, «kerzen eten» werd tot een der mooiste gedichten van dien
tijd, zoo los van maat, zoo diep-levend in lijf en ziel; zoo edel-zinnelijk
als 't een christen doenbaar is, genietende het leven en de gaven Gods,
met de innigheid van een Franciscus :
«Plukt ons, plukt ons,
plukt ons 1
riepen ze, en ik plukte ze
en ze woegen zoo zwaar:
de zegen des Heeren woeg op hen
Neemt en dankt Hem
die ze gemaakt heeft...
dankt Hem:
Kijkt naar den Hemel
IO

daar is Hij,
daar is
God!
De oogen omhooge,
gelijk de vogel
die drinkt
en 't schuldeloos hoofdeke om —
hooge heft!...
Dank om het leven,
dank om het licht,
dank om het licht en het leven,
dank om de lucht en het licht,
en het zien en het hooren
en al!
Een bonke keerzen, kind...

Maar onderttisschen staakt het genieten niet bij het bespeuren en
afluisteren van 't levende, sprekende, zingende volk* Hij deunt de
kinderliedjes na, die spelen met woorden en klanken, zonder veel zin,
alleen voor hoor- en mondgenot:
Janneke
mijn manneke,
mijn hert en hemeldief,
kander
wel een ander,
neen, geen ander, zijn zoo lief!
Ik jeune mij daarin
ik jeune mij daaran
als ik een liedje mag dichten;
ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran
als ik het liedeke kan.
Timpe, tompe, terelink...
Hij hinkelde, hij winkelde,
hij kronkelde, hij krinkelde
op een
been!
Inke
de vinke,
den appelenboom,
een splenternieuw paar leerzen...
II

Rijmkes uit de kinderkamer,
rijmkes uit de mande,
'k zegge, *k wille en 'k zalder maken,
rijmkes allerhande.

En op de volksrijmen — al zijn 't maar halve rijmen of assonantiën — op den maatslag van die volksdichtjes en liedjes en rijmspreuken, den slag en 't stafrijm, waar de zwakkere sylben tusschenloopen,
een- of meer, daar steunt hij de vrijere maten op, die hij gebruiken
wil, niet omdat ze nieuw zijn in de toenmalige dichterwereld, maar
omdat ze oud zijn, en echt, en waar, in die andere dichterlijke wereld
waarvan die half- of heel vergane liedekens nog sprankels bewaren in
de taal en zeggenschap van het volk»
Zoo ontstaat, bij voorbeeld, dat Huwelijksdicht : De Zang der
Bruiloft, een bewijs onder vele van meesterschap in het Gelegenheidsgedicht : zuiver uitvloeisel van diep en innig samenvoelen met den
Vlaming* Zoo ontstaat : Bezoek bij 't graf, waar de eenvoudigste
middelen van rhythmisch bewegen, onbewust en heimelijk, al dóór
« de verdeelingen van lijf en ziele », de dichterlijke ontroering wekken
en herscheppen :
Ik wandelde, ik wandelde alleen,
Ik wandelde en sprak tot den Heer
Hij sprak en ik hoorde en hij hoorde en ik sprak;
en 'k wandelde en sprak tot den Heer...
Het water gaat open en toe,
het water gaat op en gaat neer
Het water, als 't kind er een steentjen in smijt,
het water gaat open en toe...
En de aarde gaat open en toe,
ook de aarde gaat op en gaat neer
wanneer er de putmakers geldwinnend hand
ene kiste in legt... open en toe !•».

In dien tijd kwam ook : Het Kindeke van de Dood (i), nog eens,
geen romantisch uitvindsel, maar de verdichterlijking van een wezenlijk gebeuren; langen tijd afgekeken en meegeleefd : het kwijnen van
een zieken jongen, en zijn sterven* Maar hoe vol diep geloof, en
(i) De bedoelde jongen stierf Januari 1859. Het gedicht toen opgezet en half
begonnen, werd voltooid in 1860.
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Vlaamsch volksleven, en hoe wonder van eigen taal, eigen klank en
maat!
Hoogst merkweerdig voor de beschouwing die ons nu bezig
houdt, zijn die aanteekeningen in een notaboekje van 1860, door
Caesar Gezelle meegedeeld in « Zantekoorn »•
Gezelle was toen met eenige studenten immer aan 't vergaderen
van de volkstaal» Hij denkt aan het uitgeven daarvan, en beraamt titelbladen, en inleiding van die uitgaven, zoo, vooreerst:
DICHTERLIJK WESTVLAENDEREN
OFTE
VERZAMELINGE VAN
GEBEDEN, GEZANGEN, SPREUKEN, VERMANINGEN,
RAEDSELS, E* Z. V. TOT NU TOE O N G E S C H R E V E N
EN ONUITGEGEVEN EN MAER LEVENDE OP DE
TONGE VAN HET VOLIT VAN WESTVLAENDEREN•
APIS... MORE MODOQUE

HOR. IV. OD. 125-26(1)
TE ROESELAERE
1860

Een andere ondertitel volgt daarna : «Voorbeelden van Westvlaemsche Dicht de taelveerdigheid.»
Op de keerzijde van dat bladje ontwikkelt hij de inzichten :
«Had men een klaerder gedacht van 't verleden, men kon het nadoen en weer
invoeren, maer wij weten enkel dat het beter was; laet ons consequent zijn en zoeken in
ons verleden* Zulke boeken zijn meestal wetenschappelijk en zelf van protestanten of
andere geloovigen gemaekt geven zij bloot de daedzaken, 't gebruik daervan aen iedereen
overlatende. Wij zullen als priester handelen, en bij de onvervalschte daedzake ook
wenken geven tot het nut en de bediedenis derzelve »...

Ziet ge wel: niet uit nieuwsgierigheid of liefhebberij alleen dient
de volkskunde beoefend te zijn, maar om er iets meê te doen :«men
kon het nadoen en weer invoeren»— «als priester handelen» is :
«wenken geven tot nut en bediedenis*
Welk nut? Belet de wederkeerende bekommering : Dichterlijk
westvlaenderen. Dicht en taelveerdigheid. En, dertig jaar vóór Bie(x) Eigenlijk Hor. Od. IV. II-25-26. Hij citeert uit een schooluitgave, waar de
i e ode van boek IV weggelaten is, en de 2 e tot i e wordt.
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korf f zit die leidspreuk uit Horatius : Apis more modoque : naar Bietjes
zede en doeninge* Gezelle zal in 1890 aan het nieuwe tijdschrift, door
vrienden gesticht, den naam geven : Biekorf, met de spreuk : Nullus
otio perit dies apibus. Reeds bij een even vroegere poging zon het
geheeten hebben : Biehalle (1887)*
De eenheid van dat leven is hieruit reeds te zien, maar zij wordt
nog veel klaarder, en verbaast ons nog meer, uit een tweede ontwerp
van titelblad. Eerst stond het aldus :
DICHT- EN TAELBEGAEFDHEID
ALPHA ENDE OMEGA
VERLEDENKÜNDIG WOORDENBOEK
OFTE
GELOOF- TAEL- EN LETTERKUNDIGE
OUDHEDEN
VAN WESTVLAENDEREN
BIJEEN VERZAMELD
DOOR DE LEDEN VAN HET
VLAEMSCHE LETTERGEZELSCHAP
IN 'T KLEEN SEMINARIE
TE
ROESSELAERE

1860

Maar tusschen die wijd-uiteengeschreven regels van het titelblad
schrijft hij, steeds zijn inzicht bepalend : Na 't woord : woordenboek :
«oftewel «Leekenspegel der ongeleerde volkswijsheid »• Na en
boven de volgende regels, andere uitdrukking :
«Vlaemsche buiten-boek-geleerdheid »•
«Ongeleerde volksgeleerdheid-volksverstand*»
Verder, en nog steeds duidelijker :
«Vlaenderen uit zijn tale
De Vlaming uit zijn tale»
Loquela tua manifestum te facit Matth. 2Ö*73*
«Boek der spreuken of Vlaemsche wijsheid »•
«Vlaemsche grond- of oorpoëzie*»
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Een zeer weinig bekend portret
van Guido Gezelle, met pijp en
~~ zittende aan eene tafel. —

En onder den naam : Vlaemsch lettergezelschap schrijft hij, zoowaar :«genaemd de Gilde van SinteLudgardis». Die Gilde, door hem
later te Brugge onder de medewerkers van Rond den Heerd stillekes
begonnen, en na zijn heengaan naar Kortrijk door Duclos openbaar
gesticht, heeft hier reeds haren naam en doel, onder de studenten* En
het tijdbladje voor eigen Vlaamsche taalwetenschap dat hij in 1880
begint, staat hier al met dezelfde schriftuurspreuk aangekondigd :
Loquela tua manifestum te facit! Uwe spraak verraadt U, Vlaming! Ja,
dat is 't wel, lees maar : «Vlaenderen, de Vlaming uit zijn tale*» En
wat blijkt uit die tale, in dien Vlaming? Zijn dicht- en taalbegaafdheid,
de Vlaemsche grond- of oorpoezie. Twijfel er niet aan; een papiersnippertje aan de bladjes gevest zegt:
«Geen volk zonder God, geen zonder tale,
geen zonder dichtbegaefdheid en zonder gedichten.»
Nog volgen ontwerpen van inleiding voor dat woordenboek*
Zoo : Eerste deel : Geloofkundige oudheden. Wat meent Gezelle daarmede? Zijn antwoord belicht een heel deel van zijn later dicht- en
prozawerk :
« Voor oudheden aanzien wij niet al wat betrek heeft op de leeringe van Dien
gebenedijden Zoon des Eeuwigen Vaders.** Dus* worden alhier opgenomen enkel die
geloofspunten des vorigen Heidendoms die bij 't volk nog onder verschillige benamingen
zooals bijgeloove, avergeloove, superstitie, voorteekens, enz. blijven voortduren en geloofd
worden*,*
Aen het werk dan» en hoe meer wij de schaduw dervan zien. hoe schoonder zal het
licht des heiligen geloofs uitblinken.*» Veel handen maken ligt werk!»
G*G.

Leest het a* u* b* geheel in «Zantekoorn»; ik moet hier, helaas,
inkorten* Rond den Heerd, Loquela, Biekorf staan vol van zulke
oud-heidensche vondsten, door Gezelle (en zijn navolgers) opgeteekend, verklaard, met de christen gebruiken in verband gebracht, en,
door den Meester, verdichterlijkt of zelfs in vele gedichten aangewend*
Verder nog uit de ontworpen inleiding :
« Ons Vlaenderen spreekt een eigen tale, en geen eigen tale zonder
eigene poesie. Evenals onze oude tale is onze poesie ofte spreukbegaefdheid tot nu toe onbewerkt en onaengeraekt gebleven*** De verzamelinge waervan dit schrijven tot bekendmakinge dient heeft voor inzigt***
die welhaest verwelkerde blomkes van poësie te plukken zonder ze te
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krenken,., en in bewaernisse te brengen gelijk die teere vrucht waervan
het waes al de schoonigheid is en zoo ligt aen onvoorzichtige duimen
hangen blijft* Wat altemets het onbeduidenste*** zou toeschijnen is het
meest weerd : zoo alles dient opgeteekend te zijn; zelfs het minste verschil van zeggen : één letter*** om de ware gedaente van 't gedicht aen
den dag te helpen***»
Hierna komen aanduidingen voor dat nauwkeurig opschrijven,
gelijk het gehoord wordt*
En dit alles ligt aldus gereed in 1860, zijnde alreeds gedacht en
voorbereid door al de jaren van den student en den jongen leeraar,
van den dichter zelf der eerste bloeiende Rousselaersche lente* Ik heb
mij den last getroost die bewijsstukken hier over te schrijven; zij
moesten wijd bekend zijn* want ze bewijzen zooveel!
Zij bewijzen dat Gezelle wezenlijk de Dichter is van Vlaanderen,
gelijk niemand in zijn tijd geweest is noch zijn kon, omdat niemand,
gelijk hij, de ziel van zijn volk, door zijn taal en spreukbegaafdheid,
in zichzelf heeft opgenomen*
Zij bewijzen dat de Gezelle van Rond den Heerd, van Loquela,
van Biekorf, niemand anders is, dan de eigenste Gezelle van Rousselare : dat leven is zoo één dat alles erin groeit zoo het begonnen was,
met de gaven en de strevingen van de allereerste, bewuste jaren*
Zij bewijzen dus dat de « philoloog» Gezelle niet af te scheiden
is van den Dichter Gezelle* Dat er geen tijd is, na zijn dichtertijd,
waarin hij begon of herbegon met de «taailiefhebberij» van zijn studentenjaren, «als toevlucht en rustbezigheid voor zijn gekwoUen geest
en hert »* Niet te doen! Zelfs wanneer zijn geest en hert minst gekwollen moesten zijn, als professor der Poësis in 1858-59 en als Dichter
van Tijdkrans en Rijmsnoer in 1880-97, *s hij altijd evenzeer de
«opnemer» van alle Vlaamsche dichtbegaafdheid in en door de taal*
Zij bewijzen dat de taaispeurder Gezelle juist den dichterlijken
Gezelle vormt en voedt* Die wetenschap is niet om de taal zelf, maar
om het schoone, het dichterlijke van de Vlaamsche ziel te bereiken,
te doorgronden* Overal komt die bekommering doorschemeren :
Loquela manifestum te facit* En te, dat is de Vlaming, het Vlaamsche
volk, niet alleen zijn taal als dusdanig, maar wat spreekt uit de taal :
de ziel!
Dat blijkt uit het reeds aangebrachte, dat blijkt ook later* Zie
dien brief aan Paul Alberdingh-Thym, in 1862, na 't Congres
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van Brugge, waar zijn streven zoo deerlijk misverstaan was geweest :
« Mijn doel, zooals gij wel vermoeden kunt, is de lang verwaerloosde tael van alhier een zoo publiek mogelijken spreker te verschaffen,
en de dichterlijkheid des volks, der jonkheid, tot onbevreesde en christelijke
uiting uit te lokken... Daer is nog christelijk leven, christelijke bloei,
christelijke dichting mogelijk,**»
Hij was toen in 't Engelsch Seminarie te Brugge werkzaam*
't Is de tijd toen hij dichtte* naar oude voorbeelden* op nieuwe voorvallen : De Varende Vrouwe, De Viervlage, Torrebrand; de geestige
slagen van Niet en Heete pootjes; de leutige gelegenheidsliederen van
Nieuwpoort en van Pastor1s Jubilé en het Brugsche stadsbeeld van
f
t Klooster van Bethel,
't Is wonder hoe de Brugsche stad
bijna heel 't Heilig Land bevat***
Die gelegenheidsgedichten* ja! Hugo Verriest mag schrijven,
over den tijd der jaren 60 en 70 :« Dichtveerdigheid bleef hem ook bij,
maar het was voor een gelegenheidsvers*» Gezelle heeft echter altijd
gelegenheidsverzen gedicht, van 1850 af tot 1899, door alle omstandigheden van eigen leven heen, treurige of blijde* Die scherpe afdeeling
tusschen den Gelegenheidsdichter en den Kunstdichter bestaat ook al
niet, en onder de honderden verzen op allerlei gelegenheid zijn er,
overal in dat leven, van de schoonste en beste vruchten zijner dichterziel* Van de opvatting die hij had over Vlaamsch dichterschap, was
het gelegenheidsgedicht onafscheidbaar, zijnde de verdichterlijking
van het dagelijksch wel en wee der Vlaamsche menschen onder wie
de dichter leefde*
Na het Engelsch Seminarie komt de tijd van het onderpastor
zijn in Sinte Walburge te Brugge* 't Is de tijd van Rond den Heerd.
En zonder eenige aarzeling durf ik schrijven : Veronderstel dat
Gezelle van 1865 tot 1870 een honderdtal gedichten zou geschreven
hebben in den aard van Waar zit die heldere zanger, of van Casselkoeien, maar dat hij Rond den Heerd niet hadde geschreven? Welnu,
alles ingezien ware dat voor hem en voor ons een verlies* Hij heeft
vroeger en later woordkunst genoeg voortgebracht om een of twee
menschenlevens te vullen, ik wil zeggen woordkunst-in-verzen* Maar
zijn werk in Rond den Heerd is een unicum in zijn leven en in de
Vlaamsche letterkundige wereld* Ik kan het slechts betreuren, dat dit
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werk in zijn geheel — ik spreek vooral van de 4 eerste jaren — te
weinig gekend is. De 4 proza-boeken van Gezelle zijn er echter vrucht
en voorbeeld van, hoewel zeer beperkt. Toch volstaan zij om te bewijzen wat een kunstenaar-met-het-woord ook hier aan 't werk is. Verkeerd begrepen, nu nog door hen die hier spreken «van het duiveltje
van het didactische en van de moralisatie, dat zoovelen van onze letterkundigen in bekoring heeft geleid, of van een Gezelle die «alle Zondagen preekt in Rond den Heerd»(1) Natuurlijk staat er leering in dit
«leer-en leesblad voor alle lieden,» Maar preeken, zooals men dat in
verminderden kunstzin verstaat, deed hij niet. Hij vertelt, hij verklaart
en beschrijft zaken uit Gods schoone schepping of uit de menschelijke
kunstwereld. Hij doet het verband zien tusschen christen leven en
natuurbeschouwing; hij haalt uit alle bronnen van zin- en geesteswaarneming de lavende wateren voor dorst naar hooger beschaving.
Men komt daaruit, het hoofd vol bewondering voor alle schoonheid en
waarheid, want Gezelle doet hier weer juist wat hij te Rousselare deed:
de menschen die hij onderwijst, in en door hun taal, leidt hij zoo hoog
het hun mogelijk is, tot ze Vlaamsche christen dichterlijkheid aanschouwen in hetgeen ze als menschen dagelijks zien en hooren, in
hetgeen ze als christenen, moeten of kunnen kennen van hun geloof
en eeredienst.
Ook, geen een Vlaamsch blad heeft het hem tot hiertoe nagedaan.
Het spreekt van zelfs, dat de gedichten uit dien Brugschen onderpastorstijd schaarscher zijn, en dat onder hun aantal (omtrent een 60
of 70) er maar weinig zuiver en ongemengde lyrische kunstgedichten
zijn. Geheel met het volk bezig, het niet- of weinig boekgeleerde, dat
maar rijm en dicht verstaat uit eigen spreuk of bij gelegenheid, leeft
Gezelle dan ook in dat volk, en wat hij doet is : hun taal verder afluisteren en indiepen om, met de schilderkrachtige en klankrijke middelen
van die taal, de dichterlijkheid van het volk te vatten, op te wekken, en
uit te spreken, al ware 't dan ook meest in proza, maar dat proza is op
menig plaatse prozagedicht en zit daarbij vol kiem voor gedichtengroei.
Leest dat eens, b, v,:
(1) Beide aanhalingen uit een recensie in Boekengids*
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WINTERSCHILDERIJTJES,
« Ghebenedijt den Heere vorst ende coude, ghebenedijt den Heere ijs ende sneeu!»
dat bidden wij den priester geerne meê, als wij denken op de aangename gewaarwordingen en op de gezonde oefeningen van lichaams- en zielenkracht die de winter ons verschaffen kan.
Schoon is het in de onpeilbare lucht te schouwen, naar die duizende en duizende
sneeuwvlokskes die daar dooreen hangen te krinkelen, en zachtjes, zonder val, bij malkander liggende, de aarde toedekken en in slaap doffelen.
Schoone is het de sperreboomen te zien staan, den top alleen nog trotsch en onbedwongen, de takken altemaal gebogen en gezwakt onder den witten last, die weegt zonder
te overwegen en die 't edel geboomte eene gratie bijzet die 's winters alleen te aanschouwen is.
Wonderlijk is de klank van de klokke, als ze, half besneeuwd, klaagt gelijk een die
sterven gaat, en woorden spreekt die, nauwelijks hoorbaar, niemand en verstaat.
Aardig luidt de stemme des menschen over de ingesneeuwde velden, verre verre,
en 't schijnt dat de gesproken woorden wel nog zoo onwederroepelijk zijn als bij zomertijde.
Eigen is 't gekriep van de noodlijdende vogelscheppinge, als zij, tem van den hongersnood, de menschen durven betrouwen, die wreede koningen aller schepselen, en
bedelen gaan, — eene net gekleede schooiersbende! — tot voor de deure en op de vensterbank.
De reuke des winters is geen reuk van versch omroerden grond noch wondgetordten kruiden der aarde, 't is geen asem van blommen noch geen fragor — hoe zegt
men dat? — van rijpgeplukte vruchten; de winter riekt naar turf en gloeienden derink,
naar sperrenwierook en steenkooldamp : de reuke des winters is odor ignis, de reuke des
viers, die zelfs in de kleeren niet en zat van de drie Schriftuurkinderen in den gloeienden
oven te Babiion.
't Gevoelen! O krachtige koude, die de zenuwen snoert en spannen doet, die,
gevreesd en ontgaan, eene plage en eene ziekte zijt, die, getrotseerd en met den voet
getreden, het bloed verschrikt, maar doet terug komen gestroomd, met dien wintersenen
gloei die het gansene lijf verwarmt en doortintelt met blijdzame gezondheid.
O welgekomen winter, als het water versteend en gevangen ligt, als de beken straten
geworden zijn waar de menschen met stalen voet op wandelen, tusschen hemel en aarde,
boven 't water, op 't gladdige ijs.
Gebenedijde winter, die uit het kellig noorden komt, waar 't altijd winter is en het
rendier tegen den hond om 's zeerst loopt, aan den wagen zonder wiel van zijnen te kleen
gegroeiden meester! O noordsche vader winter, komt bezoekt en leert ons blijdzaam zijn.
Vergeet ons niet, o winter, wanneer gij van uwen hoogen zetel komt, met de poolsterre over uw hoofd, sneeuw zichtende uit uwe koude vingers, stijft de aderen des lands,
maar de aderen niet des lichaams noch den bloedtocht in de moedige Vlaamsche herten!

Dat stond in Rond den Heerd van 13 Januari 1866. Toch wel
een gedicht, zeker? En een dozijn gedichten van later tijd zijn eruit
voortgekomen.
Of dit:
19

t Hoe overheerlijk is de aanvang der lente! Het groote, jaarlijksche wonder van
Aarons bloeienden staf herhaald aan tnillioenen takken. Het langzaam ontspruiten en
groeien van gras, blommen, boomen — wel langzaam, maar toch niet tegen te houden —
hetwelk geene kracht hoegenaamd en kan weerstreven, geen geweld en kan bedwingen..»
Indien de lente maar eenmaal in een eeuwe en kwame,zooals nu eenmaal in elk jaar,
of indien zij losbrake met het geweld eener aardbevinge, en niet in alle stilte en naderde,
hoe benieuwd en vol ongeduldige verwachtinge en zouden dan alle gemoederen niet zijn,
om dtze wonderbare veranderinge te aanschouwen!...
Voor de woeste menschen zou het ophouden van dit wonder een wonder zijn, en
het onophoudelijk voortzetten van dit wonderwerk van Gods almacht schijnt min wonderbaar te zijn, als het staken daarvan zou wezen k..»
(R. D. H. 1867. April).

Ik noem dat poësie, en opleiding tot poësie, van deze die Gezelle
in Rijmsnoer zoo overvloedig zal ten beste geven* Men wordt daarvoor,
door Rond den Heerd, vatbaar gemaakt. In denzelfden zin leze men de
Paaschkeerse I e jaar, bl. 144, of de Flieflodder IL 165; poësie van natuur
en.liturgie samengesmolten; en bedenke verder dat er zulke ingevingen en toespelingen schuilen in bijna ieder opstel van Gezelle's hand 1),
dan zal men een beetje gaan inzien wat zulk een wekelijksch geschrijf
in zijn inzicht was en voor zijn volk kon zijn.
Het grootste verdriet van Gezelle 's leven, of ten minste het verdriet dat hem meest bedroefd en bezwaard heeft, is het weggaan van
Rond den Heerd, toen hij Brugge moest verlaten. Toen, waarlijk,
verloor hij vasten voet; er was geen werk meer, geen werkveld liever,
waarop hij den bouw kon bouwen van het Vlaamsche huis; geen
gelegenheid om dien levensdroom uit te werken : uit taal en verleden,
den Vlaming, voor eigen visioen en voor den geest der anderen,
volledig doen opleven, en zelf, met hen die meêwilden, vanher leven
in dien glans van eigen volksbestaan, diep-diep eigen en onverbasterd,
diep-diep Vlaamsch en christen. Toen ja, veel meer dan bij 't weggaan
uit Rousselare, was er scheuring in zijn bestaan. En, hoewel hij voort
manmoedig zijn priesterplicht vervulde, en zelfs daarbuiten niet
onledig bleef, duurde het vijf, zes jaar eer hij de dichterlijke vlam van
onder de asschen weer kon doen oplaaien, door dien dichtergeest, die
hem nooit verliet, en hem spijts alles tot troost was, zoo hij dicht,
juist in 1877 :
O Dichtergeest, van wat al banden
hebt gij mij, armen knecht, verlost,
en, uit uw handen,
wat heeft uw dierste gunst mij weinig werk gekost!
(1) Zie mijn bijdrage Gedichtengroei bij G. G. in Verslagen en Mededeelingen
der Kon. VI. Acad. 1936.
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Gij, godlijk wezen, doet mij leven
waar ieder andre sterven zou,
enongegeven
is nog de groote gift waarvoor 'k u derven wou!
Gij zijt genezing, en de wonden
de diepe, o wondre, toen gij, teer
die hebt gevonden,
getint en toegetast, zijn gave en zonder zeer.

En het is alleszins merkweerdig te zien, hoe bijna al de verzekens,
in dien genezingstijd, weer ontluiken uit bewondering voor de lieve
tale die hij 't volk hoort spreken :
Basileus, in 't Grieksch, is koning
Basilius, in 't latijn
vloeit van daar zoo zoete als honing,
met een reke woorden fijn,*..
Basilius is Baselis
eertijds Heilig-Bloed's patroon
maar te hard van hoofd : Maselis
dat is oud, en vlaamsch, en schoon!

«'t Eglentieren roosken», reeds vroeger bedicht, wordt weer
herdacht, om taalreden, want het heeft:
«nen alderliefsten name, maar
hij bediedt nen felgebekten,
stekelstafden tronk, nie' waar?

En van zich zelven spreekt hij als van :
de al ouden verzenvinder,
die op rijm, van hier en ginder,
menig reke, rijpe en rond
lijk gevallen vruchten vond...

Rijpe en rond is een volksroep, van peren gezeid. Hij zelf verklaart
het groeien van zulk een versje uit het gevonden woord allenthenen, tn
een volzin uit die verklaring is hier goud weerd :
« Maar wat baat het dat die oude woorden zoo eigen en zoo schoon
zijn, wat baat het dat ze Pastor De Bo in zijnen Idioticon steekt of ik
in mijnen woordentas, alwaar ze pas ontdolven, wederom begraven,
verwaarloosd en vergeten geraken?•••»
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Dus, wil hij zeggen, laat ze ons gebruiken, en om te beginnen,
laat mij ermee dichten :
«Overal en allenthenen
waar de snelle wagenschenen
loopen, van het stoomgerid,,.
En zoo zal 't gaan met Ja en nie, of U en ja is lange strie...; met
Beeksalal van den rondleurder; met Zaarde blomke (i); met Schimmelpenninck; met Andleie; met Broeltorren — Broertorren, — Bloedtorren; met Gods eerstigheid... en wie weet hoeveel andere!
De lezing van Loquela zal iedereen overtuigen, dat bij dezen taalziener de Vinder en Dichter altijd gereed zit, om in gloeiende geestdrift de taalbloemen te beschouwen en te doen bewonderen, en zelfs
om er een vers uit te doen opgeuren (2)*
Hij, de dichter, kan het niet laten doorgaan, zoo men een woordverklaring verwerpt omdat ze «te droog» is, en niet genoeg voldoet
aan het gevoel dat zoekt naar «het wondere »•«Het herte van den
mensch» zegt hij, is tot de waarheid gedreven zoowel als tot de wonderlijkheid, en Hen n'est beau que Ie vrai, zegt de fransche poëet. Ik ben
stijf voor die droge waarheid : ze bewaaart te beter, en moest ze... wat
vernescht of vernist worden om te schooner te blinken, zoo mochte
wel liefst de waarheid zelve daartoe gebezigd worden,»
En wanneer de Maatschappij«De Vriendschap» van Rousselare,
waar hij reeds lang lid van was, hem in 1886 vraagt om hulp te bieden
bij een uit te schrijven letterkundigen prijskamp, schrijft hij:« Waarom
altijd zuivere inbeeldinge, en niet eenen keer verduldigen, taaien
arbeid en zoeklust aangemoedigd, beloond en bekroond? »
Menige brief uit die jaren '80 wordt nu nog bewaard door Vlamingen, toen student in hun collegejaren, waarin Gezelle dankt en aanmoedigt, om de woordenschatten die ze hem zonden voor Loquela,
Hij werkte toen aan de vertaling van Hiawatha, en kon soms aan de
inzenders melden dat hun woorden hem hierbij hielpen. Die vertaling,
in 1886 verschenen, was juist voor Gezelle uitstekende gelegenheid
om de zeggenskracht en diepe dichterlijkheid der levende taal te
doen gelden.
(x) Eerste vorm van O Lenteblomke. Tijdkrans, Maart,
(a) Zie Leven van G. G. II, 70-75.
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In de ontworpen inleiding voor zijn Woordenboek (1860) waarvan
hooger sprake, moet men deze uitdrukking wel bemerkt hebben :
«Even als onze oude tale is onze poesie ofte spreukbegaef dheid tot nu toe
ongemerkt gebleven*» Poësie ofte spreukbegaefdheid! Voor Gezelle
is dat hetzelfde* De spreukbegaafde is dichter* Iemand die de spreuken
van zijn volk in geest en mond draagt, en innig begrijpt al wat daarin
klinkt en roert van volkswijsheid en kunstzin, zoo iemand is dichter,
al wat hij zegt of schrijft is poësie of wekt poësie*
Gezelle is juist zoo iemand*
Zijn Daikalmanak, in dien tijd ontstaan, zegt alweer hetzelfde*
Ieder plukbladje is een druppel of een teugje poësie* Dat eigen woord,
die Vlaamsche heiligennaam, dat oud volksgebruik, dat rijmpje op
weer of jaargetijde, op zede of geloof, 't zijn zoovele vonken uit den
gloeienden heerd van een dichterziel, en spattende alhier en aldaar,
gaan ze dichterlijkheid aansteken in Vlaamsche geesten*
Waarlijk op hem past wonderbaar het Schriftuurwoord : «Hij
gelijkt den huisvader, die uit zijnen schat te voorschijn brengt het
nieuwe en het oude*»
Hoe meer men dat gaat inzien, hoe minder men erover verwonderd is, dat deze man kwalijk verstaan werd* Men vroeg hem te zijn
wat hij niet was, of men beperkte hem bij iets wat maar een stuk van
hem was, en de simpele, maar groote, ééne Gezelle ontsnapte aan al die
eischen en verwachtingen, en baarde verwondering, misnoegen, spot,
of ook wel éénzijdsche bewondering*
Conscience wou een Dichter van beroep in hem zien, en, wij
hoorden 't hem zeggen, ontdekte tot zijn verdriet, iets als een philoloog* Vlaamsche strijders en strijdertjes meenden dat hij een soort van
Thyrteus was, en toen hij, in zijn rede op De Bo, (1885) dien waan
deed vervliegen, bejegenden zij zijn werk met minachting als «waardige liefhebberij, maar geen beweging »* Zijne oversten achtten hoog
zijn schrijverstalent, meenende dat hij„als vele andere, die gave naar
hun bedoeling in nauwere banden van geloofsverdediging of godvruchtigheid ging binden* Maar, vol geloof en godsvrucht, sprong die
aardige Vlaming, in taal en aard en werk, van alle kanten uit hun hand!
Zijn vrienden wilden hem houden op uitsluitend kunstgebied, en waren
lijk verergerd door het minderweerdige, het volksche dat hij dagelijks
kwistend omstrooide* Zoo beoordeelden zij Tijdkrans als maar half
Gezelle weerdig : «al te veel gelegenheidsverzen, uit vroeger jaren,
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zijn erin opgenomen»(i) ztidt er een; maar die gelegenheidsverzen
waren vooreerst niet uit vroeger jaren dan de andere verzen, en verder,
ze waren door Gezelle opzettelijk bedoeld tot blijk van zijn innerlijk en
volledig pogen om«den Vlaming ziende, den Vlaming weerd te worden »• Tijdkrans is wezenlijkheid tot poësie omgeleest : volksziel en
eigen ziel in één spreekbegaafdheid uitgesproken*
Doorbladert dat wonder levensboek :
Morgengebed :
Onze Vader, 't brood alleene en
houdt mijn herte in 't leven niet:
'k bidde U, Vader, 't daaglijksch lied
wilt me en 't daaglijksch brood verkenen!

Kindergroep 's avonds, in een vriendenhuis :
« Aaitje paais», nu, altemale,
kruiske, kruiske, Pa en Mal
Mietje, mocht ik, ach, uw tale
onnavolgbaar, volgen na!

Nieuwjaar! Een Nieuwjaarwensch, ten gerieve van den lanteernman :
«...Wilt gij met mijn dicht vereerd zijn
'k wensche u 't Nieuwjaar, en als gij
eens den hoek zult omgekeerd zijn,
't eeuwig licht* en peist op mij!»

Lente. Op wandel; de spaman met zijn bliksemende spa :
• Zoo volge ik ook, en geren ga
'k van 's morgens vroeg den delver na,
hem dichtende, als hij lam en moe
van werken is, mijn deuntjen toe»»

Huwelijk in 't gebuurte :
Het slot van de wereld, tot dat zij vergaat,
is 't heilig geheem van den huwlijken staat..

Of Gulden Bruiloft:
Gezegend oudrenpaar, die 's Konings eere
verdiend hebt, arbeidsvolk, gedoogt
dat ook de dichterstent den lof vermeere
dien 't vrije Kortrijk u betoogt*
(x) Voorrede van Gust. Verriest, bij de groote Bloemlezing : Verzen,

Het gekir van de tortelduif, die, zoo 't volk vertelt, heur koe
beklaagt:
«Koe, koe, schoone koe!
geheele en gansene dagen
hoort de tortel, af en toe,
altijd, altijd klagen!..»

't Ontmoeten van de werkende spellewerkster :
« Spellewerkend zie 'k u geerne,
vingervaste oudvlaamsche deerne
die daar zit aan 't spinnen, met
't vlugge alaam, uw kobbenet...

Aan den nieuwgewijden Priester :
«Het land van uw geboorte, 't is
ons Vlaanderen, eerlijke erfenis...

Gebed in zielenood, met Vader zaliger's werkspreuke :
«O Heere, maak mijn herte sterk
als staal, als steen, als kerkwerk...»

Leest aldus een paar uren, en gij voelt u één met Vlaanderen*
Maar zachtjes aan kwam de «volheid der tijden»voor den Dichter, Zonder ooit, tot het laatste toe, de taal en de spreukbegaafdheid
van den ouden Vlaming en het sprekende volk te vergeten, was hij de
tien laatste jaren aan rustige rijpheid geraakt, en de vruchten vielen
als van zelfs van dien ouden, vruchtbaren boom» Taaivruchten, dichtvruchten, goddelijke-liefde-vruchten, want zijn ziel was door zuivering
en verlichting, tot éénig met God gekomen. Zoo volmaakt het iemand
mogelijk is, had hij in hem laten volgroeien den waarlijk in-Vlaamschen
Christen. En nu kwam 't eene gedicht na 't andere, uit de beschouwing
van God en zijn genadewereld, uit het aanschouwen van Gods schoone
Schepping in Vlaanderland :
« Uit dit stormend zeespel henen,
heel alleene is 't dat ik moet
diepe en verre in 't land verdwenen,
rusten, daar ik God ontmoet!
God alleene, — in welker talen
dat gezeid? — na hertenslust
hebben, hebben, en herhalen :
«Ik beminne U!» dat is rust!»
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Ach 'k en gave om al het schoone,
dat de heldere zonne ziet
— Vlanderen, Vlanderen spant de kroone, —
neen ik, nog mijn Vlandren niet!.*.
Die oogen hebt, en God aanziet
in 't schoone, komt aanschouwen
hoe schoon de vloer te najare is
van Vlanderens landouwen!
't En zal, verdiend of onverdiend
't en zal u, distel, niemandsvriend,
minachtend ooit versmaden
dit Vlamingshert dat 't baten niet,
maar 't schoone in al Gods werken ziet,
en 't goede zoekt te raden, (i)

Hij was nu « den Vlaming weerd geworden»; en,«'t zalig rusten
weerd gerocht», zoo zag hij nu, waar hij lijk de ploeg, gevochten had
door de duistere, diepe voren, een oogst van edel graan aan 't golven op
zijn levensveld* Stilaan laat hij Loquela vallen (1896) en in Biekorf
schrijft hij minder en minder studie, meer en meer dichtwerk* Tijdkrans, van 1893 is nog voor een dikke helft, verzameling van reeds
bestaande werk, bijgewerkt met een derde gedichten, in 1893 en 93
voltooid; maar Rijmsnoer (1897) is op drie jaar geheel uitgebot, gebloeid en gerijpt, en nog kwamen er de volgende twee jaren, prachtige
verzen bij (Laatste Verzen). En intusschen vertaalt hij de Meditationes
theologicae, waar de Vlaming als godgeleerde spreekt en de dichter,
bij plaatsen, ontroerd, de vleugelen uitslaat* Weer de heele Gezelle :
Hij werkt, en zijn werk brengt poësie!
Zijn dichten is wezenlijkheid, tot poësie uitgegroeid; heel zijn
leven is één gedicht, omdat hij niet wilde zijn een «letterkundige»,
een «schrijver» maar een Vlaming, die schreef en dichtte, daartoe
gedreven door Gods gave, in hem neergeleid en immer trouw bewaard
en ontwikkeld :
Dichten is geen «kunste»
kom,
geen kunste!
Dichten ïs een gave Gods,
een gunste!
(1) Al deze verzen uit Rijmsnoer
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Aan Guido Gezelle
Niets prevelt meer in de stille straat
Langs m'n venster waait de wakkre wind;
't Is of mijn jonge ziel vergaat
En een nieuw leven in mij begint*
't Is of m'n hart nu vrede vindt,
Een vrede, die nimmer meer vergaat;
't Is of de smart van zijn oud gelaat
Diep in mijn wezen staat geprint*
'k Buig in stilte 't hoofd terneer,
Voor 't groot geluid zijner kele,
Dat jubelt en juicht in mijn ooren;
Gezèlle's stemme, zijn zingende koren,
Zijn droomen van goud, zijn zang van juweelen,
Storten zich op mijn wezen neer**;
JAN BLOEM*
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GUIDO GEZELLE
De middelpunt zoekende kracht (I>
door Bernard Verhoeven.
Gezeik is geheel zijn leven, in al zijn doen en laten, een middelpuntzoekende kracht geweest* Als anderen, veroordeelend, volhouden
dat hij juist een middelpuntvliedende kracht was, dan hebben zij óók
een verrei gelijk*
Het hangt er van af, wier men het middelpunt belieft te bepalen*
Gezelle was in het Vlaanderen der ommegangen en gildestoeten,
der vlaggen en leuzen, een eenzame, eigenaardige kern* Hij speurde als
een hooge windhaan naar alle garvende verwantschappen, maar niet
om een stuk van zijn zelfstandigheid uit te leveren in de eenheid van
een vergaarbak* Zijn middelpunt hield hij jaloersch in zich zelf* Hij
trok alles in den lichtkring van zijn vertrouwelijkheid, binnen de grenzen van zijn eenzelvigheid* Verstandhoudingen? Goed, maar met het
onaantastbaar zelfbeschikkingsrecht der deelen* In dien zin was de
middelpuntzoeker een verwoed voorvechter van*** de centralisatie*
Om eerst uit dien gezichtshoek den Vlaming te beschouwen :
Gezelle was niet enkel geen Groot-Nederlander, maar integendeel een
Klein-Vlaming*
In Gezellefs dagen kwam het Dietsche stamgevoel in Vlaanderen
tot sterker bewustzijn, en zocht tegen de opdringende Waalsche
dommekracht in Nederland een bolwerk, een dekking in den rug* Er
was geen samenhang in de Vlaamsche gelederen en geen gemeenschappelijk wapen* Het Vlaamsch lag versplinterd in dialecten* Zoo vermenigvuldigden zich in de Vlaamsche leidende kringen de voorstanders van het Nederlandsch als voertaal* Het was van Vlaamschen kant
vanzelf een overgave, een wanhoopsdaad om bestwil* Men liquideerde
het verleden en deed afstand van alle onvolgroeide aanspraken op een
(x) Fragment uit t Guido Gezelle, vader van het nieuwe Vlaanderen* Verschijnt
eerstdaags bij De Gemeenschap, Utrecht*
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stuk medezeggingschap in de gedaante der Dietsche taal* In het bloei*
tijdperk van Gent en Brugge, aan den uitgang der middeleeuwen, was
het Vlaanderen van Maerlandt en Ruusbroec, Breughel en van Eyck,
nog de kristalkern van de Dietsche samenleving, die leek voorbestemd
om uit te komen op een eenheid van staat en taal.
Als toen het natuurlijk groeiproces niet was gedwarsboomd, zou
in den mengkroes der gewesttalen, die om den voorrang vochten, eerder het Vlaamsch dan het Hollandsch de algemeene voertaal hebben
beheerscht. De barenspijn kwam te vroeg, en de eene moederschoot
wierp een tweeling.
De troebelen van den opstand tegen Spanje spleten voor eeuwen
het gemeenschappelijk lot van Noord en Zuid. De Noordelijke gewesten vormden een kordon van kameraadschap in de Unie van Utrecht
en gaven in hun zelfgenoegzame lijfbehoud het Zuiden aan de verstrooiing prijs. Spanje hield voet in de Zuidelijke Nederlanden, en de
Hervorming verdiepte nog de staatkundige kloof. De nationale omwenteling nam in het Noorden steeds beslister mede het karakter van
godsdienstoorlog aan. Het Zuiden bleef trouw aan het Katholieke
geloof. Zoo scheidden zich scherp de kampen, nog bevorderd doordat
van het Zuiden de opstandige hervormingsgezinde elementen zich
lieten overhevelen naar het Noorden, dat weldra volslagen een vesting
van Calvijn was geworden.
Het vrijgevochten Holland, door den eensgezinden strijd snel in
zijn nationaal bewustzijn bevestigd, zag weldra uit de hoogte neer op
het nabuurland, dat aan een eeuwenlangen vazaldienst was overgeleverd. Het bleef in zijn eigenwaan doof voor de stem van het bloed,
die over de Zuidgrens een aanklacht verhief. De pientere kooplui van
het Noorden vischten in troebel water en gaven hun mededinger
Antwerpen den nekslag.
Zoo was de ruit gebroken, en de ster schoot stralen in allerlei
richtingen : staatkundig, godsdienstig, economisch. Als twee vreemden
leefden de buren naast elkaar : in het deftige heerenhuis op den hoek
en het eerste krot van de volksbuurt daarnaast.
In het Noorden werd de eenwording der Zeven Provinciën, ook
op taalgebied, door de gebeurtenissen verhaast. Holland, dat de plak
van den schoolmeester had, wist zijn abc-boek op te dringen.
In Zuid-Nederland werd de eenwording gewelddadig gestremd
en de toestand op het oogenblik van de breuk, om zoo te zeggen,
gesteriliseerd. De Vlaamsche gewesten vormden geen gesloten slag29

orde van verweer tegen de voortwoekerende Waalsche overheersching*
Geen eenheidsfront van de Vlaamsche natie maar een los-verbonden
korps van vrijschutters*
Fouilleer de geschiedenis op het lijf en ge vindt onfeilbaar het
ontwerp voor het heden*
Wanneer men straks Gezelle zal ontmoeten als den vurigen
apostel van één provincie, West-Vlaanderen, dan kan men die hartstochtelijke eenzijdigheid niet met bekrompen kortzichtigheid gelijk
stellen* In die beperking zit een stuk historie verschanst* De groei van
de natie was in den kiem blijven steken, en de zelfstandige provinciën
hielden hun grenzen nog haast middeleeuwsch geblokkeerd*
Dan gaan, na den val van Napoleon, de mogendheden den
Europeeschen boedel beredderen, en krammen Nederland en België
aaneen* Het gemengde huwelijk, en dan nog gekokstoofd door de
berekening van huwelijksmakelaars, zat ook de Vlaamsche geestelijkheid dwars* Het Calvinistische gezinshoofd had zich in het verleden
waarlijk niet uitgesloofd om met aanminnigheid de Katholieke bruid
te winnen* De wijze waarop de katholieke generaliteitslanden als een
onmondig wingewest waren behandeld, spelde Vlaanderen weinig
goeds* En het bewind van Willem I was er niet op gericht, dit diepgewortelde wantrouwen weg te nemen* Zijn vervolging van de geestelijkheid, die het waagde het ontwerp van Grondwet aan te vechten,
zijn gehate maatregel, om de opleiding der geestelijkheid tot een tak
van staatsonderwijs te verklaren, rechtvaardigden integendeel het
wantrouwen ten volle*
In deze geladen atmosfeer moest de opgedrongen voertaal, het
officiëele Nederlandsch, wel met weerzin worden ontvangen als een
wapen van overweldigers* Het was een ander beulswerktuig, een stugge
uitgestreken vadermoorder, een kruising tusschen Statenbijbel en
Fransche acten-taal* Wonder is het niet, dat veel Vlamingen den neus
dichtknepen en als bij het graf van Lazarus zeiden :«zit f het riekt al »*
En dat ze zich dubbel wel bevonden bij de vleeschpotten van het gulle,
vettige, volksche Vlaamsch*
Als dan in Gezelle's tijd het streven naar taaiverbroedering op den
grondslag van het Nederlandsch weer opduikt en veld wint, stuit het
in West-Vlaanderen op staketsels* Daar had zich vastgebeten een nest
van verzet, een taai en koppig ras : Gezelle met een aangroeiend vendel
volgelingen om zich heen, dat weerstand bood aan de beweging naar
eenwording*
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Voor «particularisten» werden deze opstandelingen van den
moedergrond uitgemaakt door den overkant* Dat is : voor blinde pleitbezorgers van het eigen kleine belang, voor liefhebbers in antiek en
bekrompen provincialen*
Gezelle w&s inderdaad met onwrikbare eenkennigheid de man van
één gewest, de verstokte West-Vlaming, maar niet uit starren, provincialen eigendunk*
Het is gemakkelijk, de geschiedenis te vonnissen met de oogen van
het heden, maar als men werkelijk recht wil spreken, moet men het
doen uit den gezichtshoek der historie*
In leidende Vlaamsche kringen heeft thans het standpunt van
Gezelle zich vrijwel overleefd* De zuiging van Noord en Zuid was
sterker dan de terugwaartsche krachten, die Gezelle ontketende* En
het is goed zoo voor het levensrecht van den Dietschen stam* Maar niet
goed is het, bij een verlaten legerplaats den aanvoerder meewarig te
veroordeelen, en den Gezelle van toen het ongelijk van nu op den hals
te schuiven*
Dat Gezelle bij zijn optreden als verstrooide scherven vond de
verschillende gewesten en streektalen; dat hij niet de heerschersnatuur
bezat om in allerijl een Vlaamsche eenheidstaal aaneen te hechten als
een lappendeken; en dat hij ten overvloede genoeg gezond verstand
had om aan de bron geen spreekles te geven, volgens zijn stelregel :
«Een taal maakt men niet,ze wórdt» — dat alles moet ook zijn verketters toegeeflijk en begrijpelijk stemmen*
Maar Gezelle verdient meer dan een historische verklaring : een
rechtvaardiging*
West-Vlaanderen was niet maar een lukrake provincie doch het
stamland van de vroegste Dietsche beschaving* Het beste, wat het
oude Vlaanderen aan kunst en karakter had afgeworpen, richtte zich
herinnerend en wraakroepend in Gezelle op* Hij vond, toen hij de
ongeboekte en veronachtzaamde volkstaal ging verzamelen, Maerlant
onsterfelijk in den volksmond voortleven* Als eenmaal Hamlet van
Banquo's geest, ontving hij van Maerlant een boodschap : dat volk
moet gewroken worden*
Na eeuwen van doffen slaap stond Gezelle daar als het volksbewustzijn ontwaakt in den ochtend van een nieuwen dag* Hij stond
er als het geweten, klaarwakker, en de flarden der sluimering vielen als
lompen van hem af* Het Noorden had in de Unie van Utrecht Vlaan3i

deren uitgesloten* God verhoede, dat een nieuwe Unie datzelfde
Vlaanderen zou inslikken*
En Gezelle deed iets, wat vermetel en onuitvoerbaar was — ja, de
langstlevende heeft alles en het gelijk toe —• : hij bracht een klok, die
eeuwen had stilgestaan, op gang om een klok, die eeuwen had geloopen,
in te halen*
Hij bukte niet voor de gestelde macht van het Hollandsch* Hij
erkende geen koning onder dien keizer: de wording van een taal in den
smeltkroes van den tijd* Hij worstelde met al zijn spankracht tegen
«de overstroomende en overweldigende macht van het hollandsch
dialect», en dong voor het Vlaamsch om een gelijke plaats in het
groeiproces der dialecten*
Hij was de late, te late, aanklager tegen het noordelijk verraad aan
den eenen Dietschen stam, en smeet het erfstuk van de Unie van
Utrecht: het volgroeide Hollandsch, als bloedgeld van zich af*
Gezelle, die een onrecht brandmerkte, vocht tegen het onherroepelijke, maar dat verkleint zijn recht niet*
Noem het nobelen waanzin, een avontuur vol branie als ge wilt,
maar het was geen bekrompenheid : het was klank van Vlaamsche
klokkespijs* Hij wilde op zijn manier meewerken «aan de wording
eener toekomende algemeene nederlandsche of nederduitsche tale»,
maar niet door het Vlaamsch met huid en haar te laten verslinden*
Deze vastgepoote provinciaal was in wezen een welbewuste met vérstrekkende bedoelingen*
De wereld was te laat geworden voor dezen droom, vol heerschzucht, maar Gezelle's houding was onzeggelijk fierder en op den duur
winstgevender voor den heelen Dietschen stam dan die der hals-overkop-Nederlanders van zijn tijd*
Al was het West-Vlaamsche bendehoofd van aard geen veldheer,
en al streefde hij niet naar een samentrekking der verspreide vrijscharen, hij volgde wel degelijk een krijgsplan* Hij pootte, waar hij kon,
splijtzwammen in de dwingelandij van de Hollandsche voertaal*
Zijn eigen middelpunt was onwrikbaar, maar hij moedigde andere
aan, hun eigen middelpunt te kiezen, om daardoor het centraal gezag
van het Hollandsch te ondermijnen*
Zoo bezielde hij de dialect-beoefening in de andere Vlaamsche
gewesten, en bakerde vooral met een ongelooflijke toewijding het verwante taalstreven in Limburg* Doodbenauwd voor de Geuzen uit het
Noorden, slaat hij zijn Roomschen priestermantel vertrouwelijk om
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den niet-Katholieken uitersten Noorderling Johan Winkler, den
ijveraar voor de Friesche taal* Hij zou hetzelfde voor een Noorman
hebben gedaan, als die te vuur en te zwaard het Nederlansch had
willen uitroeien!
Trouwens overal in de wereld, waar een gewesttaai om lijfsbehoud
aan 't vechten is, stuurt Gezelle het vlaggeschip van een bevriende
mogendheid*
Aan het sterfbed van Fransch Vlaanderen heeft hij hardnekkig
voor den levensadem van het Dietsch staan kampen tegen den engel
des doods* Zijn ontzaglijk taaiinstinct was een wereldreiziger, maar
geen werelddeelen zocht deze Columbus, doch Vlaanderens in andere
luchten* De gebroken oorspronkelijke kleuren van de regenboog waren
hem lief* Spelenderwijs verschalkte hij de dialecten, plukte vriendschappen en spiegelde zijn eenzaamheid weg in al die andere Gezelle's:
in Mistral, die klank gaf aan den landelijken adem van de Provence;
tot Spanje toe in Rubio'y Ors, den Catalaanschen dichter, in Klaus
Groth, den plat-Duitscher* En kwam Gezelle van zijn tochten thuis,
dan zat zijn zak vol vondsten en herinneringen uit vreemde letteren,
die hij in den Vlaamschen familiekring uitdeelde*
Gezelle was een station van verstandhoudingen met alle deelen
der wereld, maar naar het zoo nabije Noorden was de lijn versperd*
Voor den Statenbijbel stond hij als voor een onoverkomelijke barricade*
Zijn eenige betrekkingen waren een paar dwarsdrijvers in wat hij zag
als de dwingelandij der Geuzen, enkele samenzweerders voor dezelfde
heilige zaak* Behalve aan den Fries Winkler reikte hij al vroeg de
vriendenhand aan Alberdingk Thijm, aan wien hij een van zijn eerste
bundels opdroeg* Thijm, een Gothieke als Gezelle zelf, en vooral: de
emancipator der Katholieken* Zij zwoeren, zonder woorden, trouw
op hetzelfde wapen*
Gezelle zag het Nederlandsch, juist als het Engelsch en het Hoogduitsch, als een taal van uitgesproken Protestantsch karakter en wilde
wat paapsch zout, wat specerij van Zuiderlanden er in mengen*
Zijn afkeer van het Holland dier dagen wortelde diep* Deze
priester droeg de onuitwischbare litteekens mee van de kwetsuren, die
de geestelijkheid had opgeloopen onder het bewind van Willem I* Hij
was bang voor de bezems in den mast, en onthulde zijn geheime drijfveer in een vertrouwelijken brief : «Ik ben geheel zeker dat de tijd
allengskens gekomen is, dat wij lieden, al te maal Katholieke Nederlanders, behooren op malkaar te steunen, liever als voortdurend naar
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het half joodsch, half heidensch Hoog-Holland te gaan om steun en
goedkeuring! Af moeten wij daarvan en verder af naar mijnen dunk,
als van den franschen vijand »•
In de kiem ligt hier het conflict, waarmee hij later tot zijn
naaste vrienden zal verontrusten : wanneer hij als wetenschappelijke
voertaal liever het Fransch ziet gebruikt dan wat hij schamper noemde:
het nederduitsch officieel schier-hollandsch* Met die gewaagde toepassing van zijn stelregel stond hij vrijwel alleen, maar hij zocht de
eenzaamheid* Zijn heele levensgang was een weg naar binnen, een
pelgrimstocht naar het Middelpunt*
Zijn kracht was de inkeer, de samentrekking in zichzelf* Is hij
voorbijgestreefd, dan toch alleen door den tijd, die zelf niet stilstond*
Zijn historisch gelijk is ongelijk geworden door een natuurlijke ontwikkeling, die de Hollandschè taal verjongde en de Katholieken boven
den Moerdijk ontvoogdde*
Vlaanderen heeft een half eeuw lang geteerd op de weldadige
koppigheid van Gezelle, en de heele Dietsche stam is er wel bij gevaren*
Deze conservatief heeft mede het karakter van Vlaanderen gered
van een ontijdige uitlevering en roekelooze vernieling* En als nu de
bonte vlaggen van Vlaanderen over Groot Nederland waaien, dan
mogen we Gezelle dank weten, dat ze tóen niet zijn opgeborgen in het
vooronder der kale modderschuit der Zeven Provinciën! Niet, dat
Gezelle een man was voor vlagvertoon! Albrecht Rodenbach, het kleinkind van zijn geest, kon als veldheer van de Vlaamsche jeugd het alarm
van een vlag niet missen*
« Wat ik gezegd heb, vat ik in één woord samen — zoo besluit hij
eenmaal een redevoering — : Kies een vlag! Wilt ge een dapper leger
dapperder maken : geef het een vlag* Ja, neem een vlag, en laat het de
gele vlag met den zwarten Leeuw zijn!»
De nota's van Rodenbach staan vol van die klinkende dagorders
en soldatentaal* Vóór het front der troepen werd ook aan den Vader
van Vlaanderen's Herleving de maarschalkstaf uitgereikt en werd
Gezelle in het vierkant der Kerels van Vlaanderen als de opperste
Kerel uitgeroepen door Rodenbach :
« Hij was een Kerel van aangezicht en gestalte, een Kerel vooral
van herte* Een Kerel was hij, een Kerel met lijf en ziele!***
« En hij sprak en hij zong en krachtig vloeide uit zijnen mond de
zingende tale der Kerels; en donderende zong zijne stemme***
«En zitt daar kwamen jonkheden rond hem toegeloopen, en
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horkten en horkten, en spraken en zongen den grooten man na<*<»
Gezelle voelde zich misplaatst tusschen die romantische vervoeringen en ontliep het slagveld der klauwende Leeuwen* Tromgeroffel,
al kwam het van den jagenden polsklop der jeugd, en de helle fanfares
van haar wild en strijdlustig bloed konden de trommelvliezen van dezen
kluizenaar niet meer verdragen* Iedere beweging was hem, den binnen-bloeier, verdacht, en dubbel de Jeugdbeweging*
Jongeren willen een«Almanak voor de leerende Jeugd van Vlaanderen» stichten, en ze komen Gezelle raadplegen* Zijn raad aan de
voormannen is de gansche Gezelle dier dagen : «Doet het niet, de
geestelijke Overheid zal u vinden »*
De Almanak kwam er toch en was de opstap naar een nieuw tijdschrift «De Vlaamsche Vlagge», met een gilde als lijfwacht om het
vaandel heen* Sinte Luitgaarde was de patrones der wapenen, en de
merkwaardige devotie tot deze heilige was Godbetert al een gepantserde vuist* Haar uitverkiezing toch dankte zij, behalve aan haar
heiligheid, aan haar weigering, om één woord Fransch te leeren in haar
leven!
Gezelle verschijnt een oogenblik als vredesgezant met de witte
vlag in het gezelschap van deze Vlaamsche Jeanne d'Arc* Of eerder
nog als brancardier met het roode kruis*
In de annalen der voorgeschiedenis van « De Vlaamsche Vlagge »
loopt een spoor van Gezelle* Van hem afkomstig was het artikel der
Gildewet, dat den bondgenooten als wapenmerk op al hun geschriften
een kruis voorschreef :
« dat kruis alhier, aldaar bezet
met puntekens, dat bewijst die
vijf zoete wonden Christi»
Het bloedspoor van den vredesapostel met zijn leuze :« Wie lijdt,
verwint»liep verloren* Albrecht Rodenbach maakte zich als vaandrig
van de Vlaamsche Vlagge meester*
En als dit vaandel van ouderdom verschiet, ontrolt Rodenbach
andere vlaggen, gloednieuw en vlammend* « Het Pennoen», « Het
nieuw Pennoen» — vaandel en nog eens vaandel — doopt hij zijn
opeenvolgende tijdschriften*
De vlag roept ruimten op vol golvende vergezichten van bewegende scharen* Rodenbach móest ademen in een lucht van kruitdamp*

35

Rodenbach was in weidschheid, wat Gezelle in innigheid was. Hij
werd de uitbouwer van dit program der diepte. Op taalgebied —
getuige b*v* zijn voorrede tot «Gudrun» — aanvaardde Rodenbach
Gezelle's levenwekkend beginsel, maar riep de krachten der gewestelijke afzondering tot verzamelen op : uit de cellen van het provincialisme wilde hij de eene Ylaamsche voertaal vormen*
«Het bloed des volks roept Vlaamsch», verkondigde Gezelle.
maar die belijdenis moest binnenskamers blijven* Rodenbach en de
zijnen vroegen een openbare eed op het vaandel, een luid credo van de
daken* Wat Gezelle ingetogen als een bloem onthulde, hertaalden de
jongeren tot eischen en krijgsplannen en slagwoorden* Eenmaal rees
Gezelle uit zijn verzonkenheid op om hartstochtelijk te getuigen tegen
deze gewelddadigheid, die zijn wezen en zijn rust aanrandde*
Hij ging uit om bloemen te strooien over de nagedachtenis van
zijn even vreedzamen medestander in de taaistudie, Deken de Bo, en
stond met al zijn zachtmoedigheid plotseling te vechten als Hamlet in
het graf van Ophelia*
Rodenbach was toen gevallen, maar de jeugd had zijn wapen
geërfd* En al die onverlaten verzamelde Gezelle in eên litanie van alle
zondaren* De « zoetgevooisde vinder » luchtte zijn ergernis in een
stortvloed van uitgelezen scheldwoorden over al de belletjes-trekkende bandrekels en straatschuimers, die met de kattepult ruiten
mepten*
Zijn toorn uitgevierd keerde Gezelle terug naar zijn eigen domeinen, de bezigheden op zijn landelijk erf en in den besloten familiekring : «Rond den Heerd» en «Biekorf »* De titels van deze door
Gezelle gestichte tijdschriften zijn als de bewaarengelen van den huisvrede, en heel de samenvatting van zijn program als Vlaming*
Met de nederigheid en de bedrijvigheid van een werkbij droeg hij
onvermoeid de vrucht van zijn tochten naar De Bofs Woordenboek en
zijn eigen taaiblad «Loquela», en even geduldig gaf hij zijn onmondig
volk eiken dag een lepel Vlaamschheid en godsvrucht in met zijn
«Duikalmanak», zijn jaarlijkschen scheur kalender.
Telkens vielen grenzen achter hem dicht, maar het heimwee
dreef Gezelle altijd dieper naar het middelpunt* De lichtkring kromp
toe, maar de gloeikern werd witter en feller* Dé laatste stappen werden
stil, en in die uiterste stoorloosheid, achter de binnenste afschutting,
ontmoette Gezelle God* Het was de drang naar versmelting, die Van
Eeden in het Lied van Schijn en Wezen uitsprak :
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« De weg des innerlijken levens loopt
in aldoor dieper perspectief naar binnen,
tot 't Eén, dat Ü veelvoudigheid verknoopt,
naar wij dat zelf te naderen beginnen,
wordt onze liefde' en die niet onderkend
waarmee God-zelf Zichzelf steeds moet beminnen »»
In Rodenbach woonde, als een arend boven afgronden, het
ruimtelijke gevoel» De onrust van de Renaissance voer hem aan» De
Mensch richtte zich op in zijn hoogen trots en donkere angsten, en
zocht zijn weg door de ruimten en raadselen van het Heelal»
Gezelle had, ook in het Oneindige, behoefte aan een vertrouwelijke toevlucht» Met de kinderlijkheid van een Middeleeuwer vond
hij, tusschen de afgronden der geheimen, ontelbare huisgenooten»
In een huiskamer van het Heelal vergat hij elke ruimtevrees» Mysteriën
verontrustten hem niet, want met een onmetelijk vertrouwen en een
gevoel van veiligheid sloot hij de oogen en verschool zich in den schoot
van God»
Hij verankerde zich in de vereenzelving met God, als in zijn
«Ego Flos»:
« Dan zal ik vóór»»»
o neen, niet vóór uw oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien gaan»
Het laatste en diepste bleef nog ongezegd»
Toen St» Philip Neri in Rome was, verwekte de daad van een kardinaal opspraak» De heilige zette zich achterste voren op een ezel, en
doorkruiste Rome, dat een onbedaarlijke vreugde aan dien potsenmaker beleefde» De Paus riep Philip Neri tot verantwoording, en de
heilige harlekijn sprak dit grootsche verweer : «Och H» Vader, ze
praten nu niet meer over den Kardinaal»»
Gezelle, ook hij, heeft heldhaftig zijn harlekijnspak gedragen»
Caesar Gezelle onthult het in zijn boek «Uit 't Land en Leven van
Guido Gezelle»:
«Gezelle zelf heeft me bekend : dat hij een priester kende die
niet leefde, zooals hij moest, en de schande van zijn gedrag was op
het punt om uit te breken» Guido die van de zake wist bad God opdat
hij de schande zou mogen dragen in de plaats van dien ongelukkige»
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„«En», voegde Gezelle erbij,«die schande, 'k heb ze gedragen»/'
Met een altaarbel, de zilveren ringeling waar engelen voor buigen,
liep Gezette door Vlaanderen's straten, en men lachte hem uit met
de bellen van zijn narrepak*
«Aanhoort een nieuwe dwaasheid, die me in het hoofd is gekomen », zong Jacopone da Todi, de Franciscaansche potsenmaker»
Maar diezelfde Jacopone werd de dichter van het hooglied der
Smart:«Stabat Mater Dolorosa»,
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Die zalige zinkende zonne. W
door Herwin EeckeL
Fortunate senex
Virg. Epilog, I, 46,
De menschen neggen «dat ze zoo oud is als de strate», Babbige
Kindts* Inderdaad zij gaat op haar negen-en-negentig; en ze spreken
reeds van haar te vieren, ter jarent, als ze honderd jaar oud zal zijn, en
haar te besteken met een zetel, met leunen aan en een zachte panen
zate! Vroegertijds, — dat is jaren geleden nu, — kwam ze 's zondags
nog naar de kerke en de hoogmisse, voetje voor voetje gesaffeld, dobbel
en in tweën gebogen schier en gebukt, met haar neuze naar den grond
gekeerd, en steunend de eene hand op een stok, de andere op een
schuile, 'nen ouderwetschen, groenen regenscherm* Het weder had,
immers, tijd genoeg om te veranderen onder wege; want ze was den
heelen voornoen op gang, gaans keerens, over end'weer*
Sinds lang reeds 'n gaat ze nievers meer, nu, en kijkt ze niet
meer buiten* Wat wilt ge? Oud zijn en versleten tot op den draad en
heelemaal op* Het herte is nog goed genoeg misschien, of daaromtrent;
maar, 't zijn de beenen die niet meer meê 'n willen!
Sedert dat Wannes, haar man zaliger, gestorven is en ten Heere
gegaan, 't zal nu twintig jaar gaan zijn te Bamisse naast, woont ze
moeder-ziel alleene in haar hutte* 'k En reken, van eigen, daar Sefatje
niet bij, het oudste meisje van haar kleinzoon, zeventien jaar gewillig,
maar een beetje simpel van geest en « niet wel bij den heuren », gelijk
ze t'onzent zeggen van iemand, die niet wel wijs 'n is, die een steke
los is en soms er, ne keer nevens slaat* Doch, is zij een simme, Sefatje,
ze is zooveel te beter anderzins en bij der hand : taai gelijk weister,
werkneerig gelijk een spook en nooit moê: macht voor twee en sterk
gelijk een peerd* 't Is zij die heel de doening begaat: zij bezorgt Metje,
Babbige te weten, zij bestelt de beesten, melkt de koe en 't geitje,
(1) Brokstuk uit het Hoofdstuk« Tijdkrans », deel«Avond », van het epos in proza:
« TOnzent, in 't Westland» door HERWIN EECKEL (Doctor H* Allaeys van Antwerpen)»
onlangs bekroond met den voor den eersten maal toegekenden «Vijfjaarlijkschen Prijs
van Letterkunde voor West-Vlaanderen.
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kookt den ketel en de weirse, zorgt voor het eten, bakt het brood,
keernt de melk, slaat de waschte en doet, intusschen, nog al het futterwerk binnen en buiten op het stuk land voor de deur, dat ze bedrichten
van in Wannes zijnen tijd. Wat ze daar niet gedaan 'n krijgt, zelve,
op 't veld, dat komt vader doen, Warden, Babbige's kleinzoon, die een
koeiplekske bewoont, een hanegekraai of drie van daar, nu en dan, in
een verloren schoftijd en een schommelschote, met zijn muil*
Anders 'n ziet Babbige geen mensch, ooit, en geen levende ziele!
Ze woont ook zoo ten uitkante, minstens drie kwart van plaatse, ievers
al den Beukenhoek weg, maar diepe landwaards in, ongenaakbaar te
wintertijde, met al dien deefel en dien dretsel en met al dat oor en goor,
waar strate en binnenweg in verzinken en vergaan, zes maanden aan
een stuk* Haren Paschen wordt ze, daarom, thuis gebracht in de
Sinksen-weke* Niet doenlijk vroeger* Zelfs als het zomer is en het
slijk opgedroogd en de wegen begaanbaar, geraakt de Paster, die haar
nochtans al zoovele jaren Ons Heere brengt, nog telken jare schier
verdoold, met dien krinkelenden, winkelenden binnenwegel, die aan
eiken gracht dien hij vinden kan of gemoeten, haperen gaat en drinken,
nu noesch in een meersch verloren loopt, dan krom en slom over den
kouter rijdt, waar ze hem ommegeploegd hebben in den zaaitijd en,
des, niet meer te vinden 'n is tot ze hem weer plat hebben getrappeld,
om dan al med'eens bout stille te staan voor een beke, waarvan 't voetbrugske verdwenen is, negen keeren op tien, en God weet waar ligt,
of ingevallen is, om, eindelijk, in een sperrebosch verdwaald, vervaagd
te worden onder de assels van den sperrevloer tusschen de stammen
en de heesters, waarachter, aan den buitenrand, Babbige Kindt's
woonste ligt, lijk verborgen en weggestoken* Ja, zoekt daarachter en
vindt dèt, bij klaren dage zelfs, als ge er maar een keer 's jaars, of
gewillig, naar toe 'n moet!
Babbige's plekske 'n is daarbij maar een schamel doeningske, van
gewillig een koe, mitsgaders een gemet of twee labeurland en een
magere, versletene weide* 't Woonhuis zelve : een steenen heerd in den
zijdsgevel gemetst en vier wanden in plak en stak met een aanklad, er
aan geplakt langs achter, waar Betje in huist, de geite, en de konijnen*
Dat alles overwelfd door een zaalrugde strooien dak, waar boven op
de donderbare woekert en waait in den wind, en dat diepe strekt naar
onder toe en uitloopt, voor en achter, in een zware euzie, waar 't alaam
onder staat en de kordewagen, en die heel 't doeningske bedekt en wegstopt bijna, en er op staat geplant albij gelijk een keersesnuiter op een
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olielampe* Al den voorkant gaapt er een vuil gat, amper een schorte
groot, met vier groenachtige golvende ruitjes, — het eenig beneden
venster van heel de hutte, — en, verders, twee rechthoekige openingen
in den wand gesneden, die elk een deur verbeelden : een voor Babbige
en een voor Blare, de koe, die binnen beide, onder een en zelfde vermolmde en wormsteekte zoldering, elk hun sliet hebben, gescheiden
amper door een versleten berdelen weeg en een deur in schettewerk.
Zoodat beiden binnen de scherpe lucht deelen en de woninge warmte
en den sterken geur van zuur en van zilt, broederlijk en gemeenzaam*
Landemenschen, immers, 'n verschieten daar niet in; integendeel, ze
vinden dat heel natuurlijk*« Dat 'n is maar van een koe, enee? »zullen
ze U vergoelijkend zeggen, net of zeiden ze :«'t is van nare familie»!
Zoo 'n kot van plak en stak> waar dier en mensch onder een zelfde dak
huizenieren, 'k zti bijna gestald zijn, staat in het teeken van de groote
verbroedering in de natuur tusschen alle schepselen Gods! En, 't en
is maar de beschaving, zoo gezeid, die ze scheidt en dus verwijdert van
malkaar!
Overlaatst, 't was op een zonnigen herfstdag, dat wij aldaar aan
't wandelen waren, ben ik met de deur in huis gevallen, gelijk om mijn
pijpe te stoppen en 'ne keer te aansteken* Babbige zat in den hoek van
den heerd te druilen en te meumelen* En, 't duurde 'nen heelen tijd
eer ze mij geware werd en wakker* Bij dat ik naderhand van Sefatje
vernam doet Babbige dat altijd alzoo, meumelen al slapen, en ruttelt en
pruttelt ze met de lippen, den dag door en den nacht schier, onsamenhangende dingen, waar kop noch steert aan te krijgen is, zelfs al begrijpt ge de woorden* Eigenlijk 'n leeft ze niet meer, of gewillig,
Babbige : ze druilt haren tijd dood en haar dagen! 's Nachts in bedde
slaapt ze al meumelen; bij dage, in den hoek van den heerd, meumeltze
al slapen, hetgeen al ver het zelfde is en moet zijn* Wat daar tusschen
valt, nu en dan, is een bete eten, is een slok koffie drinken, is een trekske
smooren, is een schietgebedeke zeggen, is een paternoster bidden*
Maar, ze geraakt zelden aan 't tweede tientje, of ze is weeral aan 't slapen, voor een poozeke, en aan 't meumelen, tot ze later weer heel en
half bij den heuren geraakt en bij haar verstand en wakker, en
't tientje voortzegt waar ze blijven stroppen was als ze wegdoezelde*
Als ik er toegaande kwam zat ze heelemaal dubbel en toe geplooid,
op een lutterspeekten stoel, waarvan 't haar weinig hinderen kan dat
de leuning al lang gebroken is en gebrand voorzeker in den heerd, vermits zij er toch ten onnutte zou gestaan hebben aan dien stoel* Immers,
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Babbige 'n kan haar niet achteruit noch achterover meer leunen* Zoodat de zetel, waarmee ze haar besteken willen ter jarent, met zijn leuning
te late zal komen, eigenlijk. Met bei haar handen lag ze gesteund op
een lange loete, die haar dienst doet steeds als steun- en als gaanstok
in huis en tezelvertijd als blaaspijpe om 't vuur in den heerd aan te
blazen. Al wat ik zag, als ze eindelijk, heelemaal wakker geworden,
haar hoofd ophief uit haar handen, was een heele streng pezen, die
spanden en uiteenliepen in haar nekke, gelijk de koorden van een tente,
met het zeildoek daar tusschen, het vel te weten, dat van de eene peze
naar de andere daar sluts te slobberen hing, en, boven 't vergaar van
die pezen, een aschgrauw mager gezichte vol diepe rimpels en plooien
gekorven en gebakken, gelijk de mooze aan den walkant na drie weken
zonnebrand, en die zwart uitslaan vol schaduwe, net of zaten ze vol
stof en vol vuiligheid* Tanden 'n heeft ze niet meer, Babbige, al lang,
en lang reeds loopt en rijdt ze op haar kavels als ze kauwen wil en bijten
zoodat haar ingevallen mond — t'onzent heet dat een hagebek — maar
gewillig een splete en een klove te meer 'n is bij al de andere, maar een
splete die pruttelt en suttert somtemets, gelijk de koeketel in den heerd
als hij begint leelijk te doen en nijdig, met korte snakskes, aan 't kaatsen
gaat met het deksel, en dat zijn zeever, nu en dan, over boord sturt en
langs zijn wanden gletst al glimmen rechte den vuurpoel in*
Diep in 't vergaar van al die rimpels, in haar pijpmutse gezet,
liggen haar oogskes, grauw en dof, gelijk bedoomd vensterglas* Maar,
wat mag ze wel gedaan hebben en aangevangen met haar wimpers en
haar oogvleggers? Geen meer te vinden! Doch, des te meer ziet ge
haar puntigen neuze, krom gelijk een pekhaak en, daar onder, haar
scherpen kin, naar boven gekruld gelijk een zikkel, zoodat ge telkens
meent, als ze meumelt of klapt, — en wat moet het dan zijn als ze haar
eten knabbelt met haar vereelte kavels? — dat neuze en kinne malkaar
zoeken te gemoeten over de lomme van haar mondsplete, gelijk de
nijpers van een kreefte! Maar, 't is er gelijk om gedaan : wat ze ook
pogen en beproeven, nooit 'n geraken ze zoo verre dat ze malkaar
kunnen daken* 't Gebeurt, toch, dat een van beide nijpers, de bovenste
te weten, somtemets verder reikt als naar gewoonte* En dat gebeurt
telkens als Babbige een snuift je gepakt heeft, of een tijdeke daarna;
zoo dat ge zeggen zoudt: kijk, nu is 't gelukt! Doch, zoo med'een, trekt
de neuze dien vinger weer in, of die vinke, en, 't is weer een begoocheling geweest*!
En, zeg ik alzoo aan Babbige, als ze heelemaal wakker scheen om
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ze aan den klap te krijgen,want ze houdt duivelsch veel van een pijpke,
dat* nevens haren paternoster en naast een snuifke nu en dan, heel haar
troost is en heel haar geluk :
— « Zou-je niet een keer stoppen, Babbige, uit mijn blaze? 't Is
van Gunsten's besten, van dien gadhemschen goên toebak?»
Daar gaat gelijk een flikker achter haar oogen, mij dunkt, gelijk
een lichtje dat een stonde voorbij schuift achter bedoomde ruiten en
verdwijnt* Ze frommelt wat en ravelt achter haar bovendoek, net of
zocht ze haar schat dien ze op haar herte zoudt hangen hebben, en,
eindelijk, in de grepe van haar magere kromme vingers komt haar
pijpke te voorschijn, een kort, gestuikt borijntje, dwars doorrookt en
zwart gelijk de kave* En, terwijl ze haar hand uitsteekt om mijn tabaksblaze, schuddekopt ze van«neen », maar haar lippen zeggen, ter zelver
tijde, gelijk ze 't meent eigenlijk :
— « Ja 'k, 'k wille wel*»
En, in geen tijd is haar pijpke gestopt, heeft ze een kooltje twee,
drie uit den aschhoop geschept, — ge zoudt zeggen dat ze 't nog gedaan heeft en dikwijls, — en in de weerdij van een hanegekraai, zit ze
weer voorover gebogen en gebukt te paffen dat bei haar slutse kaken
telkens naar binnen slaan in haar mond en te schuddekoppen*
Schuddekoppen, immers, doet ze altijd als ze wakker is* En,
bovenaldien dat schuddekoppen is het eenige teeken, en het zekere,
dat ze werkelijk wakker is, wat men wel mag heeten wakker zijn*
Ik had geern Babbige aan den klap gekregen* Maar, nu ze daar
voorover gebukt en gebogen in den aschhoop te smooren zat en pafte,
gelijk de kave van den tram t'onzent als hij aanzet, scheen ze niet meer
te weten dat ik daar of omtrent stond* En ik had al een keer, en ik
herging het nog eens,gevraagd hoe het al ging met haar in haren ouden
dag en of ze niet of nooit ziek of zuchtig 'n was? Al boter aan de galge!
Ze pafte en ze schuddekopte maar voort* En 't was Sefatje, die me toen
Zti dat Metje gelijk niet lijze meer 'n hoorde* En zoo med'een zette ze
daar een keel open, Sefatje, en begon ze me daar te roepen dat ge 't
gemakkelijk drie stukken lands verre had kunnen hooren :
— « Metje », tierde ze,« Menheere vraagt hoe dat het me'je gaat,
enne, of je nooit ziek 'n zijt? »
En Metje, die 't nu gehoord had, zoo 't scheen, hief haar gezichte
op en schuddekopte van neen* En, een tijd daarna zeggen haar lippen
ook van «neen »* Zoo dat dezen keer 't schuddekoppen en 't zeggen
eens waren en t'akkoord!
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Geen wonder ook, dat ze stak van«neen »• Want voor Babbige, ge
zijt maar ziek als ge dood zijt; en ge zijt maar dood als ge begraven zijt!
Maar, 'k wist nu den weg, en 'k zette mij ook te tieren, eerder dan
te spreken* En 't lukte, waarlijk, en 'k kreeg ze aan den klap van 't geen
menschen van haar slach en van haar elde altijd geerne klappen, te
weten : van den ouden tijd, van ten tijde dat ze jong waren, en dat ze
trouwden en dat ze jongens kweekten*
Met wat er nu gebeurt, nu, zijn ze weinig of niet mee bezig of
bekend; 't nieuws van nu 'n heeft geen belang, hoegenaamd, 'n weten
ze zelfs niet, en zijn er gerust in! Maar, den ouden tijd, hé? Ze leven
niet meer met den dag van heden, menschen 'lijk Babbige; maar ze
herleven en ze hergaan, allen dage en met een hernieuwd genoegen
telkens, het leven van vroeger!
Dat Babbige geen a uit een b 'n kent, dat 'n moet U niet verwonderen* Immers, in haar jonge jaren, — dat is nu bijna een eeuwe geleden, — waren de scholen nog schaars in Vlaanderen* En, 't en was ook
't gebruik nog niet de kinderen naar schole te zenden, als ge een beetje
ten uitkante woondet vooral en dat 't slecht weere was in den winter
of verlaan tijd in 't werk in den zomer* En, ze 'n vonden er ook geen
reden toe, eigenlijk, noch de wenschelijkheid noch de noodwendigheid
uw tijd te gaan verslijten om al die hanepooten, gelijk dat heette, te
leeren krabbelen, noch te leeren spellen, maanden, jaren aan een stuk
uit « Den Nieuwen Spiegel der Jongheid ofte Gulden A*B*C*», genoeg
om suf van te worden en er zuiveruit uw verstand bij te verliezen*
Waarom zouden ze ook wel? Boeken 'n bestonden er niet, of waren
kwa krijgs en schaars* Zoodat, na al die moeite en na al dien verloren
tijd, negen keeren op tien, eer ze drie maal zeven waren, de menschen
van dien tijd, het al lang vergeten hadden wat ze op schole ooit geleerd
hadden, en geen a uit b meer 'n kenden opnieuw, bij gebrek aan onderhoud of aan gelegenheid om te lezen* En die, per ongeluk, een keer zijn
handteeken moest gaan zetten op het boek van den burgerstand, als hij
trouwde, of dat zijn vrouw een kind gekocht had, of als Metje-grootmoeder den Heere voldaan had, oftewel zijn name moest teekenen
onder een stuk op zegel, bij den deelman, gelijk ze t'onzent den notaris
heeten, als hij een gemet lands of twee gekocht had oftewel een ponke
geërfd van nichte Duimeloots of van peter Potters, kwam er even goed
van af met een kruiske als met een krabbel met hanepooten, die een
handteeken moest verbeelden!
En, ten anderen, om het al in eens te zeggen, deze die lezen konnen
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en schrijven 'n boerden daarom niet beter op de parochie, noch 'n klauwierden niet neerstiger doorgaans, dan deze die geen a uit een b 'n
kenden, de grootte van den kerketoren* En, bovenaldien ze 'n waren
geen haar beter gesteld noch gezien, t'onzent, noch 'n gedroegen zich
daarom niet beter dan de andere noch deftiger! 't Was zelfs dikwijls
het tegenovergestelde* Welnu dan?
Daarbij, rekent en telt* Babbige was de oudste geweest van elf
kinders; en vader 'n was maar een kortwooner of weinig meer* En ge
kunt, dus, denken hoe er moest gewrocht worden en geslaafd, gespaard
worden en gespijkerd, om die bende groot te krijgen en den mond te
vullen, die nooit 'n stond van vragen achter eten, en den buik die nooit
genoeg 'n had en nooit gevuld 'n gerocht! En de dagen liggen dichte
bijeen, moet ge weten, en de maanden ook!
Een tijdeke, als ze tot «de jaren van discretie en verstand» was
gekomen, gelijk dat heette t'onzent als een kind zeven jaren oud werd,
is ze met de andere kinderen van den Beukenhoek en den Luikhoek,
naar Mille Pruts gegaan, die een krutschole hield* Doch, dat 'n duurde
maar enkele weken; de wegen wierden ontoegankelijk, na den Bamisregens* En ook dat schoolgaan kostte wekelijks een fasceel hout* En
Mille hield er aan, aan dien fasceel* En, ze'n hadden t'huis geen hout
te vele, waarentig, noch geld* En daarbij nog, dat was al verloren
werk en nutteloos tijdverlet, dat schole loopen; te meer daar ze doodnoodig thuis was, Babbige, om moeder te helpen en de kleintjes en
heel de bende* Zoo dat eigenlijk, Babbige, later, maar twee zomers
naar schole geweest 'n is, naar plaatse, om den catechismus te leeren
voor haar eerste communie, en naar de leering van Mijnheer den
Paster* Dat ze, in die voorwaarden, al 'n was zij misschien niet meer
misdeeld dan een ander, heelemaal haar catechismus ooit zou gekunnen hebben, 'n zou ik niet durven beweren* 'k Vrees eerder van neen!
Immers, dat is lang, die catechismus, lang om leeren en onthouden*
Dus, daar is gelegenheid genoeg, en te vele, om er in te verdoolen en
hamersteert te pakken voor klinkeband* En, 't is daarbij mottig en
moeilijk om dat alzoo van buiten te leeren, op het gehoor alleene, gelijk
een blinden die moet leeren voelen en herkennen op den tast!
Alevel, toch, ze zal wel de grofste brokken uit de kleinste hebben
geraapt, Babbige, en bijgehouden oftewel als gebed, oftewel als voorbeeld, oftewel als levensnoer en levensregel, haar levensdagen lang,
wier geest gansch haar bestaan heeft doordeesemd en bezield, bijna een
eeuwe lang reeds! Te weten : dat er is een God alleen; dat er zijn drie
45

Goddelijke personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest; dat God de looner is van het goed en de straffer van het kwaad*
Dan, nog, de Onze Vader en de Wees gegroet, de tien geboden Gods
en de vijf geboden der Heilige Kerke, de vier akten en de vier uitersten*
En daarbij nog, ook, Onze Vrouwtje, Sint Tjoosef, 't Stalleke van
Bethleem, met den osse en den ezel, de engeltjes in den hemel en de
zieltjes in 't vagevuur* Eindelijk, dat hierboven de hemel is, waar
Sinte Pieter zit met zijn witten baard en zijn sleuters : en dat is hooge,
die hemel, hooger dan ge kijken kunt, verre boven de wolken! En dat,
hieronder, recht omleege, het vagevuur is, waar de zieltjes gezuiverd
worden van alle smetten, en, er onder nog de helle dan, met Pietje Pek
en al de duivels, die schoeperen en branden in alle eeuwen der eeuwen
en kwispelen met hunnen steert van nijd en van razernij; en dat is
diepe, die helle, dieper dan men peizen kan!
En zie nu hoe alles toch in 't leven maar betrekkelijk is* Als
Babbige spreekt van plaatse, zij zegt:«'t is verre, d&t», gelijk de steêlingen, van nu, spreken van Congo* En, let er op en onthoudt het van
mij gezeid : als de wereld alzoo voort draait, onthier en geen tijd ligt
Congo bij ons aan de achterdeur!
Dat er nog andere parochiën bestaan in 't gebuurte, dat weet
Babbige zoo goed als gelijk wie; en ze zou er seffens een stuk zes of
acht noemen van die vreemde parochiën, voor den vuist, zoo med'een*
Maar, ze 'n is er nooit geweest, op geen een; want ze'n heeft nooit, en
ze is honderd jaar oud te wege, een voet gezet buiten het grondgebied,
eigenlijk, van onze parochie!
En, daarachter, achter die andere dorpen, ligt dan Poperinghe,
ligt dan Yper entwaar; groote parochiën, bij dat ze zeggen, met veel
straten en huizen opzijn avenante, bij dat het schijnt, en ze heeten dat
steden* Van eigen dat Babbige ze nooit gezien 'n heeft, zelfs niet in
haar droomen* Want ze droomt van zulke dingen niet; als ze droomt,
wel, 't is van haar vent die verongelukte, bijna, 'ne keer; van haar
jongsten, dien ze in haren droom zag versmooren onder haar oogen,
en ze was 'lijk aan den grond genageld, ze kon geen voet verzetten noch
een been stijven, dat was aardig, zi% en ze had gelijk willen roepen om
hulpe, dan, maar haar lippen gingen wel open en toe, ze voelde dat wel,
maar de woorden bleven in haar kele steken, 'lijk versmacht* En, 'ne
keer zelfs, dat gebeurde als ze in haar maand was van haar derde kind,
en 't had slecht gegaan, en ze was in dooling, dan, drie dagen aan een
stuk, en ter binst zag ze haar eigen doening branden, terwijl ze daar in
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bedde lag, en daar liepen daar een heele bende gelijk duivels en
gelijk hellebranders op 't hof en die dansten rond haar hutte die in
laaiende vlamme stond, en ze schreeuwden en ze schruwelden vervaardlijk; en vantijd tot tijd er was zelfs hier end' daar een van die
duivels, die op de veurst van haar dak sprong terwijl de vlammen
rond hem krulden, zonder dat ze hem deerden, en hij danste op dien
veurst en hij derschte op dat brandende dak met zijn kwispelsteert,
tend het nog rapper zou begeven, tot dat op een einde heel de doening
met muren en al ineen zakte en neer plofte in dien poel van vuur,
met Babbige daar onder begraven in haar bedde* En, achterna, geheel
't geluchte stoorde gelijk, en stonk, dagen aan een stuk, naar brandend pek en naar gloeiende solfer!
Maar, van steden die bestaan en dorpen, waarvan ze had hooren
over kouten, had ze nooit gedroomd, neen, en nooit mee bezig
geweest, ook, noch gedacht noch gading gehad om daar eens naartoe
te gaan* En, dat is te begrijpen, ook, en te verstaan! Wel, als ge daar
geen zaken hebt, niemand 'n kent ook, en om daar gelijk verloren te
loopen***
Daarbij, dat is al verlet van tijd, dèt, dat rond dretsen van 't eene
naar t'andere ten ondomme, en dat kost al geld, schoon geld en dat
kwa krijgs is, altijd geweest, hoe nipte en hoe naarnemende dat ge 't
ook uitcijfert, ten naasten bij*
Eindelijk, verder nog, daar is dan nog 't Fransche; en dat is
« Duimkerke!» Ze weet van een, die er geweest is, Babbige*
Dat er op plaatse een Wet is met een burgemeester en schepenen
en een secretaris en Levien, de garde : dat 'n is maar gelijk het zijn
moet, al zijn leven zoo geweest ook, gelijk of er een paster is en een
kapelaan in de kerke, met een koster en missedieners en Harrietje
Pijlijzerde kerkbaljuw, en Rooslie, zijn zuster, 't stoelwijf, die rond
gaat om centen in de kerke, en Dortje, de pijkevent, — de hondekloppeerder, zegt Babbige, omdat Dortje met zijn pijke de honden uit de
kerke jaagt als er soms in verdoold geraken, — en die 's zondags, binst
de diensten, zulk een witzt veste draagt, met goud beslegen, en zulk
een raren hoed, met een stekvooie van voor en van achter* Dat is alzoo,
allemale, zi% omdat dat alzoo is, en alzoo moet zijn ook!
Van den Deken van Poperinghe weet Babbige ook te spreken* Ze
heeft er zelfs t'onzent 'ne keer een gezien in de kerke, zulk een Deken*
Dat was 't jaar — dat is lang geleden dat, bij de vijf en zeventig jaar, —
't jaar dat Sander, haar oudsten, geboren werd, — God gedenke zijn
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ziele, dood van den kroep als hij pas gelot had, — hij de inhaling van
Paster Boussemare, zaliger memorie» Al dat zij er van onthouden heeft,
't is dat die Deken van Poperinghe maar een paster 'nwas, eh ja!,
gelijk al de andere, zei ze, buiten dat hij gelijk een beetje beter te passé
stond dan een gewone paster, en vaste in zijn vleesch, met een driedubbele kinne en een buik gelijk een burgemeester : een heele posture
van een vent, zei ze alzoo»
Dat er een Bisschop van Brugge bestaat en die den vastenbrief
maakt, dat weet zij van op den predikstoel; en dat hij komt de kinders
vormen nu en dan, dat heeft ze nog onthouden van ten tijde dat zij
zelve gevormd werd, en later haar eigen kinderen» Ze 'n heeft daar niet
veel meer van onthouden: 't ging ook al zoo rap voorbij, die ceremonie»
Dat de Paus van Rome 't zienlijk hoofd der Heilige Kerk is, ze 'n heeft
nooit anders gehoord» Maar waar dat het wel mag liggen ievers op de
wereld, dat Brugge en dat Rome, de Heer is het wijs; zij» Babbige
'n zou het op geen duizend uren na kunnen zeggen, aleventwel»
Dat er ook een Koning bestaat, 'n weet zij niet; en ze is er ook
gerust in* Dat er spoorwegen achter 't land loopen, heeft ze nooit
gehoord; en dat er t'onzent zelve nu een tram rijdt, op schenen, door
plaatse, sedert de dood van 't Maaltje, zij weet dat misschien wel, van
hooren zeggen, van Sefatje, maar ze 'n heeft ze nooit gezien, dien
tram, noch die schenen, vermits zij niet meer op plaatse 'n kwam, van
voordien»
Maar, kijk nu eens wat een mensch al kan hooren en vernemen,
als ge oud wordt en tijd hebt van leven* Peist dat eens dat Mon van
den Meulen, die aanlegde om paster te worden te wege, het al med'eens,
zei Babbige,«het opgesteken heeft naar Congo entwaar », als zendeling
bij de zwartjes en dat hij nu een baard draagt, een paster met een
baard! Peist dat eens dat Wiesten Van de Voorde, Jan Van de Voorde's
jongen, hem heeft laten opmaken en gezeggen, en nu al tien jaar, of
gewillig, gaan boeren is naar Amerika» Maar, waar dat dit is, Congo en
Amerika? « Ginder verre, stijf verre van hier, ievers », zegt Babbige,
en met heel haar arm en haar hand maakt ze een breeden zwaai door
de ruimte, als wilde ze beduiden : ginder ievers, over den einder,
tenden de wereld, voor dat ge aan de zonne komt, de mane en de sterren
en den hemel!
Gelijk alle menschen die oud van dagen zijn, heeft ze vele gezien,
Babbige, en weet ze dus vele! En dat ligt haar opperst, en komt ze
steeds en nog daarop weer» En, zij 'n geraakt nooit uitverteld, 'ne keer
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Het'geboortehuis van Guido Gezelle,
zooals het vroeger was. Het is een
oud boerenhuis uit de XV« eeuw.

dat ge ze los gekregen hebt en aan den klap : van ten tijde dat moeder
stierf, van 't jaar van de aardappelplage, dat de zwijns den mood staken, dat de honden achter strate dood vielen, dat de menschen vele
zwarte sneeuw gezien hebben, dan, en dat de kinders stierven van den
honger en de plage, Tijk de vliegen achter den zomer» Ze 'n geraakt
nooit uitverteld van 't jaar dat 't Kasteel brandde, in drie en veertig, al
op 'nen nacht, met de jonge grave en de jonge gravinne levende
geschoeperd in hun bedde» En van dien keer dat Wannes, haar man,
een peerd hielp aanhouden, dat op de vlucht sloeg op Koekezondag na
de hoogmisse, op plaatse, verschrikt door 't gepoef aan 't schietekot, en
hoe dat Wannes bijkans toen aan den hals kwam, met dat peerd, en
gesleept werd achter strate 'k weet niet hoe verre dat heel zijn broek
gescheurd was aan de kniën en Wannes een gabbe in zijn hoofd geslegen was dat het bloed er uit gudste, Tijk uit een gotegat, tot dat ze 't
hebben kunnen stoppen, te Beuntje's bachten op plaatse, met kobbenetten en kespegoed» Ook nog van dien keer dat Warden, Sefatje's
vader, als hij nog kleine was, een keer op 't gewad van 't Leihof door
een lomme in 't ijs viel, op Kerstdag avond, ze 'n zal 't nooit vergeten,
en tot drie keeren onder is geweest» Babbige beeft er nu nog van, als ze
't vertelt: 't waren ook eendelijke dingen, dat, zoo dichte den dood gezien hebben, en in dat ijskoud water, en in 't putteke van den winter!
En toen van den oogst, in dat jaar, — 't jaar 'n weet ze niet juiste niet
meer te zeggen, — dat hij zoo meeviel, de oogst, dat ze 't koorn aan de
zwijns gaven, en van dat jaar dat de oogst te wege, in Meie, in flensters
geslegen werd, heelemaal, en Tijk in snot, door een hagelvlage die twee
nachten en een dag duurde, zoo dat er armoede was in 't land, en vele,
zwarte armoe in den winter en dat heel de streke vergeven was van de
schooiers en van de dieven, want honger 'n kent geen wetten, neenhij» En van Paster Boussemaere zaliger, die toch zulk een goê paster
was en zulk een brave vent, en meewarig, en meegaande met iedereen, en milde voor de arme menschen, dat hij zijn hemde zou weggeven hebben als 't nood deed, alla, een heilige man van op de wereld al»
Ze 'n weet van geen uitscheiden, Babbige, eens dat ze bezig is, ze
zou het aan de boomen vertellen en aan de blinde muren, als ze haar
herte ophaalt met al haar gedenkenissen en al dat ze beleefd en gezien
en gehoord heeft, van den dezen, en van dat, en van dien keer»»» En
van dien keer dat de donder viel op 't Leihof, twee koeien dood sloeg
op stal en dan in huis kwam gewandeld, en daar droei rond den tafel,
gelijk een top, en 't beeld van Onze Vrouwtje, op 't kaveberd, verbrand49

de van vooren, dat ze daar precies stond gelijk met een zwarte schorte
aan, Onze Vrouwtje, en met heel haar aangelichte zwart en haar handen, men zou gezeid hebben, 'lijk in den aschhoop gevallen, platsdermeop haren buik! En van toen*** neen, ze 'n geraakt niet uit verteld,
waarentig, eens dat ze aan den ouden tijd begint en dat ze bezig is met
al dat ze gezien en geweten heeft, dat machtig vele is, en schromelijk!
Ze verdoolt wel, al te mets, 't is waar, in de maanden en de jaren,
ze verwart wel soms 't Leihof met 't Koolhof of met een ander nog,
en 't gebeurt dat ze hamersteert pakt voor klinkeband, vandaag alzoo
en morgen anders : 't is geeft er, echter, allemale niets toe! Eens dat ze
aan den gang geraakt en aan 't vertellen van over ouds, Babbige herleeft werkelijk den ouden tijd en ze ziet het nog allemale gebeuren voor
haar oogen, in den roes van haar jonge jaren, 'lijk overgoten met de
zonneweelde van haar jeugd en haar jonkheid, zoo dat de schaduwkanten nog doorzinderen van het heerlijke licht en dat het wee zelve
van vroeger nog een wonnige smaak heeft, nu ze 't hergaat, dat alles,
na zoo lange jaren! Zwijgt ze anders bijna gelijk een graf, Babbige, of
pruttelt ze den dag door en den nacht onsamenhangende dingen, eens
dat ze los gelaten is en bezig over den ouden tijd, daar 'n is geen houden
meer aan, en ze klapt en ze babbelt gelijk een van drie maal zeven, dat
ze er zelve soms meê moet lachen dat ze kraait en in haar handen
kletsen van deugd en van ding, als er iets geestigs boven komt of iets
kluchtigs : Ah, gij, sernikatsou! waar is toch de tijd?*„
Of ze ook peist, al te mets, op wat er haar nog te wachten staat
weldra en op den dood, die niet verre meer 'n kan zijn? Bewust misschien wel niet, onbewust zeker; doch ze 'n spreekt er niet van, nooit!
Menschen van haar slach, immers, 'n zijn niet bang van den dood; zijn
nooit bang geweest, eigenlijk! Gereed zijn ze altijd «om voor den
Heere te voldoen», 'lijk ze t'onzent zeggen; en heel hun leven lang
staat in den schemer van de eeuwigheid, omdat ze heel hun leven lang
gebid en gewrocht en geklauwierd hebben met het oordeel Gods voor
hun oogen; omdat ze 't geluk van hier op aarde, of wat bij velen 't geluk
hier genoemd wordt, steeds geofferd hebben, blijmoedig, aan 't geluk
van hiernamaals en al hun troost gevonden hebben in hetgeen de woelige wereld noch 'n kan, noch 'n wil begrijpen: in een gerust geweten!
Ook, als vandaag of morgen Babbige Kindts gaat ophouden voor
goed met schuddekoppen, en als ze haar pijpke, haar kort, gestuikt
borijntje, zal laten liggen voor eeuwig, wees er zeker van, dat ze rechte
naar den Hemel vliegt! Dat zeg ik U!
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Deemoed
Keer in tot u; en dankt, die lijdt,
den Vader die zijn kind kastijdt.
Want zeldzaam is de zuivre ziel,
die lachend in Gods armen viel.
Wij zijn te ziek, te laf en zwak,
tot God ons hart in scherven brak;
wij moeten van onszelf ontdaan,
en schreiend in de glorie gaan.
Het leven is een vreemde vrucht;
smart is de bij die 't best bevrucht.
Maar wie proefde als na d' engsten nood,
de weelde van een bete brood;
wie weet wat elk verlies herwon,
die 't duurste nog niet derven kon!
Wij moeten wennen aan het leed;
wij moeten leeren, gevensreed',
elk uur te geven, ongevraagd,
't verkoren deel dat God behaagt.
Want 't gauwste geeft en 't gulste geeft,
die 't beste alreeds geschonken heeft.
Wie d' eenvoud van dit woord verstaat,
en d' eengen weg den loutring gaat,
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die weet, als dood zijn kroost bezocht:
de zwaarste is, grafwaarts, de eerste tocht*
Want d' eersten drukt opstandigheid;
den tweeden schraagt deemoedigheid»
Maar moeizaam vindt ons aangezicht
de vaste vrede van dit licht*
Van zonne niet, van vreugde niet,
de zielen rijpen van verdriet*
AUG* VAN CAUWELAERT*
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Thomas Mann
NOBELPRIJS VOOR LETTERKUNDE

1929*

door Jeanne De Bruyn.
Niet ver van het huis in Lübeck, waar Thomas Mann een groot
deel van zijn jeugd doorbracht, bruist de zee.
Haar welige rust heeft zijn kinderjaren gewiegd en haar stormen
waren hem blijde ontzetting.
In «Buddenbrooks»vieren enkele feestelijke bladzijden die grootsche schoonheid van het Oostzeestrand met vlakbij de donkere beukenbosschen. « Aan mijn zuster Juliane »is dat deel gewijd en daarin
wordt de liefde van Tony Buddenbrook verteld, heerlijke frissche
idylle bij zeewind en wrangen geur van drogend wier, de eenige liefde
van de rijke koopmansdochter, die in de herinnering aan den armen,
dwependen student haar verborgen vreugde vindt als ze later«op de
steenen moet zitten» haar heele leven lang.
Ook in « Tonio Kroger)) (1) krijgt de zee haar deel. «Der Tod
in Venedig» (2) wordt door haar deining gedragen, maar hier is het
een vreemde, zwoele, Zuidersche zee.
Heeft de zee den droomenden knaap dat «voedende zout» in
't harte meegegeven, dat hij zoo noodig zou hebben in de harde worsteling van zijn kunstenaarschap?
Zij heeft hem zeker dat dwepend verlangen ingeprent naar haar
lied, dat vrede en vergeten brengt, eenvoudig en gelukkig maakt.
Als Tonio Kroger Italië verlaat, om naar het Noorden te gaan
zoeken, wèt eigenlijk zijn geweten kwelt, zoodat hij er 's nachts van
droomen moet: dan gaat hij ook naar de oude stad, waar zijn vaderhuis
tusschen de andere patriciërshuizen hem wenkt; maar daar is het verleden dood. De zee echter is juist als van ouds en zij zingt hem zonder
omwegen voor wat er aan hapert: beter moet hij leven, klaarder, reiner,
sterker moet zijn werk zijn, hij moet het stoere Noorden waardig
worden.
(1) THOMAS MANN : Tonio Kroger, traduit de 1'Allemand par Geneviève Maury,
Librairie Stock, Paris.
(2) THOMAS MANN : La mort è Vénise. traduit par F. Bcrtaux et Ch. Sigwalt,
Kra, Paris. 12 fr.
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En Tonio Kroger schrijft naar Lisaveta Ivanovna, zijn vriendin :
«Ik zal betere dingen maken, Lisaveta, — dit is een belofte* Terwijl ik schrijf, klimt het bruisen van de zee naar mij omhoog, en ik doe
mijn oogen toe. Ik blik een ongeboren en schematische wereld binnen,
die geordend en uitgebeeld wil worden, ik zie een gewriemel van
menschelijke schaduwgedaanten, die mij wenken, opdat ik hen verlossen en bevrijden zou : tragische en dwaze, en andere nog, die belachelijk en tragisch zijn terzelfdertijd, — en die laatsten ben ik zeer genegen. Maar mijn diepste, geheimste liefde gaat uit naar de blonden en
blauwoogigen, de lichte levenden, de gelukkigen, beminnelijken en
alledaagschen.
Spreek geen kwaad van deze liefde, Lisaveta; ze is goed en vruchtbaar. Verlangen is er in en sombere jaloezie en een klein beetje verachting, en een volmaakte, kuische zaligheid »•
Zooals Tonio Kroger hier op den drempel staat van het tweede
land, zoo moet Thomas Mann eens voor het wreede en schoone
kunstenaarsleven hebben gestaan; gelokt door eigen innerlijken aandrang; afgestooten door het verlangen naar het geluk van de blonden
en blauwoogigen, die hun trouwhartigen, rechten en sterken gang
gaan, zonder te vragen hoe of waarom. Totdat hij tenslotte de tweedracht in eigen ziel beheerschte, en nu de zwakken en sterken in eigen
schepping omvatten kon, in één zelfde mild begrijpen.
Zijn vader was een eerzaam koopman uit Lübeck, senator zooals
de twee Buddenbrooks.
«Een lang, keurig gekleed heer met peinzende blauwe oogen, die
altijd een veldbloem in zijn knoopsgat droeg». Zoo luidt de beschrijving van vader Kroger en voor Thomas Mann zijn vader zal daar wel
niet veel bij te voegen zijn.
Zijn moeder kwam «van heelemaal beneden aan de landkaart»,
en haar Portugeesch, half kreoolsch uitzicht, haar onbezorgden, al te
vrijen, artistieken aard zullen ongetwijfeld wrevel en wantrouwen
gewekt hebben bij de deftige burgerfamilies van Lübeck.
In «Buddenbrooks», tusschen veel tragische bladzijden, komt één
bijzonder aangrijpende bladzij voor : Het zoontje van konsul Kroger,
teer, vroegrijp kind, is getuige van de smartelijke verslagenheid, waarmee zijn vader eens te meer bestatigt, hoe ver zijn wonderlijke, schoone
vrouw van hem af staat. In dat oogenblik zien die twee, door strengheid en angst van mekaar gescheiden, den grond van elkanders hart.
Ik heb den indruk dat die gebeurtenis zelfbeleefd is, zij het ook
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onder anderen vorm» In «Buddenbrooks» vinden we ten andere een
groot stuk geromanceerd jeugdleven van den schrijver terug*
Zoo die school» waar de laatste mannelijke Buddenbrook het
hard te verduren heeft» Thomas Mann zal ook wel met slechte rapporten naar huis gekomen zi)n, en zijn vader zal hem dan duchtig den
mantel uitgeveegd hebben» terwijl zijn vroolijke en artistieke moeder
er om lachte» Maar hij moet dan juist als Tonio Kroger met ergernis de
kussen van zijn moeder en met innerlijke goedkeuring het standje van
zijn vader in ontvangst hebben genomen :« Het is niet meer dan billijk»
Wij zijn toch geen zigeuners uit een woonwagen» Waarom kan ik niet
zijn als andere jongens? »
Waarom ? Hij was nu eenmaal Thomas Mann» En voordat hij
het heelemaal geworden was» zou hij geen rust noch duur kennen» en
ook als hij volgroeid was niet» want zijn kunst is harde strijd»

«Buddenbrooks» moet nu al wel 'n 25 jaar oud zijn» In onze
schoolboeken wordt het bijna klassiek genoemd» Toevallig heb ik
't voor 't eerst gelezen juist voordat het laatste deel van de Forsyte
Saga»« Swan Song», uitkwam» Het trof me zeer hoeveel diep-innerlijke
verwantschap» naast diepgaand verschil» deze beide familieromans
vertoonen»
Galsworthy en Thomas Mann zijn groote schrijvers» Geen van
beide echter bezit die onpeilbare» steeds vanzelf opborrelende levenskracht» die de allergrootsten kenmerkt» Naast Sigrid Undsets werk
bij voorbeeld, lijkt het hunne gedempt van toon» voorzichtig van
gevoel, — zou ik het wagen? — burgerlijk» Zij staan innerlijk zwakker
tegenover hun romanhelden dan deze vrouw, die nochtans in al haar
werk de lotgevallen van haar eigen hart uitbeeldt» Zij ook drijven hun
menschen met onverbiddelijke konsekwentie naar hun noodlot toe,
maar ze doen het met weemoed en beven, terwijl Sigrid Undset kordaat het onmeedoogende leven zijn gang laat gaan»
Galsworthy's boeken zijn in mindere mate dan de vroege werken
van Mann «belijdenissen»» Een aangeboren en door aristokratische
traditie versterkte schroom verbiedt hem eigen zielservaringen als
onderwerp te nemen» Waar hij het schijnbaar toch doet, zooals in
« The Dark Flower», daar stelt hij tenslotte niet den hoofdpersoon op
den voorgrond» De dichter in zijn boeken, de weifelende, meedoogende

55

mensch, neemt de taak waar van het«koor», dat bij elk voorval het
inzicht van de goden tracht te peilen, dat meejubelt en meeschreit,
doch zelden ingrijpt in de handeling* De schrijver uit« The Freelands»
is Galsworthy zelf, en Michael Mont, die niet geniaal is, maar gevoelig en bereid tot universeele sympathie, neemt min of meer zijn rol
over in de laatste Forsyte boeken*
Mann en Galsworthy zijn allebei aristokraten, en hier ligt hun
nauwste verbondenheid, ook hun wezenlijkst verschil* Ze stammen
alle twee uit oude, aanzienlijke burgerfamilies* Steeds hebben ze de
wereld bekeken met ruime belangstelling* Maar toch zijn slechts de
«hoogere burgers » menschen voor hen in den vollen zin van 't woord*
Niet uit minachting, vooroordeel, politiek verzet tegen andere standen
of zoo, maar omdat die manier van zien en aanvoelen met hen vergroeid is*
In de korte novelle van Mann«Em Glück »(i), waar het over«het
hart van Barones Anna » gaat, komt dit zoo klaar uit, dat het bijna
tegen 't hoofd springt* De «jonge landloopster », in eigenlijken zin de
heldin van 't kleine drama, dient slechts als achtergrond, het hart van
Barones Anna is de hoofdzaak* Sterker nog spreekt die trek in 't eerste
deel van « Buddenbrooks », waar de verhouding tot de ondergeschikten,
de werklieden, de kleinburgerlijken, zoo scherp en levend wordt afgeschilderd* De potsierlijke historie van de revolutie van '48 in Lübeck
is karakteristiek in dit opzicht*
In de oude hanzastad met haar tradities van pracht, waardigheid
en verfijning, hoorde hij thuis in den kring van rijke, royale kooplui, solied in hun handel, joviaal in hun wandel, maar steeds kalm
van hun superioriteit boven andere stervelingen overtuigd* Thomas
Mann heeft gedurende zijn lange schrijvers loopbaan sterk geëvolueerd* Maar nooit heeft hij zijn jeugd achter zich gelaten In «Der
Zauberberg» verrijst ze, met de schets van Hans Castorps kinderjaren omstraald door den glorieschijn van een liefdevol-gesmede,
bijna volmaakte vormgeving*
Steeds heeft hij in dezelfde richting gestreefd: naar rijker, meer
genuanceerden inhoud, waardiger vorm* En al hoort hij nu tot den
hoogen Europeeschen geestesadel, steeds is er in hem iets over gebleven van den aristocratischen burger, die zijn vader was, den fijnverzorgden, waardigen koopman, met de veldbloem in het knoopsgat van
(i) Thomas Mann : Un pctit bonheur* trad* Gcnevièvc Maury. Ed* Stock, Paris»
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zijn keurige jas* En zijn ongeëvenaarde vorm, soepel, zwierig, rhythmisch meesterlijk, sprankelend van geest en eigenaard en toch bijna
gelouterd tot natuur, is alleen maar om één kenmerk niet volmaakt te
noemen : het al te nadrukkelijk aristokratische* (Ik bedoel hier met :
niet volmaakt: niet heelemaal natuurlijk, vanzelfsprekend en noodzakelijk in alle onderdeelen, zooals bvb* Goethe's stijl is)*
Galsworthy bezit het bijna onmerkbaar meesterschap over den
vorm van een beschaafd, klassiek opgevoed Engelschman, die met de
gevoeligheid van een virtuoos den juisten toon weet te treffen* Wanneer
een uitdrukking bij hem verrast door haar oorspronkelijkheid, dan
heeft hij heel waarschijnlijk om het juiste woord, en niet om het mooie
woord, zijn koelen, schijnbaar-gewonen schrijftrant geslachtofferd*
Hij is zelfzekerder dan Mann, en moet dit door traditie en opvoeding geworden zijn, want de grond van zijn wezen ook is weifeling,
Sehnsucht*
Hij ook begrijpt al te bereidwillig, doorziet al te gemakkelijk, om
van natuur uit een krachtmensch te zijn* Maar de drang om door wilskracht aan de zelfontkenning te weerstaan, is bij hem spontaner, dan
bij Mann* Die aristokratische waardigheid van den geest, die hij met
Mann gemeen heeft, wordt bij hem meer natuur dan bij den Duitscher, minder beklemtoond bijgevolg, omdat hij van huis uit klassieker, kloeker is dan deze, in wien twee rassen mekaar bevechten,
terwijl terzelfdertijd de dekadentie van het al te hoog gestegen koopmansgeslacht in hem werkt*
Galsworthy ook kan weemoedig, sentimenteel en romantisch zijn
bij tijden; sommige van zijn schoone bladzijden hebben we daaraan
te danken* Maar Mann is het hartstochtelijker, ongebondener — hoewel toch steeds binnen de perken van zijn niet buitensporig temperament* We voelen wel, dat Mann kind geweest is aan den oever van de
zee, terwijl Galsworthy's heimwee uitgaat naar den bekoorlijken, voornaam-rustigen buiten van oud Engeland*
Galsworthy hoort tot degenen, die bezadigd, schoon soms met
angst in 't hart, de draden van het lot naspeuren in 't leven van de
menschen, niet goed wétend of ze ooit een patroon in 't weefsel zullen
ontdekken*
Mann 's zoeken is ontstuimiger en veel nadrukkelijker alweer*
Stroomt tenslotte het bloed van zijn Zuidelijke moeder sterker door
zijn aderen dan hij 't zelf wil toegeven?
*
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Eerst wou ik boven dit opstel het psalmwoord schrijven : «Gij
zult hen geleiden van kracht tot kracht »• Maar het leek wel erg zwaar
voor zoo'n stukje geschrift vol hapering en leemten* Het zou me nochtans geholpen hebben om in korte woorden te zeggen, wat mij de
wezenskern van dezen dichter schijnt te zijn*
De dichterroeping,die den zwakke omhoogstuwt,niet in één groote
golving, maar gestadig weer omhoog, telkens zij hem als werktuig
noodig heeft, van kracht tot kracht: een moeilijk maar eervol bestaan*
Een kunstenaarschap uit krachtigen innerlijken aandrang, maar zonder
de vlotte opborreling van verbeelding en gevoel, mét de gave van het
plooibare, zwierige woord, maar zonder de spontane vertolking van
het allerdiepste, dat is Thomas Mann's lot geweest*
En wie het betwijfelen mocht, die vindt het bewijs in elk van zijn
boeken* Het probleem van den uitteraard zwakken, metterdaad sterken
mensch is zijn eeuwigdurende bekommernis*
(Is hier invloed van Nietzsche aan 't werk? « Wille zur Macht»?
« Ueber euch hinaus sollt ihr bauen »? Degenen, die Nietzsche gelezen
hebben moeten dit maar uitmaken***)
Merkwaardig is in dit verband de kleine novelle «Die schwere
Stunde», waarin Schiller ten tooneele wordt gevoerd, met zijn machtigen geest de onwillige inspiratie veroverend voor « Wallenstein»,
kampend met de zwakheid van zijn armzalig lichaam, en zegevierend*
Bij poozen bijt de giftige naijver in Schillers hart* Ginds in Weimar
woont de bevoorrechte, die in ongedwongen levensvreugd zijn
onsterfelijke liederen zingt
« wie der Vogel singt
Der in den Zweigen wohnet!»
Maar tenslotte vindt hij het woord, dat hem van naijver bevrijdt:
Geen god ben ik, maar held!
Alleen wie die houding tegenover leven en kunst tot eigen houding
heeft gemaakt, kan dezen gemoedstoestand zoo aanvoelen* De kunst
die harmonieus als vanzelf ontbloeit, is niet de kunst van Schiller, en
Thomas Mann, en zooveel anderen* Zij moeten moeizamen schatgraversarbeid in eigen binnenste verrichten, smeden en louteren, eer
hun werk den geest waardig is, die hen drijft*
« Der Tod in Venedig»is een stukje angstwekkende symboliek* —
Het zou de moeite waard zijn voor geleerde menschen, aan de hand
van deze novelle en van het drama «Fiorenze» den invloed van Plato
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op Thomas Mann na te gaan* niet alleen opzijn ontstellende opvatting
van de schoonheid* maar ook op het rhythme van zijn proza en op zijn
«harmonischen gedachtenval »* — Symboliek van den dood en de
schoonheid* die tot één ontzettende kracht samensmelten* waarin een
kunstenaar vreemd ondergaat*
Merkwaardig echter vinden wij hier weer den arbeid getypeerd
van den mensch* die alleen door uiterste wilspanning groot is* Het
woord van Gustav Aschenbach* voordat de ontreddering en de dood
hem besluipt* is « Durchhalten!» en zijn triomf is* dat kunstkenners en
kritiekers zijn groote werken «für das Erzeugnis gedrungener Kraft
und eines langen Atems hielten* wahrend sie vielmehr in kleinen
Tagewerken aus aberhundert Einzelinspirationen zur Grosse emporgeschichtet und nur darum so durchaus und an jedemPunkte vortrefflich waren* weil ihr Schöpfer mit Willensdauer und Zahigkeit***
jahrelang unter der Spannung eines und desselben Werkes ausgehalten
und an die eigentliche Herstellung ausschliesslich seine starksten und
würdigsten Stunden gewandt hatte »*
En een beetje verder trekt de auteur het in twijfel«of er wel een
ander heroïsme zou bestaan dan dat der zwakken* Past dit heldendom
in alle geval niet best bij onzen tijd?»
Duidelijker nog wordt het in het drama «Fiorenze »* waar Fiore*
de inkarnatie van de eeuwig-schoone* geheimzinnige* boeleerende
stad* voor den eerzuchtigen Piero de Medici komt te staan*
Fiore : Du bist kein Held; du bist nur stark* Und du langweilst mich*
Piero : Nur stark* nur stark? Ist denn* wer stark ist* kein Held?!
Fiore : Nein, sondern wer schwach ist, aber so glühenden Geistes,
dass er sich dennoch den Kranz gewinnt — der ist ein Held*
Konsul Thomas Buddenbrook is het type van een burgerlijk
heldendom* dat in Mann's opvatting wel heelemaal gelijkwaardig
moet zijn met dat van den kunstenaar* Maar Buddenbrook wordt
verslagen*
Vreemd heb ik opgekeken* toen ik ergens las* dat ook de onmachtige dichter Detlev Spinell uit Tristan (i) een kant van 's schrijvers
persoonlijkheid moest inkarneeren* Wat een schromelijke vergissing»
Als Mann niet zoo'n energiek breed kinnebakken had* en zoo'n
(i) Thomas Mann: Tristan* Trad* Gabricllc Valère-Gille* Revue de Paris, 1926»
Kra, Par*s*
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langen, goedgebogen neus en als de grond van zijn romantisch karakter niet ijzeren hardnekkigheid was, dan zou er wellicht één kans geweest zijn, dat hij tot de gevoelszwakken ging behooren, die het warme,
dikwijls zoo ruwe leven haten en verachten, omdat zij er niet bij kunnen»
Nu echter heeft hij het leven lief» Niet alleen het gewone, blonde
en blauwe leven van de sterke menschen, maar ook het ingewikkeld
raadselachtig leven» Met een klassieke liefde die trots ellende en dood
het leven eert» Luidt het slotwoord van zijn « Zauberberg» niet, wanneer Hans Castorp, de zevenslaper, door de kanonnen van den oorlog
gewekt wordt en door nacht, slijk en vuur zijn nieuw lot tegemoet
gaat :
« Zal ook uit dit wereldfeest des doods, ook uit den boozen koortsenbrand die rondom den druüigen avondhemel in gloed zet, eens de
liefde rijzen?»
Die vraag stellen is den standaard van hoop rechten»

Lisa Tetzner, die heel Duitschland rondtrok om aan klein en
groot haar sprookjes te vertellen, ontmoette op een van haar zwerftochten een vereerder van Thomas Mann» Een opvallend intelligent»
buitengewoon ontwikkeld man» Hij toonde haar al, de uitgaven van
zijn geliefden schrijver, zorgvuldig als schatten bewaard in een verfijnde bibliotheek» En daar was in die keurig ingerichte kamer een
atmosfeer van knusse beslotenheid, liefkozende vereering van de
schoonheid om haarzelfs wil, dekadentie» Die mensch staat buiten het
leven, het stormachtig bruisende leven van na den oorlog, waaraan
Lisa Tetzner, dat voelt ze zelf wel, volop deel heeft, want de kerngezonde sprookjes, die ze brengt, de wrange schoonheid van Gottfried
Keilers verhalen, die houden innig verband met het leven, zij zijn
wel kunst, maar geen litteratuur»
Lisa Tetzner heeft voor dien hyperbeschaafden estheet die vage
minachting over die de «blonden en blauwoogigen»in Tonio Kroger
voelen voor den artiest» We kunnen niet loochenen, dat Thomas Mann
tot de litteratuur behoort» In den tijd van de wilde, geïmproviseerde
volkskunst zou hij zeker geen Nobelprijs gekregen hebben» Hij zou
stil in een hoekje zitten nadenken hebben over de geheimen van het
bestaan, terwijl de fantastische leugenaar ginds bij het vuur den
luiden bijval van den stam wegdroeg»
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Maar voor ons heeft zijn kunst, ook in deze harde dagen, reden
van bestaan. Zij het alleen maar om de moeizaam veroverde kracht,
die achter haar lenige sierlijkheid, haar spitsvondigheid en haar fijne
psychologische symboliek schuilgaat.

« Buddenbrooks» is wellicht het menschelijk sympatiekste boek
van Mann* Daarin leeft dan ook zijn uiterlijk zoo burgerlijke, toch
zoo diepbewogen jeugd in de kleine havenstad* Het trotsche, kinderlijk-ontvankelijke hart van Tony Buddenbrook spiegelt den ondergang
van de oude koopmansfamilie, en naarmate zij uit de volheid van haar
gemoed, ontstuimig, soms ietwat onnoozel, de groote gebeurtenissen
meeleeft, worden die levend voor ons, krijgen ze een diepe, weemoedige
beteekenis, ruimer dan het burgerlijk kader, waarin ze zich afspelen*
Als Thomas Mann ooit een levenswarm boek heeft geschreven,
dan is het wel dit* En de herinnering wellicht aan een stijven, keurig
gekleeden heer met een veldbloem in het knoopsgat, weert uit dit boek
alle perversie, waartoe de geest van Mann licht is geneigd*
Mann was nog heel jong, toen hij reeds een reeks abnormale
gevallen in beheerscht-romantische novellen had behandeld* «Der
kleine Herr Friedemann»(i) en de andere van de reeks doen een beetje
aan Moore denken, maar Moore is veel nuchterder en resoluut modern*
Dat een novelle, een boek, een rhythmisch geheel moet zijn, had
Mann ten andere vóór Moore ontdekt, en velen hadden het vóór hem
in praktijk gesteld*
Duidelijk hoorbaar laat Thomas Mann zijn leidmotieven klinken*
«Wij moeten ons leven lang op de steenen zitten» zegt klaaglijk
Antonine Buddenbrook, en dat is tenslotte de melancholieke kern van
het verhaal uit weelderig koopmansmidden* « Tonio Kroger » wordt
beheerscht door het insluimeren en ontwaken van de milde gevoelens
uit zijn jeugd, en droomerig klinkt het van tijd tot tijd :« Toen leefde
zijn hart*** »* In « Zauberberg », dat technisch ongetwijfeld een hoogtepunt beteekent, wordt het rhythme op zeer behendige wijze aangegeven : het geheimzinnig verband tusschen den knaap Pribislav en de
vreemde vrouw Clavdia, de woordenvloed van Settembrini en Naphta
als begeleiding en terzelfdertijd inhoud van het boek, de kleine
(i) THOMAS MANN : Le petit Monsieur Friedemann. Trad* Gcncvièvc Maury* —
Stock, Paris*
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daden en gewoonten van Hans Castorp, waardoor de maat aangegeven
wordt bij zijn insluimeren op den heilloozen berg***
Wie in de boeken van Mann verslonden geraakt, merkt niet meer,
hoe sterk de kunst is die dezen overvloed van gedachten draagt; hij
vaart mee met den stroom, ondergaat haast onbemerkt zijn deining*
Maar toch oefent, in «Zauberberg» vooral, de ongeëvenaarde vorm
de eerste fascinatie uit*
Zoo begint het boek :
«Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzahlen wollen, —
nicht um seinetwillen (denn der Leser wird einen einfachen, wenn
auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennen lemen),
sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzahlenswert scheint (wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert
werden sollte, dass es seine Geschichte ist und das nicht jedem jede
Geschichte passiert) : diese Geschichte ist sehr lange her, sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt
in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen*»
Ze is namelijk van juist voor den oorlog, en wél heeft Thomas
Mann gelijk : ze staat verder van ons af dan vele sagen uit oude tijden*
«Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von
Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen*
Er fuhr auf Besuch für drei Wochen*
« Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise;
zu weit eigentlich im Verhaltnis zu einem so kurzen Aufenthalt*
Es geht durch mehrerer Herren Lander, bergauf und bergab, von der
Süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwabischen
Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin***»
Dat lijkt argeloos genoeg* Maar na de korte inleiding voelen we
de noodlotsdreiging in dien simpelen aanvang* En we weten nu al,
dat we van Hans Castorp alles mogen verwachten* Zelfs, dat hij voor
ons het middenpunt wordt van een physiek en zedelijk zieke wereld,
een wereld zonder kracht om te leven, met ideeënkletsers en geestelijke
afwijkingen, maar zonder heilzaam menschelijk gevoel : inderdaad de
toonaangevende wereld van voor den oorlog in 't klein? Wij jongeren
weten het niet meer, het is zoo lang geleden! Maar toch dragen wij
alle, behalve misschien de allerjongsten, de sporen in ons van den tijd,
die rijp was voor den ondergang* Daarom staan wij dichter bij Thomas
Mann dan bij hen, die vrij zijn van het oude*
Een wonderlijk bestaan daarboven op den tooverberg! Dat
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leven waar het zwak menschelijke, in Hans Castorp belichaamd,
aan alle bekoringen, ontmoetingen, aanvallen en begoochelingen
blootstaat, waar alle theorieën van de wonderbare wereld op hem
aanbotsen, al haar slaapmiddelen hem gevangen houden, tot de
donderslag het gewelf van zijn gevangenis splijt*
Zeven jaren heeft het Hans Castorp gekost om dit te beleven*
Niet in zeven dagen zullen wij dit verhaal uitlezen; het zal ons misschien, zooals de schrijver voorspelt, zeven maanden vragen* En in
zeven woorden kunnen wij het niet samenvatten*
Laten we liever luisteren naar Thomas Mann's afscheid van zijn
held*
« Lebewohl Hans Castorp, des Lebens treuherziges Sorgenkind!
Deine Geschichte ist aus* Zu Ende haben wir sie erzahlt, sie war
weder kurzweilig noch langweilig, es war eine hermetische Geschichte*
Wir haben sie erzahlt um ihretwillen, nicht deinethalben, denn du
warst simpel* Aber zuletzt war es deine Geschichte; da sie dir zustiess,
musstest du's irgend wohl hinter den Ohren haben***»
Onder die wijze, beheerschte woorden jaagt nog de bitterzoete,
gevaarlijke atmosfeer van het boek, maar een smalle plank zonder
leuning leidt naar den overkant*
Een geweldige geestkracht alleen kan op de kentering der tijden
een boek voortbrengen, dat de dingen van den nauwelijks verlaten
oever zoo sterk synthetisch uitbeeldt*
Door zijn geestkracht is hij onbetwistbaar een van de groote
figuren geworden in de wereldliteratuur van thans, terwijl hij toch
Duitsch gebleven is, geen ontwortelde zooals zijn broeder Heinrich*
Maar wat ons meer boeit dan al het andere is zijn oerecht romantisme*
In «Buddenbrooks» en «Tonio Kroger» was het nog onbevangen
en overheerschend* In de novellen ontaardde het soms in sensatiezucht en perversie, in «Der Tod in Venedig» nam het een zwoelen,
onheimelijken vorm aan* Het drama«Fiorenze » diep tragisch konflikt,
zoo gerhythmeerd, dat het wellicht onspeelbaar wordt, is door en
door romantisch (i)*
(i) Vanzelf gaan we vergelijken met den Fra Girolamo en het Florence van
George Eiiot* Het is opvallend hoeveel reiner de figuur van den boetgezant bij deze
sterke vrouw uitgebeeld staat, maar ook hoe de vuurdood van Savonarola in «Romola»
een ondergang wordt door hoogmoed, hier bij Mann een loutering van hoogmoed.
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Hans Castorp tenslotte gaat naar zijn dood, struikelend door
bloederig slijk, met het lied op de lippen, dat de essentie beteekent,
voor Thomas Mann en voor hoeveel anderen nog, van alle romantisch
heimwee : naar rust, liefde, thuis, dood, naar God wellicht?•••
Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum***
Het is schreeuwend gewaagd, zoo iets te durven schrijven*
Maar Thomas Mann is voor zichzelf en voor ons allen gerechtvaardigd*
Dat lied, die armzalige zielekreet uit den oorlogsnood, is de smalle
brug naar den overkant van den afgrond,waar het verheerlijkt leven,
de liefde wacht*

«Die Niederlage des Gefühls vor dem Leben, das ist die Unzulanglichkeit für die es keine Gnade, kein Mitleid und keinê Würde
gibt, sondern die erbarmungslos und hohnlachend verworfen ist*»
Thomas Mann heeft overwonnen in dien kamp, waarin de wereld
van den Zauberberg onbezorgd de nederlaag leed* Veel eer en roem
is hem te beurt gevallen en als beste loon ook een deel van het blonde
en blauwe geluk waarnaar hij als kind zijn hartuitverlangde*
Maar zou hij daarom den strijd hebben gestreden? Zou Thomas
Mann, aristokraat des geestes, stoere werker, Nobelprijswinnaar,
held, het leven wel zoo hartstochtelijk verdedigd hebben tegen vijanden
van buiten en van binnen, indien «Leven» niet méér beteekende
voor hem dan hij ooit heeft uitgesproken?
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Nederlandsche Letteren
GERARD WALSCHAP :

<( ADELAIDE » (i) Een roman,

door Marnix Gijsen.

«Admirons-nous, les uns les autres» is een precept dat onze
na-oorlogsche literatoren uitstekend hebben te werk gesteld* Aan alles
is echter een grens* Wanneer de Vlaamsche gemeenschap te lezen
krijgt de getuigenis van den heer Anton van de Velde over «Adam»
van Dirk van Sina, waaruit blijkt dat we bij dit recente boek «zelfs
de statige verzen van Vader Joost als een plots verwijderde schoonheid gaan beschouwen», dan voelen wij ons genoopt luidop aan een
spijtig voorval uit de Romeinsche geschiedenis te herinneren, namelijk : de dood van Nero's hovelingen onder een regen van rozebladeren* Wie een dergelijken lof in ontvangst moet nemen wordt lichtelijk
belachelijk gemaakt door zijn bewonderaar*
Het vele goeds dat ik van Walschap's boek te zeggen heb zou ik
ongaarne opgenomen zien met het scepticisme waaraan een oordeel
als het bovenvermelde bloot staat* En toch wil ik van dit boek met
uitzonderlijke kwaliteiten niets beweren dat ik niet na tien jaren zou
kunnen verantwoorden* Ik houd eraan dit te verklaren omdat* naar
mijn oordeel, het hoog tijd is tegen de wierookwalmen die de literaire
critiek in Vlaanderen benevelen te reageeren en dat er bij hoogdringendheid een jong geslacht van energieke ruitenbrekers moet worden
geboren* Tot die vruchtbare malcontenten heeft Walschap zelf
behoord zooals blijkt uit enkele stormachtige opstellen in dit tijdschrift, maar hij is naar een veilige eenzaamheid getogen en zend
ons vandaar uit een uitzonderlijk boek «Adelaïde »*
In zijn eigen werk beteekent het een totale ommekeer* Wij
wisten dat hij zich plichtig gemaakt heeft aan een paar bundels verzen,
dat hij een woelig, los en onevenwichtig boek « Waldo» heeft geschre(i) Uitgave Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, 1929*
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ven en dat hij zich dag aan dag de moeite getroost de literatuur van
hier en elders op verstandige wijze te commenteeren, van zijn tooneelwerk gezwegen* Walschap vat nu een genre aan dat in Vlaanderen
al te zelden op gelukkige beoefenaars mag bogen : de roman. Het
zou mij ten zeerste verbazen indien dit boek niet van meet af aan als
een buitengewoon krachtig en sterk werk werd aanzien,
«Adelaïde» is een provinciale roman, het speelt in de lichtelijk
verfranschte gegoede burgerwereld van een middelmatig dorp. De
heldin met den harmonieusen naam, is een notarisdochter, streng
katholiek opgebracht met een sterke neiging tot enge scrupulositeit*
In de kostschool reeds vermijdt zij haar speeksel te slikken vóór de
communie uit vrees te ontnuchteren* Na den dood van een geestelijke
vriendin, nemen haar ouders haar mee naar Lourdes* Daar komt zij
in contact met de driftige genegenheid van een schijnheilig student*
Afschuw voor die handtastelijkheden volgt en als reactie een brutale
coquetterie met een ander jongen* Zij wordt verliefd op Ernest,
student-apothekér, en dwingt van hare ouders een snel huwelijk af
onder voorwendsel dat zij moet trouwen* Tot zooverre is het boek
gewoon en Adelaïde ook, buiten een pensionaat-gevoeligheid die fataal
zal worden* Tijdens hare twee eerste huwelijksjaren echter «viert zij
zich uit »* Zij wil geen kinderen en wil zelfs niet bekennen dat deze
houding slecht zou zijn* Wanneer zij ten slotte toch zwanger wordt,
woont zij toevallig een gesprek bij tusschen haar man en een onderpastoor waarin over neo-malthusianisme sprake is* De priester beweert
dat dergelijke tegennatuurlijke handelingen zich altijd wreken*
« Adelaïde snel: Hoe wreekt het zich dan? — Ofwel hebben ze aan malkaar niet genoeg en zoekt een van de twee den eeuwigen derden persoon
ofwel straft God ze in hun kinderen. Dat mist nooit Wij priesters weten dat»
Die woorden beschikken over het verder leven en den dood van
Adelaïde* Wij zijn hier ongeveer in de helft van het boek : het overige
verhaalt ons hoe langzaam aan Adelaïde gek wordt onder dit oordeel,
hoe zij, erfelijk belast, den waanzin in zich voelt groeien en hem voedt
om Gods wraak te bespoedigen en hoe zij ten slotte verongelukt op
het oogenblik dat zij hare ingebeelde rivale met een mes ging treffen*
*

Er is aan de structuur en de conceptie van het boek m. u een
ernstig verwijt te doen* Gesteld de scrupuleuse godsdienstzin van
Adelaïde, hoe is het dan mogelijk dat zij, zelfs met en ook niettegen66

staande haren blijkbaar hysterischen aanleg, niet in opstand komt tegen
de neo-malthusianistische practijken die volgens hare eigen verklaring
hare twee eerste huwelijksjaren beheerschten? Waarom wordt hier
in de ontwikkeling van haar physisch en moreel wezen een klove
gelaten die wij enkel kunnen overbruggen door een veronderstelde
onwetendheid of een a-moraliteit die in tegenspraak zijn zou met het
karakter van Adelaïde? Dit verwijt is des te zwaarder daar gansch
het boek rond deze kwestie draait: wordt een huwelijksleven-gewildzonder-kinderen van God gestraft? Voor een katholiek of zelfs voor
een geneesheer bestaat geen twijfel* Men zou ook volstaan met het
dalend geboortecijfer van sommige landen te leggen naast het aldoor
stijgend aantal der zenuwzieke en gedetrakeerde vrouwen*
In Adelaïde echter hebben twee factoren malkaar ontmoet : het
neo-malthusianisme dat haar geestelijk detrakeert zonder daarom duidelijk haar bewuste moraliteit te raken (ten minste vóór het fatale gesprek) en een voorbeschiktheid van hysterischen aard; een ontmoeting
die haar tot volslagen waanzin en moord drijven moet en die in hare
langzame evolutie een foltering bevat van monsterachtige wreedheid*
De vraag blijft echter open : zou Adelaïde zonder een slecht opgevat
huwelijk ook niet op dezelfde wijze geëindigd zijn? Zou zij, die na
het eerste contact met de brutale drift van een collegejongen in Lourdes, al dadelijk zich zelf een wijd uitgesneden kleed koopt en uitdagend
wordt, niet onvermijdelijk zijn terecht gekomen in moreel lagere
regioenen? Het blijft ons aldoor duister hoe Adelaïde het werkelijk
had moeten aan boord leggen om aan zich zelf te ontsnappen*
Het ware Walschap een slechten dienst bewijzen zijn boek te verklaren als een eenzijdige critiek op de katholieke opvoeding onzer provinciale meisjes* De priesters die in het boek optreden zijn buitengewoon
sympathiek geteekend en handelen voortreffelijk met tact en zaligende
hardhandigheid al mist die soms ook haar doel* Doch, er ligt reeds een
zware aanklacht vervat in dit simpel feit dat Adelaïde die een vrome
ziel is, in normale godsdienstige omgeving opgebracht, de veroordeeling van levenslafheid, van anti-conceptioneele practijken vernemen
moet op zoo'n accidenteele wijze* Ofwel ligt in dit gruwelijk boek de
veroordeeling van een opvoedingsstelsel dat over de essentieele
verantwoordelijkheden van een gehuwde vrouw een laf stilzwijgen
bewaart ofwel hebben we in Adelaïde te doen met een meisje dat van
de meet af onevenwichtig is en dan moet zij beschouwd worden als
een zuiver clinisch geval* Die tweede veronderstelling echter slaat
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Walschap gelukkig zelf uit onze handen vermits hij in het lichtelijk
melodramatische slot van het boek haar vader doet bidden, gemumifieerd in een rootput, acht jaar lang «om vergiffenis voor Adelaïde ».
En door het behandelde probleem én door de mannelijke taal
die het boek gebruikt, is het zeker geen werk voor kinderen, het gaat
hem echter in laatste instantie om het bestaan van kinderen zelf.
Prekerig en overbodig ware hier een jammerklacht over het dalende
geboortecijfer in de meeste landen en vooral in Vlaanderen dat steeds
gold als een burcht van katholicisme en gezonde tradities, maar indien
een roman een ander reden van bestaan heeft dan eenvoudige kortswijl,
dan mag op de thesis van Walschap hier wel vollen nadruk gelegd
worden en dan mag ook gezegd dat er aan de sexueele voorlichting
bij de katholieke jeugd nog heel wat te kort schiet; zooniet had
Walschap zijn boek gerust in zijn schuif kunnen laten sluimeren.
Om zijn thesis evenzeer als om zijn stylistische kwaliteiten acht
ik Adelaïde niet enkel een sterk boek, met uitzondering der fout waarop
ik tevoren wees, maar ik aanzie het ook als een dappere daad die te
midden der intellectueele lafheid onzer auteurs niet makkelijk te hoog
kan worden geprezen.
«Adelaïde» heeft mij aldoor doen denken aan die heerlijke en
rampzalige «Tille» van Baekelmans, niet omdat er tusschen beiden
eenige analogie van opzet of van inspiratie zou bestaan, maar omdat
hier twee vrouwentypes geschapen zijn die in onze letterkunde hunne
weerga niet hebben en die stellig zullen blijven behooren tot dat
geestelijke gezin waartusschen elk gecultiveerd mensch zich in dit land
beweegt. Wij hebben Adelaïde lief met een ontroerde genegenheid en
medelijden : mochten vele haar het zelve gevoel gaan toedragen.

Walschap heeft hier onverhoeds getoond dat hij de romankunst
volledig bezit. Geen oogenblik wordt de aandacht van het hoofdconflict afgeleid en het verhaal boeit in zijn samengebalde soberheid van
begin tot het einde. Het bezit ten andere stijlkwaliteiten die wij spijts
expressionisme en literaire vernieuwing na den oorlog maar zelden aantreffen : klaarheid, scherpte, soberheid en uiterst nerveuse schriftuur.
Het boek is geschreven in den tweeden persoon, het wordt u verteld met een naklank van honderden kleine intonaties en bruske zinswendingen die gedurig uwe aandacht wakker houden. Zeer dikwijls geeft
de roman in den ik- of den ge-stijl, aanleiding tot een misplaatste en
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hinderlijke gemeenzaamheid met den lezer. Hier stoort dit directe
verhalen geen moment* Het bezit dat dadelijke charme dat de Noren
zoo onweerstaanbaar maakt en wellicht toont het een minimum
beïnvloeding van uit die windstreek*
Men merkt ook dadelijk dat het tooneel aan den schrijver ontzettend veel goed heeft gedaan* Hij vermag zijn personnages uitstekend
te typeeren in een beknopten vorm* Hij kan ze doen praten op gecondenseerde wijze* Als typisch voorbeeld daarvan kan de lange speech
gelden van den onderpastoor die bij den schijnheiligen doctor op
ongewenscht bezoek gaat* Hier volgt een brokstuk*
« Fonske joeng, ge moet u nu geen air geven van kwaad te
willen zijn* want ik ben nog veel krikkelder dan gij* Het is nu de
tweede keer dat ik hier kom voor een vkzt affaire* Ge gaat dat
meisje van Reynders gerust laten* Als gij wilt vrijen en hertrouwen kunt ge dat doen* En als gij met iemand wilt trouwen dan
weet gij wel met wie, he? Nee, weet ge dat niet? Weet ge niet dat
ge zes kinderen hebt in plaats van vijf? Gij zijt uw carrière nogal
aardig begonnen, man? Als ik hier kwam over 15 jaar waarde gij
zoo een bleek heilig studentje, maar ik had u gauw in de gaten,
dat weet ge nog wel* Bij mij pakt die heiligheid niet* Enz* enz*,
blz* 146*
Aldoor in het boek wordt de aandacht gaande gehouden door dat
abrupte, plotselinge van den stijl, door het laconisme van sommige
uitdrukkingen, door een zichzelf onderbreken dat van een verbazend
knap métier getuigt* Aan aanhalingsteekens heeft Walschap het land
en terecht* Hij bereikt veel meer zoo* Een voorbeeld : «Hij smeekte
haar het niet te doen, Hildaken!» Het verteederingswoord versmelt met
den neutralen zin en geeft er plots een onverwachte innigheid aan* Er
gaat een groep menschen naar Lourdes, de opsomming volgt: die en
die gaat, ook « de oude jonge juffrouw Verlinden, uit vroomheid, en twee
hoogstudenten zoo maar». De twee laatste woorden zijn van een voortreffelijk laconisme, zij zijn van een veelzeggende en typeerende bondigheid die meesterschap over de taal verraadt* Door dergelijke middeltjes
wordt de lezer gedurig zelf in het verhaal betrokken*
Eén lauwer weze Walschap nog toegekend : hij is er in gelukt het
zoo hinderlijke Vlaamsche landschap op den achtergrond te duwen
zoodat zijn boek ook voor menschen die nu toevallig niet van Soetanaai of van Achter-over-Heembeek zijn, leesbaar en interessant is* De
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boerennovelle — die pest — en de boerenroman hebben ons geen
enkel détail gespaard over een bedrijf dat de overgroote massa der
intellectueelen ten slotte maar weinig interesseert en dat op zich zelf
genomen niet meer recht heeft op onze belangstelling dan welke andere
bezigheid ook* De meteorologische bulletijns van Streuvels en zijn
navolgers evenals hun dialectale orgies hebben heel wat lezers van onze
Vlaamsche literatuur weggestuwd en hebben het crediet onzer cultuur
in neutrale oogen stellig verminderd* Wie onzer werd niet onwillig
wanneer hij een of andere boeren-operatie beschreven las die ten slotte
er slechts omwege de lokale kleur was bijgesleurd en die onleesbaar
werd door technische of dialectische uitdrukkingen? Met evenveel
recht zou de stadsroman een gedetailleerde beschrijving kunnen geven
van een tramrijtuig, een schrijfmachien of een telefoon* Dit akelige
getij is, Goddank, aan 't voorbij trekken* Walschap behoudt slechts
het hoogstnoodzakelijke en geeft daarbij een meer degelijke indruk dan
veel epigonen van Streuvels het ooit vermochten* Zijn bezit van het
buitenmilieu blijkt volkomen, en zonder de ongepaste pretentie van
den boeren-romancier, uit korte zinnetjes als deze « Want één man
met een stalbeest op de baan, dat is niet te doen », en nog beter in een
passus der voorlaatste bladzijde*
Wat de psychologische analyse betreft van Adelaïde's ondergang,
die noem ik zonder aarzeling meesterlijk* Angstwekkend en hallucinant
is dat langzaam verval van het begrip der proporties in Adelaïde's
geest en hart* Des te gruwelijker is haar pijn daar zij zelf op sommige
momenten bijna objectief staat tegenover haar eigen waanzin en ziet
hoe hij haar gezin en geluk vernietigen moet, fataal en onafwendbaar*
Het suggereeren van dat processus, dat door enkele kleine incidenten
bespoedigd wordt, is met wondere vaardigheid gedaan* Er is iets van
de Grieksche tragedie in de vervulling van dit donker noodlot en in den
sadistischen wellust die Adelaïde schept in haar eigen neergang* Van
ongemeen scherpe vinding getuigt o* m* de oefening die Adelaïde aan
Eric, haar zoontje, oplegt : om te bewijzen dat het kindje uitermate
verstandig is doet zij het ingebeelde wandelingen doen in gezelschap
van een tiental kameraadjes* Elk hunner heeft een voorwerp meegekregen : die een pet, geen een appel, een ander een peer enz* De stoet
komt in gang en de moeder roept: Daar verliert Jefke zijn appel* Het
kind moet zich dan herinneren dat Jefke geen appel maar een peer had,
enz* Het is een duivelsch handig en ingewikkeld spel voor een kind*
Psychologisch een* magistrale trek*
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Walschap belooft ons op «Adelaïde» een vervolg : Eric, de geschiedenis van haar kind* Laat ons hopen dat hij het schrijven zal in
den zelfden mannelijken, sterken stijl als het groote, tragische boek dat
hij ons als een blijde verrassing in het dorre getij der Vlaamsche
letteren heeft geschonken»

II

Duitsche Letteren
OORLOGSLITERATUUR (i)
door Aug. Van CauwelaerU
Eerst lm Westen nichts Neues* waarvan de titel zoowel in de
nederlandsche als in de fransche vertaling verkeerdelijk werd omgezet
in : Geen nieuws van het Westelijk Front* A TOuest rien de nouveau*
Wat heeft Remarque met zijn titel bedoeld? Niets anders dan dat
lakonieke legercommuniquë, dat alle frontsoldaten met zulke schrijnende ironie onthaalden : Niets te melden op het Westelijk front* —
Rien h signaler sur Ie front Occidental*** Geen dag ging voorbij of er
vielen dooden* Maar wanneer daaronder niet minstens een generaal
was — en ik betwijfel of dat bij ons is voorgekomen — dan was dit
niet waard te melden* Ook op zulk een dag* dat het duitsche legerbericht niets noemenswaardigs had te melden* heeft de zwijgende
held van Remarque* een uit de honderdduizenden* en een symbool
van aller lijden* den dood gevonden*
Het heeft velen verwonderd dat dit ontstellende boek over de
onuitsprekelijke tragedie van het vuur pas tien jaar na den wapenstilstand is verschenen* Mij niet* Zijn we niet allen uit den oorlog gekomen met een verterend gevoel van onmacht; en heeft de naoorlog
ons niet vervuld met een onzeggelijken walg?
(i) E* M* Remarque : lm Westen nichts Neues- Propylaen-Verlag* Berlin* In het
Nederlandsen vertaald door Annie Salomons. Uitg» Erven J.-B* Bijleveld, Utrecht,
Ludwig Renn : Krieg* In het Nederlandsch vertaald door A* Muller Lehning* Uitg.
Erven J*-B* Bijleveld, Utrecht*
Edwich Erich Dwinger: Die Armee hinter Stacheldraht, Das Siberische Tagebuch*
E* Diederichs Verlag Iena*
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De woorden werden zinloos wanneer we het noemeloos leed van
deze vier jaren wilden uitspreken; en de troebele vrede heeft spoedig
bevestigd wat we hadden voorspeld : dat het offer van zooveel duizenden, die ginder gevallen waren of met de kiemen des verderfs in hun
bloed waren terug gekeerd, zou worden miskend, misbruikt en uitgebuit en tot een hoon verlaagd* Toen is over ons een gevoel van walg
gekomen die we niet hebben kunnen overwinnen*
Zoo was het hier en zoo was het elders*
De tijden waren toen niet rijp, noch om het getuigenis te schrijven
noch om het getuigenis te vernemen uit het rijk van verdelging en
dood* Toen Fritz von Unruh, na den wapenstilstand zijn na Verdun
geschreven «Opfergang», (i)die door de oorlogscensuur verboden werd,
verschijnen liet, hebben velen zich in Duitschland afgewend alsof het
schaamtelooze laster was van zooveel duitschen heldenmoed* Anderen integendeel hebben het opgestoken als een pacifistische vlag of
verlaagd tot een strijdschrift* Maar de huiverende menschelijkheid van
dit ontzettend boek heeft niet gesproken tot het hart van de massa*
«Opfergang» waarin de ondergang verhaald wordt van de duitsche
regimenten vóór de poorten van Verdun, is met het boek van Remarque het sterkste beeld van den oorlogsgruwel op het westelijk front*
Maar Verdun is slechts eene episode geweest van den grooten strijd;
Remarque integendeel heeft het eerste synthetisch beeld gegeven van
het leven op het front* Daarin ligt de geweldige kracht van dit werk*
Het schijnt op het eerste zicht niet zoo heel veel wat Remarque geeft:
eenige schetsen slechts, zonder sterk verband* Het schijnt niets; maar
het is alles* Al de verderfelijke ellende en moreele jammer van den
oorlog is er in uitgesproken* Het is een van de zeldzame oorlogsboeken
waarvan de oud-strijder zeggen kan : zoo is het geweest* Daarom
hebben honderdduizenden in alle landen, die den oorlog hebben
gevoerd, hun hart voelen verwijden bij 't lezen van lm Westen nichts
Neues* Want eindelijk had iemand zijn walg en zijn onmacht kunnen
verwinnen en het onuitspreekbare voelbaar maken*
Waaraan is die geweldige macht van dit boek over ons gevoel te
wijten?
Ludwig Renn heeft in Krieg een veel vollediger beeld gegeven
van de oorlogservaringen op het westelijk front* Zijn boek vangt aan
met den intocht in België, terwijl de loopgravenoorlog al maanden
(i) Frits von Unruh : Opfergang, Societatsdrückerei, Frankfurt.
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aan den gang is, wanneer de held van Remarque, van de schoolbanken
op het front terecht komt* Renn beschrijft het leven in de grachten en
de offensieven van Champagne, de Somme en Maart 1918 en hij heeft
tusschenin de smart der verwonding en het leven in de hospitalen
leeren kennen; en hij stapt nog naast zijn mannen, wanneer na de
ineenstorting van het duitsche front, het leger weer de grenzen overtrekt* En toch : op géén moment krijgt zijn verhaal over ons hart de
macht van E* Remarques boek* Het verhaal van Renn verbrokkelt in
veelheid van details* Renn heeft gepoogd het onuitspreekbare uit te
spreken; wat hij niet uitbeelden kon heeft Remarque voelbaar
gemaakt achter de woorden* Dat was de eenige weg*
En dan : daar is die toon in het boek van Remarque*** Diezelfde
snerpende toon, heel het boek door, als het ongemerkte maar aanhoudende martelen van een smartelijke zenuw* Het is het oorlogsboek van
een geslagen volk* De schaduw van de nederlaag en de ellende van den
naoorlog wegen op elke bladzijde; van den aanvang af* Er ligt zelfs over
de eerste bladzijden een gedruktheid, die onze jongens nooit op dat
moment en in zulke mate hebben gekend, en ik ben ervan overtuigd
dat evenmin de mentaliteit van de duitsche frontsoldaten toen reeds
die gelaten berusting in de fataliteit van den ondergang heeft gekend
In dit opzicht is het boek van Renn een veel trouwer dokument* Er is
in het boek van Remarque een volslagen afwezigheid van alle moreele
stimulanten en elk geloof* Maar Remarque heeft gegeven de synthese
van het leed dat daar geleden werd door honderdduizenden die in
den oorlog en den dood gedreven werden*

Remarque heeft de tragedie geschreven van het Westerfront;
Edwin Erich Dwinger de roemlooze tragedie van de twee miljoen
krijgsgevangenen, die in de Siberische kampen lijk dieren bijeengedreven werden achter prikkeldraad, en moesten ondergaan in den
gruwel van ellende en ziekten en barbaarschheid* Wie zijn leven uit
deze hallucineerende duivelarij en massamoord nog redden kon, voelde
zijn menschwaardigheid ten lange leste zonder houvast verzinken in
een broeienden poel van verderf en onnatuur*
Het Siberische dagboek van E* Dwinger is misschien het gruwelijkste getuigenis uit heel den gruwel van den wereldoorlog* Daar is
in Dante's Hel géén bladzijde, van zulke bovenmenschelijke ontzetting
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als Dwinger's relaas van het leven, — indien dit leven heeten mag —
in de aardbarakken van Totskoje, waar in enkele maanden tijds zeventien duizend gevangenen stierven aan vlektyphus, en de dooden tot
bergen werden opgestapeld naast hunne holen van ontzetting, tot de
lente de aarde weer ontdooien zou*
Er is geen resumeeren aan dit dagboek. En alle kritiek verstomt
erbij* De held van Remarque is gesneuveld op een dag dat het duitsche
legercommuniqué van het westelijk front niets te melden had* Maar
dat ginder in de russische steppen en woestenijen meer dan vijf honderd duizend gevangenen den dood vonden, heeft zelfs niet een
lakonisch legerbericht laten vermoeden*
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Ringsteken
Qui bene amat castigat...
(Een schoolmeester) •
Het is nu niet om te zeggen dat er in het Tijdschriftenleven
ooit een periode zonder geboortens en overlijdens is, maar het eene
jaar scheelt het dan toch nog veel tegen het andere* In Holland viel
Querido's Tijdschrift «Nu», een tweejaar; en ook «Wil en Weg»,
wel geen letterkundig tijdschrift, maar een tijdschrift ook wel eens
letterkundig* In het afscheid van L. S* (imons) komen een paar alineas
voor die wij rustig hebben overwogen :
« Dit is het laatste nummer van ons 7 jaar geleden met zooveel goede verwachting
gestichte tijdschrift, dat in de eerste 2 jaren van zijn bestaan zooveel warmen steun
van duizenden abonnés' won. Maar dat het aantal van zijn inschrijvers ieder jaar met een
500 zag dalen, en slechts met een 100-tal weer toenemen, zoodat geleidelijk het getal
inschrijvingen zonk beneden het peil, waarop een zoo goedkoop tijdschrift zich kan handhaven, zonder subsidie...
Die ongunst der tijden zal dan wel te wijten zijn aan een samenvloeing van oorzaken. Daar zijn onze couranten, die telkens meer en meer brengen van allerlei. Daar
is de Radio, die velen van het lezen afhoudt, althans van tijdschriften. Daar is de veelheid van ontspanningen, die tot uitgaan leiden. En daar zijn ten slotte die ongelukkige
« portefeuilles », die iedere week een hoopje tijdschriften in huis brengen, zoodat men
het geld niet over heeft, om zijn eigen tijdschrift in bezit te houden. Daarmee vooral
is het uitgeven van goedkoope tijdschriften als W. & W. onmogelijk gemaakt. Zonder
een 3000 tot 4000 inschrijvingen kunnen die niet blijven bestaan.»

De dood van een mensch schrikt een ander nooit af om geboren
te worden; het leven gaat zijn gang en zoo ook de tijdschriften* Wij
weten niet welke vijf nieuwe de twee gesneuvelde zullen gaan «vervangen »in Holland* Zoo weten wij ook niet — tenzij van nog onbetrouwbare praatjes — welke periodieken in Vlaanderen te Nieuwjaar
zullen verdwijnen, maar we weten al welke nieuwe te Nieuwjaar hun
kans zullen wagen* Van optimisme omtrent de leefbaarheid van nieuwelingen zouden wij niet gaarne verdacht worden, maar als ironie
gemoeid is met deze vlugge regelen, dan wil dat in de verste verte
geen hooghartig spotten worden met de twee nieuwe periodieken die
aangemeld werden.
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Het eerste per gedrukt formulier* «De Pelgrim »• De geest die
aan de Pelgrim-beweging ten grondslag ligt is genoegzaam bekend in
Vlaanderen* Van in den beginne werd behoefte aan een eigen tijdschrift gevoeld, en nu de beweging zich op alle gebied breeder was
gaan uitbreiden, was een tijdschrift onontbeerlijk geworden* Bij het
formulier een schoone reproductie van een zeer schoon schilderij van
Jan Van Puyenbroeck* In het eerste nummer goede medewerking en
nog betere wordt in 't vooruitzicht gesteld voor de volgende* «De
Pelgrim» zal een sezoenenboek zijn, d*w*z* om de drie maanden
verschijnen op 96 blz* en 55 fr* kosten* Dit vermelden we meteen om
er nu eens echt farizeesch op te wijzen dat onze lezers, die nu 65 fr*
betalen voor elke maand een nummer van 96 blz. nog zoo erg niet bedrogen zijn, niet waar, met hun Dietsche Warande* Wil dat zeggen
dat «De Pelgrim» te duur is? Volstrekt niet, we gelooven zelfs niet
dat hij het aan dien prijs zal volhouden* Van harte hopen we evenwel
dat hij het tot eiken prijs zal volhouden; en daar August Van Cauwelaert reeds aan den eersten bundel met een gedicht heeft meegewerkt
is dit zeker vanwege de Warande geen schijnheilige wensch!
Wij weten zelfs niet hoe het tweede nieuwe tijdschrift zal heeten,
maar André Demedts heeft ons geschreven dat het komt; uitgave
Steenlandt, Kortrijk* Het zal staan op katholiek-nationalistisch, maar
overigens zuiver artistiek standpunt* Het zal het orgaan zijn der jongste
jongeren, die evenwel de wat ouderen van even na den oorlog als hun
meesters wenschen te erkennen en, zooals Demedts schreef, ook b*v*
Verschaeve om medewerking hebben gevraagd* Naders kunnen wij
tot ons spijt niets berichten maar even goede wenschen sturen wij
naar deze tweede wieg*

Het tweede der drie gedichten die Willem Kloos wijdt aan de
zeventigjarige Helene Swarth begint : « Ja, niet al lièn, Hélène,
leven***»
Ja niet al lièn, Hélène, leven tot hun zeventigste jaar en krijgen
dan de vooze hulde van een half October-Nieuwe-Gids-nummer*
Want Karel Van De Woestijne b*v* stierf, maar een en vijftig jaar oud,
en hij krijgt in datzelfde nummer maar drie onbeduidende bladzijden
van Johannes Redingius en een « gedicht» van Hein Boeken dat (of
liever die) gelukkig Van De Woestijne's eeuwige zaligheid niet meer
verstoren kan* Van uit het hygiënische Holland krijgt Moeder Vlaan76

deren bij penne van dien dichter den raad om, noch min noch meer,
zoo maar heur haren los te maken en door het slijk te sleuren* En die
vuiligheid alleen maar «om op den zoon te weenen»* Ten eerste,
hoe weet Hein Boeken dat onze moeder heur haar nog lang draagt
en ten tweede wat is mij dat nu voor een smeerpoetserij* Waarschijnlijk
denkt de lezer dat wij overdrijven, maar wij citeeren de bedoelde
vaarzen en vragen hem of hij daar soms iets anders kan van maken :
« Ontbind uw lokken, Moeder Vlaanderen, nu
en sleur ze in 't slijk om op den zoon te weenen***»
De rest van het gedicht heeft een groot voordeel: het is goed voor
dubbel gebruik* Na gediend te hebben voor Karel Van De Woestijne,
zal het na den dood van Borms zeer gepast kunnen overgedrukt worden
door het weekblad «Vlaanderen »• Eerlijk gezegd is alles veel beter
op Borms toepasselijk dan op onzen grootsten dichter* Ook moet eerlijkheidshalve erkend worden dat het De(n) Nieuwe (n) Gids ook geen
ernst is met die poëzij, want de bladzijde ernaast wordt geheel ingenomen door een groote advertentie van « Akker's abdijsiroop, voor de
borst »• Bovenaan een teekening : een man die lacht* En hij kijkt juist
naar dat gedicht* Maar er is geen Vlaming die daar naar kijken kan
en lachen* Ons is het of wij dit schrijven met een vliem*
En waarmee dan schrijven over een artikel van een M r R* H* J*
Bakker in het Novembernummer : «Willem Kloos en Frederik Van
Eeden »* Dat is een van de gemeenste schandalen ooit in eenig nederlandsch tijdschrift der laatste tien jaren ten toon gespreid* Het is nog
in dezen jaargang dat wij lazen dat Willem Kloos alle verschijnende
en niet verschijnende bijdragen, ingezonden voor zijn periodiek, zelf
tot de laatste letter leest* Heeft die Willem Kloos dan dat eene artikel,
dat juist over zijn vroegeren vriend en hemzelf handelt, niet gelezen?
Heeft Mevrouw Kloos het dan gelezen en laten verschijnen? Indien
niet, wie is eindelijk verantwoordelijk voor die publicatie en wat voor
een redactie is dan die van De Nieuwe Gids? Het stuk van M r Bakker
is gemeen* Kloos heet herhaaldelijk een genie en een groot mensch,
Van Eeden een geniepige huichelaar, karakterzwak, intrigant,
jaloersch, laf* Een weerlegging? Er wordt absoluut niets bewezen,
geen enkel feit, niets* Het is met modder werpen* Foei*
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Gij weet nog niet, lezer, dat er een speciale dichterlijke inspiratie bestaat die den prozaschrijvers opeen
zijn proza doet schrijven zooals het mijne hier gezet
wordt* Dit gebeurt echter alleen in geniale oogenblikken. Ook moet het Onderwerp bepaald geniaal
zijn.
Ik voeg er dadelijk aan toe dat dit niet zoo maar den
eersten den besten als een genade van God en de
muzen te beurt valt. En bij deze kan ik den
Heer niet genoeg bedanken omdat hij het mij door
zijne wondere beschikking heeft laten overkomen*
Hetgeen wel een bewijs is van mijne dichterlijke
uitverkorenheid onder velen.
Want het is drie maanden geleden dat het een ander
overkwam, den Heer Anton Van Duinkerken toen
hij voor het Septembernummer van Roeping schreef:
«Psychologie van de Kok »•
Evenwel is er den dag van vandaag in alles knoei.
Ja, de wereld wordt slecht. En het proza ook. Tenminste dat proza is gezocht en slecht. En het groote
bedrog is hier het volgende :
De «ideëele inhoud» dient zich aan als gedachten
over een kok en ik zou durven zweren dat het gedachten van een kok zijn. Plagiaatl Plagiaat!
Omdat dan dit slecht proza van den eenen kant der
bladzijden naar den anderen zwijmelt, houden wij
niet van het proza dat als een zatlap op ons afkomt

Weet ge ook hoe ge Tolstoi kunt neerhalen? Aldus :
«Om den hollandsen lezer duidelik te maken, wat het zeggen wil dat Tolstoj
realist was, kan men niet beter doen dan er op wijzen dat Tolstoj's schrijftrant dezelfde
Was als die van Hildebrand (Nicolaas Beets) in de « Camera Obscura »• Deze vergelijking
zal voor den ingewijde reeds iets zeggen over Tolstoj's grootheid als scheppend kunstenaar, want tusschen de «Camera Obscura» en «Oorlog en Vrede »lig nog een grooter
afstand dan die, welke de nederlandse polders scheidt van de russiese steppen. Toch
is die vergelijking niet zoo dwaas en onrechtvaardig als een ingewijde wel zou denken
bij het eerste horen ener samenvoeging van de namen Tolstoj en Beets. Men behoeft
het begin van «Oorlog en Vrede» maar te leggen naast een gezelschaps-schildering
als de « Familie Stastock» om aanstonds in te zien dat dit, alle verhoudingen ten spijt
twee geheel op dezelfde wijze ontstane en op dezelfde wijze meegedeelde weergaven
zijn van de doodgewone, ons onmiddellik omringende werkelikheid. Tolstoj zal ons
wellicht vertrouwder worden door zo'n vergelijking.
Gewoonlik immers wordt de russiese romanschrijver bij de hollandse lezers
ingeleid door een min of meer uitvoerige beschouwing over de russiese geest of de rus78

siesse ziel. Dit is natuurlik een geschikte wijze om tot zijn werk te naderen, maar omdat
zulke voorafgaande beschouwingen uit hunnen aard schetsmatig moeten zijn, blijft het
altijd een enigszins gebrekkige wijze* Daarenboven heeft zij het nadeel, de nederlandse
lezer te stellen tegenover de russiese schrijver. Zo wordt Tolstoj van den aanvang af
beschouwd als een vreemde, die zo weinig mogelik met het eigene gemeen heeft, en hij
dreigt dan beoordeeld te worden naar wat de grillige norm, die men den vreemdelingen
aanlegt. Het is beter Tolstoj zo dicht mogelik naar ons toe te halen en na te gaan, waarin
hij ons niet vreemd is, om dit eigene, dit met-het-onze-overeenkomende, tot uitgangspunt van beschouwing en beoordeling te nemen.»(Anton Van Duinkerken in Roeping).

Hartelijk dank aan den schrijver. Daarmee heb ik hem liggen,
dien Tolstoi, wiens naam toevallig in 't Russisch «de groote» beteekent. Daarmee heeft hij zijn Nederlandsche maat, en zal hij niet langer
mijn bietebauw zijn. Ze hebben ginder nog nen anderen, die Russen,
hij heet Feodor Dostoievski. Oh essayist, mijn redder, neem ook dien
even onder handen. Die kerel heeft al zooveel burgermenschen
verontrust — alleen u niet, gelukkige, want gij leest hem en zegt
«realist» en daarmee is hij gemuilband — en mij maakt hij al jaren
ziek. Ik mag, na veertien dagen slapeloosheid, slapen en er fluistert
iemand, in de kamer waar ik lig, zijn naam, dan ben ik wakker. Ik kijk
alle dagen vol begeerten naar zijn boeken en als ik er dan eens een uit
het rek neem, sidder ik. Het is b.v. maar «Schuld en boete» en ik
grabbel naar die alleenspraak van Marmeladov of hoe heet hij, dien
dronkaard in de kroeg. Maak mij nu ook nog van dien af, stel ons,
kunstenaars en lezers, gerust. Geef hem een naam, realist, romanticus
om 't even, een goede flinke dooddoener en vergelijk hem met Johan
De Meester of Gerard Van Hulzen of met Piet Van Assche of met
Raymond Stijns.
Er komt maar één zwak oogenblik voor in dit essay : op blz* 570.
Daar staat dat Dostoievski Tolstoi noemde «de gewone mens, maar
duizendvoudig vergroot »• Dat wekte weer even mijn vroegeren angst
en grenzeloos ontzag. Dus Tolstoi tóch een gewoon mensch duizendvoudig vergroot. Maar ik heb er maar vlug over heen gelezen. En nu
heb ik toch al een wapen tegen den anderen, tegen Dostoievski.
Weet ge wat Dostoievski ns? Een gewoon mensch duizendvoudig
vergroot en een vallende ziekte.
De voorstelling van Van Duinkerken is deze : Tolstoi en Dostoievski waren realisten (zooals Hildebrand en Potgieter) omdat heel
Europa het was. Dat realisme heeft zich op Tolstoi gewroken. «De
zelfverzadiging der scherpe oogen aan hun kijklust en het daaruit
gevolgde besef van de onvoldoendheid der zinnelijke weergaaf, werd
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voor Tolstoi de oorzaak (cursiveering van mij) van een Jacobs-worsteling om het boven-werkelijke »• Met die Jacobs-worsteling zal wel
Tolstoi's religieuze onrust bedoeld zijn* Hoe simpel, niet waar*
Tolstoi zei: ik word realist, want heel Europa is het en daarvan is hij
zoo scrupuleus geworden* Zooals hij zou kunnen gezegd hebben :
ik eet vanmiddag roode kooien en er een indigestie van hebben gekregen. Maar nu is helaas het geval dat Tolstoi reeds als negenjarige
knaap, toen hij nog niet wist wat realisme was, duidelijke sporen
vertoonde van dezelfde religieuse onrust die hem later ten onder
heeft gebracht* Dit doet ons veronderstellen dat een kunstenaar geen
richting is maar een mensch.

De ongunstigste nederlandsche kritiek opErich Maria Remarque's
«lm Westen nichts Neues » schreef de dichter J* C* Bloem in « De
gemeenschap »• Wat Bloem schreef moeten wij niet weergeven,
M* Nyhoff doet het in een schitterende weerlegging (De vrije Bladen
nr 10) die wij met instemming en als een model in het genre, hieronder
laten volgen* Het stuk is nogal lang maar het boek is ook een meesterwerk*
Bloem schrijft in de Gemeenschap van Augustus 1929» dat Paul Baumer niet
sneuvelen mag. Dat het laten sneuvelen op de laatste halve bladzijde een « compositiefout in het boek»is,«Een artistieke fout en zelfs meer dan dat,»
Ik zal trachten te verklaren waarom Paul Baumer sneuvelen moet.
Argumenten van Bloem,
1, — Het laten sneuvelen van den held is blijkbaar gedaan om de pakkende titel
te kunnen handhaven.
Bestrijding : een schrijver bedenkt zijn titel doorgaans het laatst. Het feit dat
Remarque de titel uit de woorden van het naschrift kiest, wijst er alleen op* dat dit
naschrift, en het sneuvelen daarin vermeld, waartoe het naschrift zich eigenlijk bepaalt,
voor den auteur van essentieel belang waren. Ik stip terloops aan, dat de «ik» geen held
in het boek is. Ik dwaal even af en beweer, dat de titel «lm Westen nichts Neues»
(welk laatste woord door Bloem doorloopend zonder hoofdletter N wordt geschreven)
in de Hoilandsche bewerking onjuist, eveneens zonder hoofdletter, vertaald is.«Neues »
is niet nieuws maar bijzonders, «In het westen niets bijzonders,» De hoofdfiguur is
geen held en wat er in het boek gebeurt is niets bijzonders. De verdediging van de Hoilandsche overzetting «Van 't westelijk front geen nieuws» berust op in den oorlog in
zwang zijnde journalistentaal. Gaat niet op, want Remarque schrijft uitdrukkelijk,
dat het legercommuniqué, en niet couranten, de vermelding uitsturen. En iedere sergeant aan wiens wacht niets gepasseerd is, maakt een bericht : geen bijzonderheden,
of niets bijzonders te melden, en zou het wel uit zijn hart laten «geen nieuws»te
schrijven.
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2. — (Bloem :) De hoofdpersoon treedt gedurende het heele verhaal als «ik»
op en moet in de laatste regel opeens als «hij» vermeld worden, aangezien men nu
eenmaal niet van zichzelf kan meedeelen, dat men gesneuveld is.
Bestrijding : Het geheele verhaal is in den tegenwoordigen tijd, het nabericht in
den verleden tijd geschreven. Het nabericht staat daarmee buiten het verhaal. Wat
het bevat, het sneuvelen, kan dus al geen compositie-fout van het verhaal zijn. Hier en
in het voorbericht, eveneens met verleden tijd en uiterst sober gehouden, is Remarque
en niet Paul Baumer aan het woord.

3* — (Bloem :) Paul mag niet sneuvelen, omdat het voorbericht zegt dat het boek
een vermelding poogt te zijn van een door den oorlog vernielde generatie — «auch wenn
sie seinen Granaten entkam.»
Bestrijding : Het voorbericht staat buiten het boek {ziz boven). Paul Baumer
behoort niet tot hen die ontkwamen. «Hij lag als slapend op den grond» en «het was
alsof hij bijna tevreden scheen dat het zoo was gekomen.» De granaat was geweldig
geweest. Paul was moe, zijn «ik» wilde sneuvelen, zooals de laatste zin van het verhaal
zegt; hij zag op tegen het ontkomen. Maar het leven «in handen en oogen » zocht nog
zijn weg. Aan dit onbegeerde leven maakte de granaat een eind, zeer barmhartig, zoo
laat mogelijk, in de laatste maand van den oorlog, maar toch nog juist bijtijds om hem de
ellende van de aan de granaten ontkomenen te besparen. Deze ellende, die, in het nabericht bij het sneuvelen vermeld, de pathetische klank van valsche troostwoorden
onvermijdelijk gekregen had, heeft de schrijver, omdat er ook in het verhaal zelf geen
plaats voor was, in het voorbericht aangeteekend. De vondst van een meester.
*
* *
4. — (Bloem :) Deze dood past niet in den toon van het boek.
Bestrijding : Dit is eenvoudig een amusante enormiteit. Een boek, waar de dood
als een watersnood de dijken van het geruste leven vernietigd heeft, waar hij zoover het
oog en de herinnering reikt in alle straten staat, zoodat de menschen hun zit- en eetkamer
allang ontwend zijn en reeds met het zekere genoegen van een hier luguber aanpassingsvermogen op zolders en daken huizen, in zulk een boek, waar de dood de verschrikkelijkste maar tevens de gewoonste en de het bestaan volstrekt bepalende zaak ter wereld
is, zou het sterven van iemand, die geen held is en niets bijzonders beleeft, uit den toon
vallen I
*
*

•

5. — (Bloem :) Dan is er nog een niet zoo gemakkelijk aan te toonen, veel subtieler, maar voor mij juist daarom nog klemmender, reden om dit einde als een fout te
merken.«lm Westen nichts neues »(ik schrijf Bloem tot in zijn spelling over) is typisch
het boek van een uit den oorlog teruggekeerde, niet van iemand, die vlak voor den vrede
gesneuveld is.
Bestrijding: Bloem schrijft in de zinsnede«typisch het boek van een teruggekeerde,
niet van iemand die gesneuveld is»tweemaal het woordje van, dat misschien beide keeren
door het Duitsche von te vertalen is, maar hier in het Hollandsen verwarring schept.
Hij bedoelt«typisch het boek door een teruggekeerde, niet over iemand die gesneuveld
is.» Het onderscheid is subtiel maar klemmend. Inderdaad, Remarque keerde terug en
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door hem werd het boek geschreven over Paul Baumer die sneuvelde. De spanning
tusschen de beide aanwijzende voornaamwoorden, die Bloem, door ze beide van te
schrijven, verslapt heeft, geeft precies den afstand weer tusschen auteur en onderwerp*
Al is de identiteit van Remarque en Baumer zeer groot, er is ruimte dat de een zijn boek
schrijft en de ander sneuvelt. Het een sluit het ander niet uit. Remarque's hart is op
de slagvelden gebleven. En hij kan zeggen met den onbekenden dichter van het middeleeuwsch Egidius-lied :
Ie moet noch zinghen een liedekyn,
Nochtan moet (ie) emmer ghestorven syn.
En dit is, in twee regels, de ondertoon van dit prachtige boek. Typisch door een
teruggekeerde, typisch over een gesneuvelde. De ontkomen Paul had een wanklank
gebracht van gunstig t oeval of van heldhaftigheid in deze algemeene ontreddering
Hij is geen Odysseus, hij is geen Gijsbrecht. Deze on-goddelijke duider verliest geen stad
en land, hij verliest zich zelve. Hij laat zijn leven achter als iets waarvan hij toch vervreemd
is. Niet-sneuvelen had van zijn figuur eèn Wandelende Jood of een Vliegende Hollander
gemaakt. En dit valt eerst recht buiten den toon van het boek.
*
* *
Er rest nog een vraag, door Bloem niet geopperd, waarom Remarque zijn hoofdfiguur dan niet Paul, maar «ik» heeft genoemd. Omdat het boek, zou men kunnen antwoorden, niet een verhaal maar een persoonlijke ervaring wil zijn. De geweldige gebeurtenissen van den oorlog ontnemen weer aan den daarin ondergedompelden «ik» al het
onaangename dat een boek in de eerste persoon spoedig aankleeft. Bovendien moet Paul
iedere soldaat kunnen zijn. Het is een vorm van in dezen tijd ongeëvenaarde schrijversbescheidenheid.
Het voortreffelijke boek met het algemeene succes doet meer voor de kunst, dan
de kunst, met al zijn vlagen van naturalisme en expressionisme, die er gezuiverd tot een
nieuwe zakelijkheid in verwerkt zijn, voor dit boek deed. Dit tegen de Mandarijnen, die
meesmuilen dat het voor zeker negentig procent om extra-literaire beweegredenen gelezen
wordt.
Iedereen heeft «In Westen nichts Neues »^gelezen. Maar iedereen vergeet dat de
hoofdfiguur Paul Baumer heet.
Het beste wat men erover zeggen kan, is wat op den omslag staat : het is het
Duitsche monument voor den Onbekenden Soldaat.
Wie een hart heeft, neme zijn hoed af; wie een zakelijk en deskundig beoordeelaar
zijn wil, mediteere eerst over den grond zijner bewondering en zij daarin goed en gul.
Aanmerkingen passen niet bij een monument en een meesterwerk. Wat we zoeken zijn
verklaringen en beter verstaan. En misschien vinden we, allereerst, dat het« een artistieke
deugd en zelfs meer dan dat»is, den «ik»te laten sneuvelen.
*

In het elfde Vrije-Bladen-nummer viel ons op dat Constant Van
Wessem nog eens beproefde het oude onderscheid verhaal-novellenroman te handhaven* Gemakkelijk is het niet* Hij doet het als volgt :
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Wij kennen den roman, de novelle, het verhaal. Stelde men wel hun essentieel
onderscheid vast?
Men zoekt het onderscheid meestal door de afmetingen te bepalen. Is het verhaal
een kleine roman? Of de novelle? Is een kleine roman een verhaal? Of een novelle?
De lengte beslist echter over niets. Een roman kan 60 pagina's beslaan, een verhaal 300.
Wij zouden, kort samenvattend, kunnen zeggen :
Het verhaal is eenstemmig, de roman veelstemmig.
Het verhaal heeft één leidende lijn, waaraan zoowel hoofd- als bij-figuren ondergeschikt blijven. Zijn eenheid van toon is de verteltoon. Deze toon bezit geen onderstemmen, die vanuit andere hoeken mee en dooreen stroomen en van daaruit nieuwe stemmen,
nieuwe lijnen vormen. Daardoor wordt in het Verhaal de eenheid van toon tevens eenheid
van plan.
Bij den roman heerscht een breedheid van toon, die tegelijk een veelheid van toon
is, uit alle figuren als uit aparte werelden in bepaalde oogenblikken tot bovenstem in het
geheel wordend, en die zich soms onder verschillende stijlvormen, op verschillende plans
kunnen vertoonen. Ik wees er reeds op, dat in den roman dialoog, innerlijke alleenspraak,
verhaal, enz. afwisselend kunnen optreden zonder dat daardoor het begrip «roman»
wordt verstoord. De roman is niet afhankelijk van eenheid van stijlvorm, zooals het verhaal. De voorstelling als zou een roman een stylistische verbreeding van een verhaal, van
den verhaalvorm wezen, is een dwaling. Zulk een stylistisch verbreeden is slechts een
versieren van de bovenstem. De roman is organisch verband van verschillende werelden,
menschen, voorvallen, niet alleen door den opzet, maar ook in de mededeeling. Zoo kan
een geheel van verschillende plans ontstaan met het aspect van een « montagne russe »•
De novelle echter is een stuk in een eigen omlijsting, met recht een « genre », een
genre-stuk, overeenkomend met de Albumblatter, de medaillon-kunst, alles wat voor en
binnen een kader wordt gedacht en gemaakt. Daarom is het ook het kader, dat de toon van
de novelle beïnvloedt, er de lichte toon, de ernstige toon of de pasticheerende toon aangeeft. B.v. de meeste stukken uit Helman's «Hart zonder land» zijn novellistisch opgezette stukken. Zij hebben ieder een anderen toon volgens het onderwerp, dat zij behandelen, en dat als een omlijsting bij voorbaat de toonhoogte van dit proza aangeeft.
Daarom valt bij de novelle in de eerste plaats de toon op waarin het stuk geschreven werd,
welke toon — ik herhaal het nogmaals, om verwarring te voorkomen — de aanleiding was
der formatie van den stijl dien de schrijver heeft gebruikt. Daarom : de novelle is vooral
«speelschheid »van de fantasie. Men hoort het verschil met het verhaal, men kan het niet
aan de afmetingen, die het eenige verwantschap met den schets doen hebben, zien.»

Zeer duidelijk komt het ons niet voor. Wat is b.v. het verschil
tusschen verhaal en novelle. Kunnen al de hier aangegeven kenmerken
van het verhaal niet toegepast worden in een novelle en omgekeerd.
Kan b.v. een novelle niet« eenstemmig »zijn en een verhaal geschreven
worden «in een eigen omlijsting». Kan een brok proza volgens deze
definitie niet tegelijk verhaal en novelle zijn? En wat ons omtrent het
verschil tusschen verhaal en roman in de war brengt is :« De eenheid
van het verhaal is de verteltoon ». In den roman zou dus niet doorloo83

pend de verteltoon voorkomen* Volgens ons bescheiden oordeel is
dit geen generisch onderscheid* maar een kwestie van techniek*
Men kan* dunkt ons, een verhaal schrijven in den verteltoon* een ander
in dialoogvorm en een derde in brieven* En evenzoo een roman* En
evenzoo een novelle* Het vergt veel meer dan deze paar bladzijden
om dit alles grondig na te gaan* Van Wessen's stuk kon onze opvatting
niet wijzigen dat er geen verschil bestaat tusschen verhaal en novelle
en dat een roman een lang en een novelle een kort verhaal is* Het verschil ligt in de lengte* Waar het dan juist ligt? Is een verhaal van 60 blz*
een novelle en een van 61 een roman? Nuttelooze vraag* Is er iets aan
verloren dat Jan het een novelle noemt en Frans een roman?
PERTINAX*
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Boekbespreking
DR. HEINTZ KLAMROTH : Mgypten. — Das uralte kultur- und moderne Reiseland. —
Mit 24 Tafelbüdern und einer Uebersichtskarte. Verlag Herder & Co., Freiburg.
Dr. HL Klamroth die langen tijd vertoefde in Egypte, heeft gepoogd het wezen der
oude Egyptische kuituur en Egyptenaren te verklaren uit de bezondere geaardheid van
het Egyptische landschap. Daar is een tweespalt in het leven en wezen van dit volk,
zooals ook het landschap een dubbel en tegenstrijdig karakter bezit: de strijd tusschen
gloeiende woestenijen en vruchtbare vlakten. Dit land is arm aan ruischende wouden en
zingende vogelen; en de menschen zelf hebben geen lied in den mond. Zwijgen en eenzaamheid hangt over landschap en leven. Het is een boeiend boek.
Dr. J. D. S.
K. R. GALLAS : Fransch-Nederlandsch, Ned.-Fr. Schoolwoordenboek, 3 e druk.
Pr. 5,90 gl. — J. B. Wolters, Groningen.
K. TEN BRUGGENKATE : Engelsch woordenboek, i e deel, Engelsch-Nederlandsch,
2 e Vermeerderde uitgave. 2 deelen in 2 banden. Pr. 7,50 gl. Elk deel afz. 3,75 gl. — J. B.
Wolters, Groningen.
Zoo volgen de uitgaven van deze onmisbare modelwoordenboeken elkaar op.
En dit zal zoo voortgaan.
W. B.
LODE BAEKELMANS : De Doolaard in de weidsche stad. — Uitg. L. J. Janssens en
Zoon, Antwerpen.
ID. : De Idealisten. — Uitg. Van Kampen en Zoon, Amsterdam.
«Ik beschreef niemand boosaardig,verklaart Baekelmans als slot van zijn Idealisten,
wel glimlachte ik of was verteederd terwijl ik getrouw naar het leven probeerde te
teekenen». Dat kan voor heel het werk van Baekelmans gelden. Baekelmans heeft te veel
gemoed om eenige boosaardigheid te misdrijven en zijn goede, meedoogende en begrijpende hart lokt hem telkens weer naar den roezigen havenkant; of het gaat genoeglijk kuieren
midden de burgerlijke gezelligheid van het Antwerpen zijner jeugd. Voor het overige
verwijzen we naar de uitvoerige studie die J. Eeckhout hem drie jaar geleden wijdde in
dit tijdschrift.
D. W.
WOUTER HULSTIJN : Bouw zelf uw toestel — Uitg. Kosmos, Amsterdam, 9,10 gl.
Dit is een eenvoudige handleiding voor ieder die zonder veel moeite een 1-2-3-4
lamps of een ultra korte golf radiotoestel wil bouwen. Het boek is met vele platen versierd.
W.B.
G. K. CHESTERTON : Het eeuwig Twistgesprek. Vertaald door CASPAR HENDRIKS.

Uitg. N. V. P. Brand, Hilversum.
Dit is de vertaling van het verrassend geestige en paradoxale boek « The Ball and
the Cross ». De vertaling is zeer verzorgd.
W. B.
Prof. Dr. P. N. VAN KAMPEN : De Geographische verspreiding der Dieren. — Uitg.
Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Deze studie.heeft voor doel de wetten te leeren kennen die de verspreiding der
dieren over de aarde beheerschen, en de oorzaken daarvan op te sporen. Vele illustraties
versieren dit interessante werk.
W. B.
A. VAN HOONACKER : Grondbeginselen der Moraalfilosofie. — Uitg. Geloofsverdediging en De Standaard.
Dit werk van den stoeren leuvenschen professor, die zoovele jaren de moraalfilosofie heeft onderwezen, hoeft geen verdere aanbeveling.
Als het Wintert... Uitg. Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Typographisch staat dit katholieke Winterboek nog mijlen ten achter bij zijn voorganger en voorbeeld van de Wereldbibliotheek, vooral de reproducties zouden met beter
inzicht moeten gekozen worden en vooral beter uitgevoerd. Maar de inhoud verdient
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allen lof» Er is proza van Marie Koenen — een fijnzinnige vertelling uit het leven van
Jeanne d'Arc, — van Antoon Coolen, F» de Sinclair, Jan Nieuwenhuis, Willem Matsys,
Caroline van Dommelen; eveneens een fragment uit den merkwaardigen roman : Het
Wassende water, van Herman de Man»
Het is een gezellig en onderhoudend winterboek, dat trouwens slechts 1,50 gl. kost.
D. W. B.
ETHA FLES : Tien jaren in Rome* Uitg. W. J. Thieme & C°, Zutphen, 405 blz.
Dit boek is niet bedoeld als een gids voor Romegangers. Vooraf gaat, bij wijze van
inleiding, een uitvoerig stuk over het uitzicht en het karakter der heilige stad, en over het
wezen van den Romein, Dan volgen fragmenten uit de brieven en de dagboeken der
schrijfster. Kuierend door Rome's straten vertelt E. Fles, eenvoudig en gemoedelijk
van Rome's verleden en grootheid; en terwijl ze de gebeurtenissen noteert die ze beleefde
of zich voltrekken zag in deze tien jaren, zien we de ontzaglijke evolutie gebeuren en zich
ontwikkelen, die Italië na den oorlog heeft doorgemaakt, van de communistische anarchie,
tot de vestiging en den uitbouw der facistische dictatuur. Er is weinig synthese in dit boek;
de stijl is tam en de beeldspraak een beetje onfrisch geworden; maar het is een onderhoudend relaas van een tienjarig verblijf te Rome, dat is en blijven zal het hart der wereld.
De uitgave is met een overvloed van mooie platen versierd.
Dr. L. D. S.
Winterboek van de Wereldbibliotheek (1929-1930).
Dit is reeds het achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek en het is wellicht het
mooiste. Typographisch is het een model van boekdrukkunst; vooral de autotypieën in
vier kleuren naar schilderijen van Jacob Maris, Jan Van Goyens, Albert Cuyp, Vincent
Van Gogh, Frans Hals, M. Hobbema, J. Van Ruisdael en Rembrandt, zijn een zuivere,
zachte weelde.
Het boek bevat bijdragen van Dr. Ritter, Fr. Mynssen, Diet Kramer, Dirk Schafer,
Just Havelaar, Raden Mas Noto Soeroto, S. Goudsmit, N. Van der Schaaf, S. Van Praag,
Hélène Swarth, Kees van Bruggen, A. J. Smeding en L. Simons.
»
W.B.
CYRIEL BUYSSE : Stemmingen* Tweede druk. Uitg. C. A. J. Van Dishoeck, N. V.
We hebben niet het recht van een kunstenaar aldoor meesterwerken te verlangen.
Elk groot kunstwerk moet zijn broeitijd hebben en kunnen rijpen. Maar tusschen twee
oogsten liggen momenten van literair verpoozen. Tusschenspelen, stemmingen, losse
gedichten, schetsen. Zoo heeft Buysse de stemmingen geschreven, zonder inspanning;
alleen uit behoefte zijn vluchtige gevoelens en verlangens vast te leggen op 't papier.
Maar wie het gemoed van Buysse kennen wil, mag deze bundel korte notities niet ongelezen laten.
Dr. L. D. S.
CYRIEL BUYSSE en M. L. A. BARNARDISTON : Wat wij in Spanje en Marokko zagen*

Uitg. C. A. J. Van Dishoeck, N. V. Bussum.
Wanneer Buysse weer eens de wintersche eenzaamheid en gure vlagen wil ontvluchten, laat hij dan gerust weer de reis aanvaarden in het vriendelijke gezelschap van
mevrouw Barnardiston; maar wanneer hij, thuisgekeerd, eraan denkt zijn wedervaren aan
't papier toe te vertrouwen, laat hij 't dan alleen en onder zijn eigen verantwoordelijkheid
doen. Want deze tijdelijke collaboratie is geen gewin geweest voor dit reisverhaal. Neen,
een reisverhaal is het niet eens. 't Zijn losse schetsen en notas; gemoedelijk, natuurlijk
en vlot; althans voor zoover de mannelijke woordvoerder van het reisgezelschap aan het
woord is.
Dr. L. D. S.
Dr* PETRUS KLOTZ, O. S. B. : Fünf Aequatorlangen urn die Erde* Erlebnisse und
Eindrücke eines Weltreisenden, I Vom NU zum Kap II Unter Tempeln und Pagoden*
Talrijke illustraties. Prijs, deel I, 2,50 M.; deel II, 5.20 M. Uitg. Herder & C° Freiburg
in Breisgau.
In 1912 is pater Klotz, met de welwillende instemming en den vaderlijken zegen
van zijn Abt op reis getogen... Een zoon van St-Benediktus als reiscorrespondent voor
negen bladen, drie Oostenrijksche, vijf duitsche en een Amerikaansch. Toen hij in 1916
weer voor de poort der abdij stond had hij den heelen aardbol omgezworven. Toen hij
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echter als «eine Gabe an Freunde der Natur und der schlichten Menschlichkeit» den
overvloed zijner notas tot een doorloopend verhaal bewerken wilde, werden hem met de
abtelijke waardigheid ook de abtelijke plichten en beslommeringen op de schouders
gelegd* Daaraan is het te wijten dat deze reisverhalen zooveel jaren na 't beëindigen van
den tocht om de wereld in druk verschenen.
Pater Klotz vertelt van zijn wedervaren met een eerlijken eenvoud en gemoedelijkheid. Met spannende belangstelling volgen we hem aldus op zijn avontuurlijke tochten : de eerste dwars door Afrika, van Egypte langs den Nijl en Congo naar Kapestad;
de tweede dwars door Indië, Java, Ceylan, China en Corea.
Dr. L. D. S.
L. DOORSMAN en J. VAN DER KLEI : Plantengroei en Bloei. Leesboek voor de hoogste
klassen der lagere school. I Inheemsche planten. Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Prijs :
0,85 gl.
Een lust voor geest en oog.
B.
Dr. S. KOPERBERG : Romeinsche Cultuur.
Een bondig en zakelijk overzicht van ongeveer twaalf eeuwen romeinsche cultuur,
van ^750 v. Christus tot ^450 na Christus. Vele platen en teekeningen illustreeren dit
leerzaam handboek.
B.
ROSAMOND LEHMANN : Poussière (Dusty Answer). Traduit de Tanglais par JEAN
TALVA. — Pion. Paris - 12 fr.
Heel het begin van dezen roman is echt mooi en frisch, vol dichterlijke fantazie,
vol opborrelend leven. Maar allengskens wordt hij banaler; het boek verliest zijne fijne
bekoorlijkheid, en wordt gewoner. Over heel het werk, trouwens, ligt er eene atmosfeer
van zinnelijkheid, soms iets ongezond, een volstrekt gemis aan moreele wet, aan plichten verantwoordelijkheidsgevoel. Het is heidensch, zooals zoovele andere romans in de
hedendaagsche Engelsche letterkunde. En 't is jammer, want uit den mooien inzet, had
een meesterwerk kunnen groeien. Judith Earle, in heel haar kinderjaren, kent geen grooter
geluk, dan te spelen met de kinderen die nu en dan enkele weken komen doorbrengen op
het buitengoed dat aan haar tuin grenst. Ze komen en gaan, nauwelijks weet ze wie ze
zijn. Maar de kinderjaren gaan voorbij, en als zij ze na jaren terugziet, is zij achttien jaar,
en weldra voelt ze dat ze op Roddy verliefd is : Roddy die altijd nieuwe sensaties najaagt,
en niet weet wat echte liefde is. Natuurlijk wordt zij zijn slachtoffer en onmiddellijk door
hem verlaten. In hare ontreddering, tracht ze de liefde te aanvaarden van Martin en van
Julien, maar ze kan niet. Roddy zal ze nooit vergeten. Trots het onloochenbaar talent van
de schrijfster, is het boek te lang: werden de eindelooze gesprekken gesnoeid, en sommige
episoden — bijvoorbeeld een goed deel van Judith's studeerjaren te Cambridge — het
boek zou er veel bij winnen.
T.
Dr. BERNHARD VILLINGER : Die Arktis ruft. Mit Hundeschlitten und Kamera durch
Spitzbergen und Grönland. 31 Tafelbildern und 3 Ubersichtskarten. Verlag Herder & C°
Freiburg in Breisgau. Pr. 3,40 M., in Leinwand, 4,50 M.
Wie eenmaal de stem van het hoogste Noorden vernam, kent geen rust of duur meer
vóór hij daarheen kan stevenen. Dr. Villinger werd niet gedreven door louter wetenschappelijke motieven, zooals Dr. Lange Koch, wiens boeiend boek over Groenland we in het
Novembernummer hebben besproken; Dr. Villinger is in de eerste plaats een verwoede
Ski-looper die met eere zijn vaderlandsche kleuren, zoowel in het Noorden als in de Zwitsersche bergen heeft verdedigd. En toen hem de uitnoodiging bereikte om deel te nemen
aan eene hulpexpeditie om verloren landgenooten op te sporen, vonden zijn gezonde
drift voor het ski-sport en zijne hulpvaardigheid een gretig aanvaarde doel. Dat was de
inzet van zijne avontuurlijke tochten om en op Spitsbergen en langs de oostkust van
Groenland, die soms een strijd werden op leven en dood*
Het is een eenvoudig, eerlijk verhaal dat u ononderbroken boeit en vaak den adem
beklemt*
Dr. Villinger werd aanzocht om deel te nemen aan de Zeppelin-expeditie naar de
Noordpool, die in het voorjaar 1930 door Fridtjof Nansen zal geleid worden. Dr. V.
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HÉLÈNE SWARTH : Morgenrood* Feestuitgave in beperkte oplaag. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Toen, een zestal jaren geleden, Pol de Mont gehuldigd werd, heeft de 65-jarige
jubilaris zichzelf verblijd met het beste geschenk met hetwelk een dichter zich vereeren
kan : een nieuwen verzen-bundel, die nog een verrassing bracht. Want deze bundel
« Zomervlammen»was het soms zwoele, maar rijpste en gaafste werk van dezen Brabantschen zanger.
Een verrassing heeft het« Morgenrood»van Hélène Swarth ons niet gebracht. Het
zou ons ook verbaasd hebben; nadat we jaren naeen, met een gelijkmatigheid die soms
ons ongeduld heeft geprikkeld, hare gedichten zagen verschijnen in De Nieuwe Gids,
tusschen de ononderbroken Binnengedachten van Willem Kloos en de buitengedachten
van J. Redingius. Het is wat we verwacht hadden dat het zijn zou. De 70-jarige Buysse
stelt zijn « Memoires »te boek in rustig, sappig proza; Hélène Swarth zingt nog eenmaal
van haar kinderleven en meisjesjaren, met een zoete welluidendheid en een technische
vaardigheid, die onverzwakt gebleven is. Het is dezelfde atmosfeer van droom en ontgoocheling, van bloemengeur en maneschijn als veertig jaar geleden; en ik geloof ook niet
dat morgen nog een enkel gedicht zelfstandig in mijne herinnering zal voortleven. Maar
ik zal de sfeer nog voelen en de stem herkennen die onze ontwakende jeu^d eenmaal
hebben bekoord. Eigenlijk zijn we schandelijk ondankbaar tegenover Hélène Swarth, die
het zware vergrijp begaan heeft het nederlandsche volk en het vlaamsche incluus, een
hinderlijken last van vrouwelijke schoonheid op de schouders te leggen.
A. V. C.
ACHILLES MUSSCHE : Cyriel Buysse, eene studie met portret en bandversiering door
Frans Masereel. Uitg. Van Rysselberghe en Rombaut, Gent.
Geen dithyrambe; maar een eerlijke poging om het werk van Buysse te plaatsen in
het midden en de atmosfeer waaruit het is gegroeid; de grondeigenschappen ervan te
belichten en als besluit daaruit een drievoudige les te halen voor het schrijvende Vlaanderen. «Veel is, in Buysse's werk, met het naturalisme mee veranderd, — erkent
Mussche — doch een aantal boeken van Buysse leven voorgoed in onze literatuur en dat
geeft ons de zekerheid dat er in zijn werk elementen van blijvende waarde zijn, waarop
de vlaamsche roman van; de toekomst zich kan inspireeren »•
Mussche heeft de zwakheden of gebreken van Buysse noch verbloemd noch vergoelijkt en hij heeft bij de waarde bepaling van dezen onuitputtelijken verteller — vergeleken bij de buitenlandsche romanciers — geen geweld aangedaan. Maar hij heeft hem de
eere gegeven die hem toekwam : een stem te hebben gegeven aan den geestelijken en
stoffelijken nood van het beperkte vlaamsche wereldje dat zijn blik bestreek, en te zijn
sedert jaren : de rassigste verteller van Vlaanderen.
A. V. C.
Dr. HANS SCHREPFER : Finnland. Natur, Mensen, Landschaft. Mit 28 Abbildungen
und 10 Karten. Verlag Herder & C°, Freiburg i. Breisgau. Pr. Kard. 5.80 M. in Leinwand,
5,80 M.
Deze zakelijk en zorgvuldig geschreven studie van den Freiburgschen hoogleeraar
Dr. H. Schrepfer geeft een uitstekend en volledig beeld van Finlands volk, natuur en
landschap. Het is niet het verhaal van een tocht vol gevaar en avontuur, zooals in «Um
Grönlands Norden»van Dr. Lange Koen, of« Die Arktis ruft» van Dr. Villemer; het is
een wetenschappelijke studie, over de geologie van dit reusachtig « land der duizend
meren» en over het leven en de bedrijvigheid van het Finsche volk, dat pas enkele jaren
geleden zich bevrijden kon van de vreemde heerschappij.
Wie Linankoski's Lied van de Vuurroode Bloem gelezen heeft, zal met belangstelling dit overzichtelijke werk van Dr. Schrepfer ter hand nemen. Het is prachtig
geïllustreerd.
Dr. V.
M. NISSEN : Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn* 2Sbis 33 Tausend. Verlag
Herder u. C° Pr. 7,50 M.
Dat van dit levensbeeld van den merkwaardigen schrijver van Rembrandt als
Erzicher, reeds zoovele duizenden bereikte bewijst tegelijk voor de innemende bescheiden,
doch merkwaardige figuur van Julius Langbehn en voor zijn pieteitvollen biograaf. Jul.
Langbehn is een der belangrijkste figuren van heel het duitsche geestesleven gedurende
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de tweede helft der vorige eeuw» Maar zijn dood heeft den invloed van dezen edelen man
niet afgesloten.«Ich teile mit den Verfasser die Uberzeuging — getuigt Mgr. Keppler —
dasz die Mission Langbehns mit seinem Tode nicht abgeschossen ist, dasz er auch uns
und unserer Zeit noch viel zu sagen had.»
Geen wellicht heeft met zulke klare vastheid en bezielde beslistheid den verderfe1 ijken geest aangeklaagd die Duitschland ten verderve voeren moest en ook werkelijk
gevoerd heeft tot de ineenstorting van militaristischen en materialistischen hoogmoed. En
heden nog blijft het woord van Langbehn als een dreigende waarschuwing en als een
bezielde wekroep over Duitschland gaan.
Het uitvoerig werk van M. Nissen over Langbehn's ontwikkelingsgang en apostolaat zal ongetwijfeld nog vele oplagen beleven.
Dr. V.
SUZANNE MARTINON : Le silence enchanté. — Pion. Paris.
Twee zusters : Alice, zelfzuchtig en lichtzinnig, huwt, verwaarloost man, kind,
huishouden, en denkt slechts aan wereldsch succes. Christiane, deugdzaam en
ernstig, neemt hare plaats in aan 't hoofd van 't huishouden, maar ook in 't hart van
't kind, en stilaan van Robert, den bedrogen echtgenoot. Want, men kon er zich aan verwachten, Alice heeft een minnaar, en haar man gelukt er in er een stellig bewijs van in
handen te krijgen. Daarmee gewapend, zal hij de echtscheiding vragen, en een nieuw
leven aangaan met de nu aanbeden Christiane, die hem sedert jaren trouwe, diepe liefde
toedraagt. Samen zullen ze gelukkig zijn! En wat kan men nog meer vragen?
Onweerstaanbaar doet dit boek denken aan «Frou-Frou», van Meilhac en Halévy,
dat op 't einde van verleden eeuw zooveel succes behaalde : het onderwerp is ongeveer
hetzelfde : maar hoe verschillend de bewerking, en hoe poverkes komt de roman nevens
het tooneelstuk te staan! Hij had er voorzeker alles bij gewonnen niet gedrukt te worden.
T.
CONRAD HAUSSMANN, membre du Parti démocrate Allemand, secrétaire d'Etat
dans le Cabinet Max de Bade, Vice-Président de 1'Assemblee Nationale, Président de la
Commission de la Constitution de Weimar : Journal d'un Député au Reichstag pendant la
Guerre et la Révolution. Traduit de 1'Allemand par Henri Simondet, agrégé de 1'Université. (Coll. de Mémoires, Etudes et Documents pour servir a 1'Histoire de la guerre
mondiale). — Payot, Paris, 30 fr.
Dit boek is een der belangrijkste werken, tot hiertoe in die uitstekende verzameling
verschenen. Conrad Haussmann, een Wurtemberger, aanzag den oorlog als eene nationale
ramp, waarvan eene slecht gevoerde politiek de schuld droeg. Doch, uit loyalisme en
plichtsgevoel, ondersteunde hij de regeering. Te dien einde liet hij zijn democratische
werking ter zijde, totdat hij het gevaar inzag der noodlottige bedrijvigheid van het hoog
militair bevel en zijn aanhang, die een veroveringsoorlog wilden voeren, en België in het
Reich inlijven. Hij begreep dat deze tendens moest tegengewerkt worden met, op politiek
gebied, eene meer democratische richting in te gaan. Weldra ook zocht hij de Regeering
naar vredesonderhandelingen te sturen, oordeelend dat deze moesten aangeknoopt worden, wanneer Duitschland nog sterk stond op militair gebied. Doch hij vond geen gehoor
bij het militair gezag, en zoo moest hij het oogenblik beleven, van Duitschlands nederlaag,
en van een gedwongen wapenstilstand, die geen acht-en-veertig uren meer mocht worden
verdaagd.
Conrad was een eerlijk en rechtschapen man, vrij van persoonlijke eerzucht. En
toch, in dat lijvig boek van meer dan 350 blz., samengesteld uit zijn dagboek en zijne
private brieven waarin hij zijne gedachte vrij uitspreekt, komt geen enkele beschouwing
over den moreelen kant van den oorlog, geen woord van blaam of zelfs twijfel over Duitschlands optreden, over het overrompelen van België, of de gruwelen door het Duitsche
leger in ons land gepleegd. Geen hooger gedachte in heel het boek.
En toch is het voor ons uiterst belangrijk,omdat wij er duidelijk inzien, met welke
onoverkomelijke moeilijkheden Duitschland — trots zijne zoo volmaakte voorbereiding —
van meet af te kampen had; en hoe België de spil was van heel den reusachtigen strijd.
Daarbij zijn er ook enkele zinnen in, aangaande den Raad van Vlaanderen, die licht werpen over de betrekking van dien Raad met de Duitsche Regeering, en klaar aantoonen
hoe deze hem slechts als een instrument voor eigene doeleinden gebruikte.
L. D.
8. 3

Dr* FERD* SASSEN : Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche Wijsbegeerte
(Philosophische Bibliotheek)» — Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Leuven;
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, Utrecht; 1928»
Een merkwaardig en buitengewoon goed geslaagd werk. 't Valt immers niet licht
in 't nauw bestek van 260 blz* de ontwikkeling der wijsgeerige gedachte bij de Kerkvaders en in 't christelijke Westen tot in de XVe eeuw samen te vatten* Plaatsgebrek zal
er toe leiden dat men bij oppervlakkige en niets zeggende algemeenheden blijft, ofwel,
indien men naar meer wetenschappelijke nauwgezetheid streeft, zal men noodgedwongen
de levende geschiedenis vervangen door een dorre opsomming van namen, datums, titels
van geschriften en benamingen van leerstelsels* Prof* Sassen heeft 't een en 't ander euvel
weten te vermijden. In zijn boek vindt men wel, beknopt maar nauwkeurig en zoo volledig
mogelijk aangeteekend, alle positieve gegevens aangaande de meeste schrijvers en denkers,
hun voornaamste werken, en hun uiterlijke rol in Kerk, School of Samenleving* Hier moet
zelfs opgemerkt worden hoe meesterlijk de auteur de met den dag omvangrijker wordende
litteratuur betreffende de middeleeuwsche Scholastiek beheerscht, hoe hij op de hoogte is
van de laatste nieuwontdekte bijzonderheden op dat ruim gebied* Maar al die schijnbaar
opeengestapelde feiten, die massa historische merkwaardigheden komen in een helder
licht te staan, krijgen kleur en beteekenis door de kernachtige, met vaste hand geschetste
inleidingen, waarin een algemeen overzicht gegeven wordt van de hoofdrichtingen van
elke periode of van de leidende beginselen der verschillende wijsgeerige Scholen* Neem
daarbij de samenvattende beschouwingen over rol en invloed van Augustinus en van de
grootste denkers der Middeleeuwen, over oorsprong en verloop der voornaamste geestesstroomingen door de eeuwen heen; meteen, de bondige aanteekeningen waarin de ontwikkelingsgang der bijzonderste leerstukken wordt nagewezen, — en U zal licht begrijpen
dat dit kort werk iets meer is dan een degelijk repertorium met nauwkeurig uitgelezen en
zorgzaam verzameld historisch materiaal: een echt geschiedkundig gewrocht van iemand
die een helder en diepgaand inzicht heeft in de wijsgeerige gedachte der Kerkvaders en
Scholastieken en dat op bijzonder duidelijke wijze weet mee te deelen» Geheel het boek
is immers in sobere en sierlijke taal geschreven; de voorstelling eenvoudig en klaar.
A. MANSION.

Mgr. LAVEILLE : Margaretha Sinclair, uit het Fransen door E. HL M* van Voorst tot
Voorst, S. J. Malmberg N* V* 's Hertogenbosch.
Dit is een boeiend boek over een allerbekoorlijkst onderwerp. Margaretha Sinclair
is als een tweede H. Theresia van Lisieux, maar dit geurig «bloempje» ontlook op
Schotschen bodem, in het zoo dichterlijke en pittoreske Edinburgh, en haar Keltische
oorspronkelijkheid heeft zij nooit vaarwel gezegd noch in de beproevingen van haar
arbeidstersleven, noch in de boetpleging en versterving van klooster of ziekebed. Haar
stralende glimlach is wel zeker de karakteristiek van haar gelaat en van haar leven.
Alwie belang stelt in de jeugdige heilige-figuur kan niet beter doen dan het mooie boek
te lezen*
M* E. B.
ALBERT HENRY : Dans VAntre du Cyclope. — Croquis administratifs. Premiere série*
Vromant et Cie* — Bruxelles, 15 fr*
Is dit waarlijk een boek geschreven om de lezer eens hartelijk te doen lachen, zooals
een bijgevoegd berichtje beweert? Misschien is dat waar wat de eerste novelle « La
Grève des Fonctionnaires» betreft, die echt vermakelijk is. De drie andere echter,
hekelen met bittere zwartgalligheid de kleine kanten der administratieve wereld, terwijl
de beambten die ons voorgesteld worden, allen of nagenoeg allen, dommerikken of schurken zijn. Talent is er voorzeker in die bladzijden; maar de satire is al te zwaar en streeft
zijn doel voorbij*
T.
CAMILLE MELLOY : Le Parfum des Buis» Poèmes. Editions de la«Revue des Poëtes».
Librairie Académique, Perrin et Cle* Paris, 12 fr.
Reeds heeft schrijver, onze landgenoot, verscheidene verzen- en prozabundels
uitgegeven, waarvan «Le soleil sur le Village» verschenen in 1923, voorzeker een der
mooiste is* De pas verschenen bundel« Le Parfum des Buis» moet niet voor de vorige
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onderdoen. Het is dezelfde fijnheid van toets, dezelfde teere innigheid, dezelfde losse
lenigheid van vers* «Le son pur de cristal des minutes heureuses
«Vibre, — et meurt aussitót, tel un soufflé dans l'air„.
Zulke fijne verzen komen dikwijls voor in dien bundel van herinneringen uit de
zoete kinderjaren, van heimwee naar 't geluk dat op aarde niet te vinden is, van dichterlijke bespiegelingen over 't aardsche leven en 't hiernamaals••• Groote kracht of diepte
zijn er in die verzen niet te vinden, maar veel bekoorlijkheid, veel gemoedelijke teerheid
en echte poëzie, Hoe jammer dat onze landgenoot, die zoo fijngevoelig het Vlaamsche
land bezingt, waar zijne bakermat stond, de Vlaamsche taal niet gebruikt om zijne dichterziel uit te zingen! Zijne kunst zou er heel waarschijnlijk in innigheid en diepte aan winnen,
L, D,
J. W, VON GOETHE, Faust, mit 49 Bildern von Prof, Hans Wildermann. Gustav
Bosse Verlag, Regensburg,
Een prachtuitgave die niet het bezwaar heeft van onhandig te zijn. Het is het gewone octavo-formaat, maar wat een juweel van een uitgave! Onvergelijkelijke omslag,
kleine voorname letter en 49 volstrekt merkwaardige illustraties, In zulken vorm moet een
meesterwerk der wereldliteratuur gepresenteerd worden.
JOZEF CORNELISSEN, Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk* De
Sikkel, Kruishofstraat 223, Antwerpen,
Bevat spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen,
spreekwoorden en zegswijzen enz, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. Bevat
een reuzenarbeid van documentatie en een schat van folkloristische gegevens. Moge niet
alleen in specialisten handen terecht komen, maar een trouwe vriend worden in alle
private en openbare bibliotheken opdat wij allen ons volk blijven aanvoelen,,. Moge het
tweede deel vlug volgen,
W,
Werk van Louis Couperus, uitgekozen en ingeleid door D r A, J, De Jong en Jacob
Hiegentlich, L, J, Veen, Amsterdam,
Ware 't alleen maar om de zeer goede Couperus-studie die de bloemlezing voorafgaat, nog zouden wij deze uitgave blij moeten begroeten. Maar er is meer : een zeer goed
gekozen bloemlezing uit Couperus' werk. De fragmenten geven een treffende karakteristiek van Couperus' oeuvre en van zijn persoonlijkheid. Wat bizonder aanstaat: het is
niet, na de dood van den auteur, een boek om hem te verheerlijken : wat hier geschreven
staat zal misschien over honderd jaar nog gelden als definitief oordeel over Louis Couperus,
Dr, C, MEULEMAN en JACQUELINE LAMERS, — HOOGVELD, Van Knop tot Bloesem,

J,-J, Romen en Zonen, Roermond, ing, f, 3,90,
Een prachtig boek dat niet genoeg kan aanbevolen worden, een der allerbeste die
wij kennen over huwelijksleven, zwangerschap en zuigelingenverpleging. Het is ontstaan
uit samenwerking van een vrouwenarts en van een moeder. Deze eerste schrijft als arts
over het huwelijk, de zwangerschap en de zuigelingenverpleging. De tweede schrijft over
de opvoeding en geestelijke leiding van het kind. Voor alle toekomstige moeders, voor
alle moeders is dit prachtwerk een rijk en nuttig bezit. Moge het op tienduizenden exemplaren verspreid worden,
V, D, W,
ANNA HERS, Het beugeljong, Van Holkema en Warendorf, Amsterdam,
Het beugeljong is een gebrekkig kind, dat is minder erg, maar haar moeder maakt
het te bont: ze gaat er vandoor om met een ander, enz. De ziekte van Beugeljong is aanleiding om moeder te doen terugkomen. Maar dat is niet genoeg om dit overigens goed
geschreven kinderboek voor onze kinderen aanbevelenswaardig te maken,
V,D,W,
HENDRIKA KUYPER VAN OORDT, De wrok van Diederik Spijkerboer. U* M, Holland,

Amsterdam,
Een onderwerp voor een novelle en er zou daar werkelijk wat van te maken zijn.
Het gaat hier minder over boer Diederik dan over zijn nichtje Berendje, Maar de schrijf91

ster heeft jammer genoeg wat precieus willen doen en de kracht van haar stukje wast uit
in een hoop waterscheuten. Het geheel valt vrij onnatuurlijk uit.
W.
WILMA, Albert en Diencke. U. M. Holland, Amsterdam.
Een protestantsch stichtelijk verhaal. Albert is een brave jongen die het ver brengt
en Diencke zijn jeugdvriendinnetje die hem ten huwelijk weigert, brengt het niet ver.
Albert blijft een goeden invloed uitoefenen op het ongelukkig Diencke en maakt later
zijn levensdoel van de opvoeding van Diencke's zoon Hendrik. Het verhaaltje is goed
geschreven.
W.
ZONDER NAAM. Het boek der uitvindingen* W. De Haan, Utrecht.
Indien de titel niet zoo grootsch klonk zou dit boek eigenlijk meevallen. Het is nl.
niet het boek der uitvindingen maar een boek over enkele, en op verre na nog niet de
grootste, uitvindingen. En die worden behandeld op een even interessant-speelsche als
oppervlakkige manier. Er is geen kwestie van dat ge u een beetje op de hoogte kunt stellen
van de moderne uitvindingen. Ge wordt enkel eenige avonden, boeiend, onderhouden
naar aanleiding van enkele uitvindingen. Maar ook dat heeft zijn nut.
D.V.W.
MIEN LABBERTON. Zondag, J.-M. Meulenhoff, Amsterdam.
Voor katholieken is dit boek niet geschreven. Zij verrichten hun zondagplicht vooreerst in de kerk, hebben de Sacramenten en een schat van geloofswaarheden die hun
troost geven en moed en ideaal. Daarbenevens hebben zij een overrijke literatuur van
vrome boeken. Dit boek is geschreven voor hen die dat alles missen, behalve de behoefte
eraan. Voor hen tot wie het zich richt, kan het zeer nuttig en heilzaam worden.
JAN AMOS COMENIÜS, Het labyrinth der wereld en het paradijs des harten. Kemink
en Zoon, Utrecht.
Ware Comeniüs een Vlaming en geen Tsjech, zijn werk zou zonder twijfel door de
Zeven Sinjoren heruitgegeven worden. Dat wü zeggen : dit schotschrift schermt in de
lucht voor den modernen lezer die in de maatschappij van nu de wantoestanden niet
vindt waartegen Comeniüs destijds vocht. Maar dat doet niets af aan de historische beteekenis van dit document, een der groote, helaas protestantische, uitingen van het
Tsjechische volk op den laatsten dag van zijn zelfstandigheid, na twee eeuwen bloeiende
kuituur. Van de literaire kwaliteiten gaat natuurlijk veel verloren door een vertaling
in modern Nederlandsch. De klassieke stijl valt ons wel wat ingewikkeld en zwaar uit.
De uitgave is een model en alleszins interessant is de Comeniusstudie van R. A. B.
Oosterhuis als slot van het boek.
D r A. FOYER, De Suikerziekte, J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
Over de verschijnselen, de algemeene voorschriften ter behandeling en over
insuline. Degelijk vulgarisatieboekje voor ontwikkelden.
C. M. VREUGDENHIL, Uit Freekjes leven, J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
We gaan onder in de kinderboeken die zelf ook rap zullen ondergaan, maar een
boek als dit blijft boven. Over een kind, niet voor kinderen vertelt Vreugdenhil zonder
literair omhaal. En weet haar stof te ontdoen van de sentimentaliteit die menig dergelijk
werk doet gelijken op een uitstalraam van communicantjes in de «Vierge Noire».
Freekje blijft een eenvoudig kinderlijk kindje, wel een beetje zoet-hollandsch, maar toch
jongen van 't aloud slag. En in zoo'n leventje gebeurt genoeg om er 230 bladzijden
vlot over te schrijven.
H. G. CANNEGIETER, Tusschen twaalf en twintig, Hollandia-drukkerij, Baarn.
In «Prille Vrees en Vreugd»werd Willem maar twaalf jaar. Hier heeft hij 270 blzn
noodig om er twintig te worden. Dus nog een roman of drie — tenzij Willem vroegtijdig
sterft — eer we weten wat er van den jongen nog gewordt. Hij is wat bedeesd en heel
niet flink natuurlijk — anders kon men over hem geen boek schrijven — maar natuurlijk
heeft hij een diepere ziel en zijn geest is ongewoon. Gelukkig wordt de auteur niet al te
sentimenteel over zijn sentimenteelen jongen. Moge Willem het ver brengen en de schrijver wat met hem opschieten.
92

O'FLANDERS, De ziel van Ierland, bloemlezing* Lannoo, Thielt fr. 14.
Een schoone bloemlezing ter verheerlijking van Ierland's vroomheid en heldenmoed*
De verzamelaar, Nobertijn van Tongerloo hadde evenwel teksten kunnen zanten die
in literair opzicht hooger staan dan de devotieblaadjes die hier nu en dan geciteerd worden.
MARTHA OSTENSO, De dolle Carews, vert. F. C. Dominicus, De Ploeg, Utrecht.
Hoe de adellijke Carews de arme prairiebewoners van Minnesota verdrukken
tot de jongste Carew onder hen zich een vrouw kiest die hem... beschaaft. Technisch
een flink boek.
Prof. D r G. A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA. De wereld van het Nieuwe Testament,
uitgeversmij De Wachttoren, Huis ter Heide (U).
Voor D r V. D. Bergh, bizonder hoogleeraar aan de Universiteit van Utrecht,
is het Christendom het resultaat van vele invloeden, veelzijdig geschakeerd, Joodsche
en heidensche. De goddelijke openbaring, het eenige kenmerk, sluit hij totaal uit.
Alleen deskundigen zullen zich aan dit werk interesseeren.
V. D. H.
Prof. D r G. KERCHENSTEINER, Gezag en Vrijheid als beginsel van opvoeding* Vert.
uit het Duitsch door Mr J. L. Gunning. Uitgave W. J. Thiepe, Zutphen.
Schrijver bestudeert de schijnbare tegenstelling tusschen gezag en vrijheid, den
groei van beide in de historie, de verschillende vormen van het gezag, zijn dragers en
symbolen, de ontwikkeling van autoriteitsgevoel en autoriteitszin onder de menschen.
Wel wijkt hij bij dit alles op vele punten af van de katholieke opvatting wat niet uitsluit
dat zijn boek voor geestelijk rijpe en ontwikkelde lezers veel belangrijks bevat.
J.B.
PANAÏT ISTRATI, Kyra Kyralina vertaling A. M. De Jong, Uitgeverij, Kosmos,
Amsterdam.
Zeker overbodig Panaït Istrati nog te leeren kennen. Istrati beschouwt dit boek als
zijn beste en mirakuleuzer wijze zijn het de lezers daarvoor ditmaal met den auteur eens.
Niemand die de jongelingsjaren achter den rug heeft en eenigszins literair op de hoogte
wil blijven mag dit boek ongelezen laten.
D. W.
R. H. BENSON. De God der wereld, vert. door Henriette van der Waarden. Uitg.
Het Nederlandsch Boekhuis, Tilburg.
« The Lord of the World »heeft destijds zooveel stof doen opjagen dat iedereen het
boek gelezen heeft en dat het maar verwondert pas nu een nederlandsche vertaling te zien
verschijnen. Deze is goed geslaagd en haar bijval is verzekerd temeer omdat het Boekhuis
er ditmaal eens een luxueuse, smaakvolle uitgave van heeft gemaakt. Het is nu de tijd niet
meer om dezen meesterlijken roman over het einde der wereld uitvoerig te bespreken,
maar wie hem nog niet bezit schaffe hem zich nu aan en wie er over denkt iemand een
fraai geschenk te doen aarzele niet. «De God der wereld»is daarvoor uitgelezen onder
duizende.
D. W.
OTTO COHAUSZ, S. J. In Jezus* gevolg, uit het Duitsch vertaald R. K. Jongensweeshuis, Tilburg.
Dit 5ote nummer der« Opvoedkundige brochurenreeks »bevat«overwegingen voor
allen die onderwijs geven» speciaal evenwel voor onderwijzeressen. Paedagogie wordt
hier niet een dor-intellectualistische wetenschap. Jezus wordt tot voorbeeld van de onderwijzeres gesteld: Hij was de volmaakte opvoeder. Deze ver van oppervlakkige overwegingen zijn oorspronkelijk en pakkend. Warm aan te bevelen.
LUDWIG AÜER. Nieuwe wegen naar het oude doel, vert. Sig. Rombouts, R. K.
Jongensweeshuis, Tilburg.
Het wetenschappelijk gehalte van Auer's paedagogie wettigt deze vertaling niet
maar zooveel te schooner is Auer's heerlijke katholieke levensopvatting. Hij is niet de man
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van de letter en de paragraaf. Zijn boek leest men als een autobiografischen roman van
een roerend eenvoudig, overtuigd geloovig model-opvoeder. De uitgave is goed verzorgd.
SIGRID UNDSET. Kristin Lavransdochter III (Het Kruis) Lente. Resp. vert. door Dr.
A. Sniethlage en N. Basenau Goemans. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam.
Na de meesterlijke Undset-studie van Bukdahl, den noorschen criticus in ons
Skandinavië-nummer, hebben wij hier niets nieuws meer te vertellen. Voor onze lezers
volstaat het bericht dat het derde deel der groote trilogie en het eerste succeswerk van
Undset in vertaling verschenen. Zij zullen wel toegrijpen.
M. A. A. H. DE BEAUFORT, Vijftig jaren uit onze geschiedenis 1868-1918. Uit
P. N. Van Kampen en Zoon 2 dln fl. 8.
Geen volledige geschiedenis van dit tijdvak, maar belichting van belangrijke gebeurtenissen en strijdvragen uit het staatkundig en parlementair leven na 1868, bedoeld
als voortzetting van het door W. H. De Beaufort opgezette, maar onvoltooid gebleven
werk, waarvan de verschenen fragmenten (1863-69) zijn opgenomen in zijne «Nieuwe
geschiedkundige opstellen.»
D r J. V.
JOH. WILLEM SCHOTMAN. Het pulverend land der eeuwen. P. N. Van Kampen en
Zoon. Amsterdam.
Dit is het tweede deel van Schotman's « Het vermolmde Boeddhabeeld ». Het eerste
deel, « Het eiland der zwevende arenden » wekte nogal kritiek, vooral van Henri Borel.
Dit deel is dan ook meer offensief van toon. Zooals Borel China gezien heeft zien het
dichterlijke Amerikaansche nufjes (hoe rijmt men dichterlijk en amerikaansch te zaam)
heet het. Overigens erkent schrijver dat hij geen objectief wetenschappelijk werk schrijft
maar de evolutie van zijn persoonlijke denkwijze tijdens een zesjarig verblijf in China als
arts. Dat echter dit subjectivisme niet louter in de lucht hangt blijkt uit de instemming
welke zeer vele in China reeds lang wonende Europeanen met dit werk hebben betuigd.
Dit fraai geillustreerd werk in Kollewijns is waard dat we 't warm aanbevelen.
ANNA OLANDER, Elsa Zegwarsdochter tot Helmersholm uit het Zweedsch door
A. Lukkien, uitg. J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Elsa met haar moeder de laatste van 't geslacht, wordt finantieel-geruineerd en moet
de familie bezitting verlaten. In Stockholm wordt zij toevallig bevrijd van een ongeluk
door den nieuwen bezitter van 't vaderlijk goed. En zij trouwt met hem. Een goede
middelmatige roman.
ANNA VAN GOGH KAÜLBACH. Tot het Moederschap, P. N. Van Kampen en Zoon.

Een vinnig pleidooi voor de ongehuwde moeder. Een meisje uit den middenstand
wordt bedrogen door een jongeman uit Indie. In den eersten angst doodt zij haar kind.
De dokter klaagt haar niet aan maar eischt dat zij, als straf, vroedvrouw zal worden.
Dagelijks wordt zij daar aan haar misdaad herinnerd, een wroeging die haar totaal
ontreddert. Zij vlucht, trouwt met een jeugdvriend en vindt in 't moederschap haar verloren evenwicht terug. Een gewone Anna-Van-Gogh-Kaulbach-roman, burgerlijk en
technisch slap. Moreel gesproken kunnen wij met verscheidene conclusies instemmen,
maar de geest is niet de onze.

Aanbevolen Boeken
D. VEREL. Taaibegrip, nederlandsche spraakkunst voor Kweekscholen (afd. A. en B.)
Uitg. P. Noordhoff, Groningen, fL 2.60.
D. VEREL. Vragen bij « Taaibegrip ». P. Noordhoff, Groningen.
Dr. R. VAN OPPENRAAY, S. J. Apologie van het Christendom, zesde druk. L. C. G.
Malmberg, uitg. van den Ap. Stoel, 's Hertogenbosch Fl. 2.40. Dom Willebrord Verkade,
Van Ongebondenheid en heilige banden, herinneringen van een schilder-monnik, vijfde
druk. Uitgeverij Teulings, N. V. 's Hertogenbosch, Prijs, Fr. 35.
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Inhoud van Tijdschriften
ROEPING (November). — Huldenummer gewijd aan Dr» Moller, bij zijn zestigsten
verjaardag met bijdragen van P. Molenaar, Ger» Knuvelder, Prof» Veraart, Fr» Rombouts^
M» Lutkie, Cr» De Brouwer, F» Tuinstra, Par» Kops, Maria Viola, C» R» De Klerk
Anton Van Duinkerke, A» Coolen en Ed» Serrarens»
LA NOUVELLE REVUE FRAN£AISE (Novembre). - G» Limbour : Histoire
de familie» — J» M» Solier : Vierge sage» — B» de Schlozer : Rozanov» — P. Louys •
Lettres a A» G» Jean Gionio : Un de Baumugnes (/m). Chroniques, etc»
DE GEMEENSCHAP (n» 9)» - A» Van Duinkerke : Verdediging van de Jezuieten»
— Hans Van Zijl : Vers» — Lou Lichtveld : Kerkmuziek» — G» Wijdeveld : Lied» —
Theun De Vries : In Friesland» — A» Kuyle : De rijpe vrucht» — V» Reinders : Tessander» — Verzen van Mien Proost, Jan R» Eeckhout, A» Van Duinkerke, enz»
ROEPING (October). - Verzen van G» Wijdeveld, W» ten Berge. - P» De Mont:
De Yacht Utopie, Het Tooneelseizon 1929-1930» — G» Knuvelder : Kantteekeningen,
Piet Wiegman» — Prof» Veraart: De Troonrede» — A» Coolen : Het donkere licht» —
H» Bruning : Twee schrijvers»
DE VLAAMSCHE GIDS (TVoi;»)» - A» De Ridder : Cyriel Buysse» - Jef Mennekens : De Moeder. — P» Schepens : Nietsche en Strindberg» — L» Lambrechts : Het
Handelvraagstuk» — L» Van Riel: Fransche letteren» — H» Van Tichelen : Onderwijs
en Opvoeding» — Verzen van A. De Marest en Bertha.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (Oct.). - R. Herreman : Bourdelle» - E
Gerdes: Frans Hoogewaard. — A. Stgeehman: Holl» meesters te Londen» — S» Oudsteyn
Bouterse : Jozef in de Rimboe» — Jo Smits : De eenzame. — Verzen van Slauerhoff, Ben
Onie en Jan Campert. — Kronijk, Boekbespreking, enz»
ELSEVIER (Nov.). - H. F. Jeltes : De stillevenkunst van M. E» Van RegterenAltena. — A» Steelhman : Hol» meesters te London. — W. Jos» De Ruyter : Mod»
Fransche schilderkunst» — S. Oudsteyn-Bouterse : Jozef in de Rimboe» — M. Gerars :
Trouwdag. — Verzen van H. Swarth, Reyne en E» Moresnet» — Kronijk»
TOPONYMICA. — De Vlaamsche gemeentenamen, in moderne spelling door
H. J. Van de Wijer.
LEVEN EN WERKEN (Dcc»)» - Dr. G. Van der Waals : Over Psychoanalyse» A. Salomons : Bijkomstigheden» — N» Van Wehl: De Kameraad. — J» F. Kunst: Sylvesternacht» — E» C. K»: Boekbespreking» — M» Van Lochem : Spelen. — R» Gorter :
Radioconcert. — J» Kuiper : Ontwaken» — Dr. Wijnandts Francken : Bewondering» —
Salomons : Over de kunst van vertalen.
DE VLAAMSCHE GIDS (Dec). — J» Peeters : Een vroege amerikaansche beschaving. — V» De Maesschalk : Dageraad. — Verzen van F. De Wilde. — P» Schepens
Zweedsche letterkunde. — L» Monteyne : VI» Letterkunde. — Boekbespreking»
ELSEVIER (Dec). - J» Knoef : W. J. Van Troostwijk» - Van den Eeckhout :
Ikonen in oud- en nieuw Rusland» — G» T» Scheltema :Parijsche foires» — Stijn Streuvels
het Kerstvertelsel. — J. Slauerhoff: De erfgenaam. — Verzen van Ben Onie en E» Reitsma» — Kronijk, enz»
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DE GIDS (Dec). - A. Van der Leeuw : De Opdracht- - G. Roland Holst :
Tolstoi. — Mr. H. Houwink: Philosophie en theologie. — Jhr. L. von Schmid : Opperbevel. — Jhr. Van der Hoeven: Toen Oom Paul niet naar Berlijn mocht. — Mr. M. Nijhöff: Moderne dichters. — H. Marsman : Duitsche letteren. — Verzen van Ed. Perron.
— Mr. C. Van Vollenhoven : Thorbecke op de kaak.
BOEKENGIDS (iVoi;.). - i e Bibliotheekcongres. - Dr. J. Caeymaex : Prof. Dr.
J. Van Ginneken. — E. Van der Hallen: K. van de Woestijne. — ld. Romankronijk, enz.
DE NIEUWE GIDS (Dec). - Jac. Van Looy: Ouder worden. - Verzen van
H. Van Elro, Dirk Van Tol, Helene Swarth, W. Kloos. — Bijdragen van Dr. A. Haighton
W. Kloos, M. Van Wagenvoort e. a.
LITERARISCHER HANDWEISER (Dec). - Joh. Mumbauer : HaridelMazetti's Frau Maria. — O. Forst de Battaglia:Polnische Umschau 1928-39. — H. Rombach : Neue Jugend-bücher. u. s. w.
HOCHLAND (November). — Die geistige Gestalt Johann Adam Möhlers. Von
Professor Dr. Philipp Junk. — Frühlingsfahrt durch Palestina, Schrien und Mesopotamien. Von Professor Dr. Konrad Guenther. — Wie stahlerne Sichel. Gedicht von Karl
Gabriel Pfeill. — Eigentum und arbeitslofes Einkommen. Eine Auseinandersetzung
zwischen den christlichen Soziallehren und^dem Sozialismus. Von Dr. Matthias Laros. —
Abschied vom Altar. Ein Besuch in Kefermarkt. Von Dr. Paul Graf Thun-Hohenstein* —
Durch die Nacht. Gedicht von Kurt Kölsch. — Die Ugrarkrise Ruszlands. Von Allexander
Graf Tolthkoff. — Hans Delbrück. Geschichtswissenschaft und Politik. Von Dr Konrad.
Molinski. — Kritik : u. s. w.
LA REVUE GÉNÉRALE (Novembre). - Cte Carton de Wiart: Au seuil de la
session parlementaire. — Félix Longueville : La boite de Girofle. Roman I. — C te L. de
Lichtervelde : Méditations pour Ie Centenaire. — Monique Imperiali : Le bonheur
(Poèmes). — Emile Cammaerts : Molière et Bernard Shaw. — Joseph Mélot: La société
des Nations apres dix ans. — Charles d'Ydewalle : Silhouettes politiques : M. Camille
Huysmans filmé au ralenti. — Chroniques.

De Gezelle-clichés van de N* V. DE NOORDSTAR, Gent.
De vlaamsche verzekeringsmaatschappij «De Noordstar», te Gent,
schreef niet alleen een prijs uit van 10*000 fi\ voor een Leven van
Gezelle, maar zond tevens met Nieuwjaar aan hare vrienden en
verzekerden een mooie geïllustreerde Gezelle-kalender voor 1930*
De in dit nummer afgedrukte clichés, zijn daaraan ontleend en
werden ons bereidwillig door de N* V* «De Noordstar» in bruikleen gezonden. De redactie betuigt hiervoor haren weigemeenden
dank.
N . V. DRUKK. ERASMUS, GENT.
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BANK van het Arrondissement AN TWERPEN
Lange NJeuwstraat. 107·109·111
ANTWERPEN
Gesttcht in 1886 -

Kapitaal : 15 MilJoen
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Katholieke Sociale School
voor V rouwen
Clovislaan, 7 5 te BRUSSEL
VOERTAAL: NEDERLANDSCH. - Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. - T~ee jaren studie :
een jaar algemeene vorming, een tweede jaar specielisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Orgenisaties. - Officieel diploma na rninstens een jeer praktijk.
Inlichtingen

en programma te bevragen blj het bestuur der K. S. S.

Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.
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~
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I Asbest

I

~

III
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I

- Cement Leien
- Vlakke en Golfplaten -

Ii

FABRIEKEN VOOR:

•

I ·

I
I
i

CEMENT·PANNEN EN CEMENT·VLOERSTEENEN
BETON-BRANDKOFFERS

GEWOON EN KUNSTVAATWERK

•

=

I
I
I
(11

III

STEENBAKKERIJEN

E

I
I

II

II

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN -

BETON-PRODUKTEN -

I

I~
~

DRUKKERIJEN

BOEKBINDERIJ ~

I
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K. VI. Hoogeschool voor Vrouwen

II

II

Yereentglng zonder wlnstgevend doe).

I

De Bomstraat, 11, Antwerpen

.111

tY>

II
:-II

II

IIIi

J

Godsdienst • Wijsbegeerte • Geschiedenis 'ija
H Letterkunde KUDst· en Muziekgeschiedenis Ii
ii Wetten· Rechten • Sociale vraagstukken, enz. II
H

: : .
»

II

I

"

Ii

n

IIn

CSFil

II

Ii

I~LICHTINOEN

Ii

ilit

n

II

EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

IIu

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN

II

U

- - Telefoon 710,82 - -

.,

.J
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ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT

12 VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR
~

-

NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER

DE~"

-

U

~ Gerardstraat, 18, Antwerpen :
-

~

G

1]
~

VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 68 Lagere Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool). ~
MIDDELBARE-,LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.·(J

INTERNAAT -

EXTERNAAT

"JONGETJES WORDEN TOEOELATEN TOT 9 ".]AAR "
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5.. ANTWERPEN
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..=5 EEN KOOPSTAD
.....
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.. EEN WERELDHAVEN
=
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VLAMINGEN!

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

..

IN ALLE OPZICHTEN
DB EERSTE ST AD VAN BELGIS

R1Jke Musea.van Schoone Kunsten en Ondheden
...
Het eenlge Plantin-Moretus-Muzeum..
4' HeerlfJke Kerken en prachtlge Gebouwen ..
.. .. Gedenkteekens en Standbeelden .... ...

..

..
~

Wier wInkels en magaziJnen nlet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAJ:I en LONDEN

..
..
~

..

=

-=..=

Een slagader van heel bet economlsche leven
van Belgl!, en voor den toerlst een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

•••
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i..

..=
..

1 9

3

0

WERELD~

TENTOONSTELLING
voor
Kolonien,

Zeevaart

en

Vlaamsche

Kunst

..
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I

's-HERTOGENBOSCH

II

In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. - De Noord-Nederl, Katholieken in de pollttek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden Irs. 62.50
TWEEDE DEEL. - De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid Irs. 62.50
Gebonden frl. 62.50

•

I
I
•

II

DE R. K.. STAATSPARTIJ

EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN .
lngenaaid Irs. 90.Oebonden frs. 110.c

Zoolang een boek als dat van Dr.

WITLOX

niet 't bezlt kan worden van allen

die optreden in bet belang der openbare katholieke zaak, dus Diet alleen btstoricl,
maar ook polltlct, soctoIogen, Journaltsten en zeer vele anderen, kunnen wij "boera"

...__.._..-.-.-.-. -..-..--..-.-.-.-.._

roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
katboliek leven, maar zoolang Is onze emanclpatle nog nlet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet ·
G. GORRIS (Stud/In) .

-

Gesticht van de Dames der H. Familie
·

THIELT (West-VI.)

Kindertuin. - Lagere en Middelbare klassen. - Hooger leergang: Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora. - Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Germaansche Talen. - Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling. - Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.
Inlichtingen ie verkrijgen bfj de Overste.

VRU

BESTEL UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel«VERITAS»

-

21-

Huidevetterlstraat

ANTWERPEN
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iI Bank
!
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voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP -

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken bij de ALQEMEENE BANKVEREENIQING, Antwerpen

!==

I

KAPITAAL : FR. 10.000.000

I~

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telearamadree: NIJVERBANK

II

PoetcbectrekeniDI: Nr. 1784&

A~~~er~: ~~~:~:~~::be~, .Ardoole, Avelahem,
Belcetaere, Beernem, Beveren/Vzer, Beveten/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg-

Aerseele, Aertrycke.

steert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadlzeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude,
Oheluwe, Ghistel, Gulleghern, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, lchteahem, Iseghem, Knocke a/Zee. Kamen, Lsngemarck.
Lauwe, Ledegbem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelern. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nleuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, PoelcapeJle,
Popertnahe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thlelt, Tborhout, Veurne, Waereghem, Wervick,' West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

5i

I

=
,~

I
~
§

a

55
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Wie op de hoozte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE

BOEKEN,

abonneert

op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandach Bibliografilcb Tijdlchrift
waarin regetmatig door deskundigen besproken
wordt a) wat er merkwaardlgs verschijnt van
tit t era ire en andere Nederlandsche werken.

B0 EK ENGIDS telt 200 medewerkera
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verschefden gebied;

verlchijnt iedere'[maand ;
bespreekt jaarlijka een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTS·PRIJS

: 20

fRo

PER JAAR

InscbrlJYlngen fe zenden : A. S. K. B. Caylitsltraat, 27, Antwerpen.

•:••••••••••••••••••••••••••
•
•
Aigemeene Bankvereeniging :

i

en Volksbank van Leuven

i

:

v.
ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72

•
:
:

•

Kapi taa' : Fri. 200.000.000

•

:

Rekeningen op Zicht en Termijn

:

•

Fondsen

•

•

Effecten

•

:

Koepons

:

:

Brandkoffers

:

•

:

N.

•
•
•:• ALLE BANKVERRICHTINGEN •:•
•
•
••
••
••
•
••
•
•
••
••
•••
•
•
SPAARKAS
••
I.••
••••••••••••••••••••••••••••
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I J. Van Mierlo-Proost :

I

TURNHOUT

i

LITHO- EN TYPOGRAPHIE
CARTONNA·GE

I

Ei5i5

I

Ptooibare doozen in duplex en gestreken carton

~

I
~

bedrukt in een of meerkleurendruk

=

I

Etiketten in Kleurendruk

-

I

Ii

Bigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-~~elein~en
·
.

Postcheck-Nummer : 620.79

Ttlegramcoden in gebraik A. B. C. 5e en 6e altgave Bentley-Acme- Wester

Union-RUdolf Moss en Prirate Coden.

~

II

Telefonen : Nr 110. Werkhulztn, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzendlng

I

!!

.1

Tijdschriften en Handelsdrukwerken

Telegram adrtS : VAMJPRO-TURNHOUT

II
§i

I

Boekdruk in talen-Kalenders -

TRICHROMIE

I

I
I==

I

i.
==
=
=
III
e=
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Voor al Uwe bankverrichtingen

wendt U tot de

ICaisse fiene,cale de
I Reports et de Depots
I

Kolonienstraat, 11 -- Brussel ,
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven: 395 millioen fr.

Voorzitter van den Beheerraad

Aigemeene Bankvereeniging
1

1

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK I

•••
Overal verkrijgbaar

VRIJ

..m••+m+.+.+•••••••+•••+

~+

•••••+•••

TUINBOUW FLORA N. V.
Voorheen :
STATIE

I

w.

JUCHEM & ZONEN

OUDE GOD •• MORTSEL

Sraot. keas van FRUITBOOMEN in aile varmen. - SIER1ADBOOMEN. - Caniferen.
Heester•. - 6roenblijvende en VIst, planteD. - ROOSEI en DAHLIAS.
•
-,

AlIi.meene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tulnen, vijvers.
Btjzonder ingericbt tot het aanleggen van frutt-tulnen en boomgaarden.

Inlichtingen en Prifscourant op aanvraag
Telefoon : Antwerpen 246.92

••••••••••••••••••••••••••

Postcheckrekenlng 108484
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P. Noordhoff .Groningen I==_.

De onderstaande aUgaven zlJo door de Belglscbe Regeerlng opfenomen
10 de IlJst der schoolboeken, waarvan bet gebrulk toegelatea Is In de

o'llcl!ele mJddelbare ooderwlJslnrlcbtJogeD:

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deell .. 3de druk : deelll - 3de druk : deellll .. 2de druk.
Prfjs per deel, stevlg gebonden . '

Antwoorden I • III

.

.

2.2!i

.

Oraffekenschrift......
Twaalf wandpIaten met grafiken .(56 X 66 em.)
prijs per pIaat.
.
.
op karton f 1.- : op Iinnen
.
.
.
.
.
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.-. op linnen
Verldeinde reproductfes van de wandplaten (12 stuks) .

1.00
0.50
f
f

0.60
1.25

f 13.00
f 0.40

De Ultgever bledt han, die de Nleuwe Schoolalgebr. op hnn school
Invoeren, en daarvoor mlnstens 40 deeltjes bestellen (betzlJ van I, II
of III, vaor klassegebrulk een present-exemplaar aan van dele 12
wandplateo, leplakt op karton (f 11.-).

Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. o.
Deel I ~ met 150 figuren, gecart.
Deel II .. met 121 fJgur~n, gecart.

2.7!>.

0.50

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
2de druk, met 150 flguren, eeeart.
Antwoorden

2.75
0.50

Dr. J. F. DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en'
Met 89 figuren f 1.75 :
UJtwerklngen en antwoorden

gebonden.

f
f

2.25

0.50

§

==
-

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

-~

Holland Huis te BrusseI

-==
--==
-

waat de nieuwe achooluitgaven gratia ter
inzage beschikbaar 'zijn.

-

Auderghemschelaan, 6 J-63
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ALGEMEEN
~
'~ BELEGGINGSKANTOOR N:V: n
Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN U
il
Kapitaal : 40 millioen fr.
n

~ ~~L~~~~:~~G:

U ANTWERPEN
~
lID

lID

[Bl
~

il
U

~

~
~

II TE~;~6~~;:~:s: U~
244.36

All~ Beursverhandelingen - Debeer van vermogens.

~
11
IT

Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.

'ff

Een ·Vlaamsche Holding!
Stichting van en participaties in Maatschappijen.

BEHEERRAAD:
Voorzitter :
Mr. Dr. Fr. Van Cauwelaert, Burgemeester van Antwerpen.
Afgev. Beheerder

a

n

U
~

Beheerder-Bestuurder
-Mr. Oct. Engels.

Mr. J. A. L. Vermeulen.
Leden:

MM. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pira,
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.

~
~

~~llidfdl~II~II~II~!!It

J. B. WOLTERS - ORONINGEN, DEN HAAG
M. J. KOENEN'S

VERKLAREND HANDWOORDENSOEK DER N EDERLAN DSCH E TAAL
(TEVENS VREEM DE-WOORDENTOLK)
vooral ten dlenste van het onderwijs

ZESTIENDE,

VERMEERDERDE

DRUK

UITGEGEVEN DOOR DR. J. ENDEPOLS
MET MEDEWERKING VAN

PROF. DR. R. VERDEYEN, Hoogleeraar teLuik
PRIJS OEBONDEN.

Uitgaven van

J.

.

.

.

.

.

.

B. WOLTERS -

.

.

.

.

.

.

.

.

fro 38.00

GRONINGEN', -DEN HAAG

TE HUUR

STAD ANTWERPEN.

OPENBARE AANBESTEDING.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 17 Januari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschriivingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende de.levering van zes (6)
baggerpramen voor den dienst der Haven.
- Borgtocht : 5 % van" den inschriivingspriis.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4 e bureel van bet stadhuis,
39, Oude Beurs.

frijs van het lastkohier : 8 frank.

Het College

van Burgemeester en Schepenen

laat weten dat op Vrijdag 24 Januari 1930, 's .middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van ,de onderneming~betreffende het bouwen van een

nieuw dok en het"uitvoeren van bijkomende werken, tusschen het Kanaaldoh en de Schelde.
''8()rgtocht : 1.000.000 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter Inzage op het 48 bureel van het
Stadhuis, Oude BeW'S" 29.
I

Prijs van het lastkohier : 25 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 7 Februari 1930, '5 middags, op bet stadhuis,
bij gesloten inschrijving, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende ket leveren van materiaat
bestemd voor eene openbare waschinrichting, Prekersstraat, (22 Loten).
Borgtocht : Verschillende.
Het lastkohier ligt ter lnzage op het 4e bureel van bet stad-hufs,
<,

29, Oude Beurs,
Prtjs van het Lastkohier : 6 frank.

Het College van Burgemeester en Sehepenen
laat weten dat op Dinsdag 11 Februari 1930, 's middags, ophet stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en het opstellen
van twee Kwikdampgelljkrichiers en de daarbijhoorende transformatoren,

met cellen, verdeelingsborden en aile bijhoorigheden, in het onderstation
door de Stad te bouwen in de Indienstraat.
Borgtocht : 5 % van den, inschrijvingsprijs.
Het lastkohier en plan Jiggen ter inzage op het 48.bureel van het
stadhuis, Oude Beurs, 29.

Prijs van het lasikohier : 5 frank.

Het ColLege van Burgemeester en Sehepenen
laat weten dat op Dinsdag 11 Februari 1930, '5 middags, op het stadhuie,
bij gesloten inschrijvingen, zal overgegaan worden tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende hetbouwen vaneen meta/en
afdak op kaai N' 29E van het Asiadok
Borgtocht : 7.000 frank.
Het lastkohier en 'plan lfggen ter inzage op het 4e bureel van het
stadhuis, Dude Beurs, 29.

• Prijs van het lastkohier : 7 trank.
Het College "van Burgemeester en Sehepenen
laat weten dat op Dinsdag 25 Februari 1930, 's mlddags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrtjvingen,' zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende de levering van een
bakkenzuiger.
Borgtocht : 250.000 frank.
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuts,

29, Oude Beurs.
Prijs van het Lastkohier : 12 frank.

VRIJ
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KOOPT EEN .

" .','

MINERVA
ZONDER·· KLEPPEN
Een maximum ·van genot

Een. kapitaal dat zijn· .
waarde
nooit
verliest

..== ..-

Minerva MotorsN. V.
, . ANTWERPEN·

,.~.

Compagnie Beige
Maritime du Congo
Naamlooze V.ennootschap

Maatschappelijke Zetel :
Ste-Kathelijnevest, 67,' ANTWERPEN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONGO
per:
8.S.

STANLEYVILLE ,

8.S,

ALBERTVILLE.

.

• .

•
•

,

s.s. ELISABETHVILLE. .
8.8.

THYSVILLE.

.

.

.

s. ANVERSVILLE. .
S.S. LEOP0LDVILLE (in aanbouw) .
8

6612 ton bruto,

• 10387 ton bruto,
," 8178 ton bruto,

• 8178 ton bruto,
· 7644 ton bruto,
• 10500 ton bruto

ongeveer.
Deze schepen beschikkenover prachtige inrlcbtingen voor passagiers
OedipJomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord
Deze schepen laden op Hangar' 22 voar MATADI

Voor aIle Inllchtingen zich te wenden tot de Agenten-Beheerders

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S, A.
Naamlooze Vennootschap

Ste-Kathelijnevest, '67, ANTWERPEN
TELBORAM-ADRES:
TELEFOON :

«

BEL CON GO»"

ANTWERPEN

Nrs 218.90 (10 Hjnen), 219.10 (10 Iijnen)

N. V. Drukkerij Erasmus, Gent

EN BELFORT
BEHEERVOOR

REDACTIEI
MARKGRAVELEI,168
BEHEER.

HOLLAND&N.INDIE
N. V. P.BRAND'S U.
VAARTWEG
HILVERSUM

LEMMESTRAAT,12
ANTWERPEN

XXX· JAARGANG'"

2

MAANDSCHRIFT

FEBRUARI
1930
INHOUD : [oze] Muls : Sint Franctscus, de vader der moderne Italiaansche
Kunst. - Willem de Merode : De Lichtbank. - Johannes. - Tweespraak.
- Maurits Sabbe: Volksliteratuur .over de Inneming en het Verlies van de
Schencke-Schans. - G. Walschap: De Stand der Nederlandsche Letteren.
- Ringsteken. - Boekbespreking.

tANADIAN
Reg.llna"ge en

-,PACIFIC
apoe~lge

dl.nat m.t luxe-booten

tasschen ANTWERPEN en CANADA
Biljetten voor alle stations in Canada en de Vereenigde Staten

TOCHTEN ... ndona

d. . . . .W. Naa. Anaerlka e. Zuld-AfIoIlle,
de Mlddena.dach. Ze., Weat-lndID.
ANTWERPEN-SOUTHAMPTON: £ 2-10--0 l aile maaltljden
ANTWERPEN - QUEENSTOWN: £ 4-10-0 ~ Inbejtrepen.
Draagbare autaars op aile booten

Uitgifte van mandaten entravellers, cheques doordeCanadian PacificexpresRailway
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Sint Franciscus de vader def moderne
Italiaansche Kunst
door Jozef Muls.
Deze verhandeling gaat niet zoozeer over Franciscus-in-dekunst; ik bedoel immers geen overzicht te geven van zijne beeltenissen of van zijn geschilderd levensverhaal, zooals die bestaan,
maar veeleer te spreken over zijn beteekenis in de Italiaansche kunst
over 't algemeen, of meer bepaald over den invloed dien hij, geheel
onbewust en onrechtstreeks, op de Italiaansche schilderkunst heeft
uitgeoefend*
De grondgedachte die ik wensch te ontwikkelen is nog min
noch meer dat Franciscus de vader van de moderne Italiaansche kunst
mag worden genoemd*
Modern dan in de algemeene beteekenis van 't woord t*t*z* de
nieuwe kunst die de oude Byzantijnsche verdrong, die tot aan de
komst van Franciscus nog steeds in Italië was blijven nawerken*
Ik geloof dat in dezen zin opgevat, het doel van deze bijdrage
eigenlijk nog verder strekt dan wel de titel kon doen veronderstellen*
Want het is al te gemakkelijk de menigvuldige schilderijen waarvan
Franciscus het onderwerp is geweest, hier te bespreken* Daarmede
zou echter weinig gezegd zijn over den Heilige zelf en zijn beteekenis in de geschiedenis der schilderkunst* Ik denk daarbij dat de
behandeling van het onderwerp aldus opgevat eenigzins een
nieuwen kijk kan geven op het leven van den Poverello* Wij kennen
hem wel als de wonderbare heilige, de zeldzame monnik die het religieuse leven van zijn land en van zijn tijd geheel heeft omgewenteld,
doch maar zelden hooren wij gewagen van zijn invloed op de
Italiaansche schilderkunst, die nochtans na hem pas haren glanzenden opgang is begonnen* Door deze studie zullen wij dan
trachten te bewijzen dat hij het vertrekpunt is geweest van een
nieuwen tijd, dat hij den spoorslag gaf aan de Italiaansche kunstenaars en als het ware hunne onderwerpen en de behandeling ervan
heeft bepaald vanaf de eerste en vroegste Sieneesche en Floren-
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tijnsche meesters tot Raphaël en Michelangelo, die allen van zijn
geest zijn uitgegaan of er min of meer van vervuld geraakten*
Wanneer de Italiaansche kunst zoo groot, 200 oorspronkelijk,
zoo rechtstreeks door het leven geinspireerd is geweest dan was
zulks grootendeels te danken aan den Franciscaanschen geest*
Om die gedachte te ontwikkelen* om u duidelijk te maken al
wat op kunstgebied, in Italië onrechtstreeks door Franciscus werd
voortgebracht, moeten wij even onderzoeken hoe het met de Italiaansche kunst vroeger gesteld was*
Franciscus is in 1182, dus op het einde van de XIIe eeuw geboren en in 1226 d*i* na het eerste kwartaal van de XIIIe eeuw gestorven* De eigenlijke primitieve Italiaansche kunst ontwikkelt zich in
een tijdvak dat gaat van 1250 tot het einde der XIVe eeuw en zij
staat heelemaal in het teeken van St* Franciscus* Vóór dien tijd kennen wij in Italië alleen de zoogezegde Byzantijnsche kunst* Deze
had een zeer bizonder karakter dat haar geheel doet verschillen
van wat nadien gekomen is*
In Italië was de kunstontwikkeling eigenlijk nooit onderbroken
geweest* In dit land bleef steeds den geest van het oude Rome naleven* Het Christendom, zooals het de Westerlanden eindelijk heeft
gevormd, bleef in zijn eerste vormentaal nauw met het oude Rome
verwant* De kunst uit de Cataccmben wortelde vaak rechtstreeks
in de voorstellingen van het heidendom*
Zoo valt er in Italië een onafgebroken traditie waar te nemen
van de eerste tijden der christenheid tot in de XIIe en den aanvang
der XIIIe eeuw* Die traditie stamde uit het oude Rome en wat
Rome later verving: Byzantium* Wij weten immers dat het Romeinsche
rijk gesplitst werd, dat tijdens de eeuwenlange beroering die het
Westen onderging door de herhaalde invallen der Barbaren, het
beschavingscentrum van Rome verlegd werd naar Byzantium* Wanneer de Westersche keizers op hunne beurt om aan de altijd weerkeerende overrompelingen te ontkomen, zich te Ravenna hadden
gevestigd en daar in rust en vrede weer kon gedacht worden aan
kunst, dan werden in de Ve en VIe eeuw nog christen kunstenaars
uit Byzantium naar Italië geroepen en hebben er de Byzantijnsche
opvattingen overgebracht*
De vroegste christen kunst in Italië is dus aanvankelijk Romeinsch-heidensch en wordt Byzantijnsch in hare verdere ontwikkeling*
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Inderdaad, wanneer wij even terugdenken aan wat in de catacomben werd voortgebracht, dan herinneren wij ons hoe de nieuwe
denkbeelden verbeeld werden door oude symbolen* De boom der
kennis uit het aardsche Paradijs was niet anders dan de oude Hesperiden-boom; de Appolo- de Hermes- de Orpheus-gedaanten deden
dienst als voorstellingen van den goeden Herder, van Christus en
in Phaëton's wagen vaarde thans Elias ten hemel* Zoo houden de
nieuwe christelijke voorstellingen geruimen tijd verband met wat
tot dan toe in de Romeinsche iconographie gangbaar was gebleven*
In Byzantium had zich intusschen onder de late nawerking
van de Grieksche oudheid een nieuwe kunst ontwikkeld, die door
de pracht en praal, waarmee de keizers hun hof omgaven, weldra
tot hooge ontwikkeling geraakte* Het was in de eerste plaats een
wereldsche kunst, doch haar opbloei zou ook op religieus gebied
zoowel in het Oosten als in het Westen mogelijk worden wanneer,
in de IVe eeuw onzer tijdrekening, de christen godsdienst in het
openbaar werd toegelaten, niet langer meer verplicht was in de
duisternis der catacomben te blijven en voortaan kerken aan de
oppervlakte der aarde mocht oprichten, waar de eeredienst op
grootsche en schitterende wijze kon worden uitgeoefend in het
aanschijn van de wereld* Al wat vroeger aan pracht en praal alleen
in de paleizen van Byzantium en Rome te zien was geweest, dat zag
men thans ook in de kerken aangewend worden*
De decoratie van de oudste heiligdommen in Italië, deze van
Venetië en Ravenna en van de Latijnsche basilieken te Rome, houden rechtstreeks verband met de profane kunst der keizerlijke paleizen* De vroegste opvattingen van de voorstelling van Christus
werden bepaald door de hofhouding, het ceremonieel van Byzantium* Christus is de Pancrator die zetelt op den wolkentroon met
de aarde als voetschabel* De apostelen zitten als zoovele hovelingen
rondom zijn troon* De dracht van den baard werd in Byzantium
aanzien als iets van adellijke waardigheid, terwijl de eunuken, de
slaven en lakeien aan het hof en in den circus alle glad geschoren
waren* Het is uit eerbied voor de waardigheid van Christus, de profeten
en de apostelen, dat in hunne eerste voorstellingen altijd de baard voorkomt, Het majestatisch uitzicht van God en zijn heiligen werd er door
verhoogd* Het doel van den kunstenaar was ontzag en eerbied af
te dwingen* Ook zien we dat de mozaiekversieringen, die de schilderijen waren van dien tijd, hoog op de wanden der kerken zijn aan99

gebracht, op den noodigen afstand van de menschen, in de verste
diepte van het koor waar Christus, de apostelen en profeten, dan
werkelijk tronen als machtige heerschers»
De eerste indruk die aldus verwekt werd is deze van onvergelijkbare majesteit en macht* De geloovigen moesten verdeemoedigd worden en in aanbidding, met grooten eerbied voor die beelden
nederknielen» Dat is de opvatting die van de IVe tot de XIIe eeuw
in voege is gebleven» Nu nog, wanneer wij de kerken van St» Pudentiana te Rome, S» Apollinare nuove of St» Vitale te Ravenna binnen
treden worden wij overweldigd door die buitengewone pracht van
decoratie» Op een fond van azuur-blauw of goud, glinsterend van
onverwoestbare glanzen, staan in grootsche silhouetten, schitterend
van kleur de figuren afgeteekend» Wij worden op afstand gehouden»
De kunstenaar verdwijnt achter zijn werk dat een naamloos abstrakte
uitdrukking wordt van imponeerende majesteit» De mozaiek-techniek
zelf, — dat vatten van kleuren en goud achter de vierkante stukjes
glas — maakte elke uitdrukking van een persoonlijke belevenis
onmogelijk» Elk beeld werd door vaste, onveranderbare voorschriften beheerscht»
Ook de oudste paneelschildering was byzantijnsch» In het
beroemde schildersboek van den berg Athos bleven de recepten
ervan bewaard» We kunnen daarin lezen, hoe fijn alles was uitgerekend voor houding, handbeweging, kleur der gewaden» De mozaïektechniek had ook op het eind vastgelegd hoeveel steentjes er noodig
waren om den neus, het hoofd, de handen van een heilige te maken;
hoeveel steentjes er gingen in het lid van een vinger, in een voet of
sandaal; hoeveel er gebruikt moesten worden voor den baard of de
plooien van een mantel» Alles was zoo sekuur uitgecijferd en zoo
onveranderbaar in voorschriften neergelegd, dat de kunstenaar er
niet kon aan denken zijn innerlijke zielsgesteltenis te laten spreken
of een persoonlijke opvatting van het onderwerp tot uiting te laten
komen» Het innig verkeer van den geloovige met God en zijn
heiligen dat door de latere mystiek zoo zeer werd in de hand
gewerkt bleef totaal uitgesloten»
Dat heeft Franciscus veranderd» Hij heeft God en zijn heiligen
nader tot de menschen gebracht» Daardoor hebben de kunstenaars
de vrijheid verkregen om hun .hart in het kunstwerk uit te drukken,
om de gebeurtenissen van het Evangelie en de heiligenlevens zuiver
menschelijk te bedenken en menschelijk-gevoelig te verbeelden»
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Franciscus is, zooals wij zagen, in Italië verschenen op het
einde van de XIIe eeuw* Om u dien tijd duidelijk vóór oogen te
brengen wil ik u aan enkele gebeurtenissen of personen herrinneren,
die u dadelijk den grooten heilige en zijn tijd klaarder voor oogen
zullen doen komen.
Franciscus, geboren in 1182, is tijdgenoot van den HL Dominicus,
stichter van de Dominicanerorde, die naast de Franciscanerorde
op haar manier de godsdienstige wedergeboorte bevorderde in Italië.
In 1204, toen Franciscus 12 jaar was heeft graaf Boudewijn
van Vlaanderen als leider van de 4 e kruisvaart Constantinopel ingenomen en er zich tot keizer van het Oostersche rijk laten kronen.
Franciscus heeft de kruisvaart tegen de Albigenzengeken4(i2o8-i2i5)*
en hij was 35 jaar oud wanneer de 5 e groote kruisvaart werd gepredikt.
Hij is gestorven in 1226, hetzelfde jaar dat St. Louis, koning
van Frankrijk, geboren werd; hetzelfde jaar ook dat de groote katholieke wijsgeer Thomas Aquinos het licht zag. Het is rond dien tijd
dat bij ons in Vlaanderen, de hallen van Yperen worden gebouwd.
Nog tijdens het leven van Franciscus, of onmiddellijk daarna werd
de Sinte Gudulakerk te Brussel ontworpen en legde men de
grondvesten van het belfort van Brugge. 39 jaar later wordt Dante
geboren, en 76 jaar later, in 1302, wordt de Gulden Sporenslag bevochten. 100 jaar later hebben wij het geluk Ruysbroeck, den grootsten mystieker van alle tijden in ons land te bezitten. Met die namen
en met die feiten krijgen wij dadelijk een omgeving die ons
Franciscus in samenhang met zijn tijd laat zien.
Wat was nu de toestand in Italië wanneer de heilige daar zijn
opgang maakte?
De i2 e en i3 e eeuw leven nog onder het leenroerig stelsel,
dat ook Italië in zijn organisatie omvatte. Dat leenroerig stelsel
bracht met zich mede veel geweld en overdaad van de Heeren, en
een ondergeschiktheid en verdeemoediging bij de naamlooze massa.
In Italië nochtans zien wij naast en te midden van het leenroerig
stelsel de onafhankelijke steden verschijnen. In het Noorden van
Italië bijzonder, verrijzen er machtige gemeenten : Pisa, Florence,
Siëna die met den dag sterker worden en zich weten te bevrijden uit
de beknelling van den adel. Maar die steden hebben als 't ware den
strijdlust der baronnen over genomen. Zij vechten zoo gezegd voor
den paus of voor den keizer maar zij vechten in de eerste plaats
tegen elkaar.
101

Wij weten ook hoe bij ons in Vlaanderen de gemeenten heftig
tegen elkaar gekant stonden* en in bloedigen strijd hare veeten uitvochten* Maar in Italië was die tegenkanting* die vijandschap der
steden bitter en hardnekkig* Reizend door het land kan men heden
nog zien hoe de steden er op de berghoogten hun grimmig
uitzicht van vroeger hebben bewaard* Perugia* Assisi* Siëna
blijven op de heuvelen waar zij tegenover elkaar gelegen zijn in hun
onveranderde stugheid nog schrikwekkend om aan te zien* Rooversnesten die het op elkaar gemunt hebben* Wanneer we naar de steden
zelf opklimmen en door de wentelende straten onze oogen laten gaan
langs de donkere paleismuren met enkel vensters op de bovenverdiepingen, forteresblokken waartegen de volksopstanden als tegen
een branding kwamen aanspoelen; in de vlakke pleinen de oude
vierkante torens der raadhuizen grijs of donker rood hoog boven
de straatkeien zien uitsteken; griffoenen* wolven of leeuwen op
blazoenen en mijlpalen met hun gruwelijken muil* hun scherpen
snavel en klauwen den vreemdeling zitn toegrijnzen; dan krijgen wij
nog heden ten dage het gevoelen van den wrok die voortdurend
tusschen die gemeenten werd aangevuurd* Niet alleen tusschen de
eene stad en de andere* maar in dezelfde stad tusschen de partijen
die er hokten en bloedige veeten onder elkaar uitvochten*
Zelfs de kerken werden niet ontzien : de heilige diensten werden
vaak verstoord door twist en moordaanslag* Uit de norsche burgten der patriciërs werd er kokende olie en pek over de hoofden
van het grauw uitgegoten* geen nacht was veilig nog* Uit alle
hoeken en kanten van de bochtige* klimmende en dalende stegen
vol donkerheden dreeg elk oogenblik gevaar* Een enkel woord of
een verkeerd begrepen gebaar kon de oorzaak worden van omwenteling en algemeen geharrewar* Het is dat grimmig uitzicht van
de steden* hetwelk ons thans nog in Italië treft* en ons de atmosfeer der tijden* die vóór Franciscus waren* en die hij zelf nog heeft
gekend, als het ware weer doet aanvoelen*
Dan kwam daarbij de nooit beslechte strijd die Italië van noord
tot zuid verdeelde; de strijd die de bevolking in Witten en Zwarten
verdeelde* Gene waren voor de pausen* deze voor de keizers; en
de keizers rukten op gepasten tijd met hun heir de Alpen over*
vonden hun aanhangers strijdvaardig en hitsten het volk in de steden
en over het land tegen elkaar op*
Zoo was er voortdurend oorlog, en eindelooze broederkamp*
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Daaruit kwam, naast veel rampzaligheden, toch ook een grootheid en een deugd en wel dat de energie van het Italiaansche volk
werd opgewekt als bij geen ander en tot uiterste krachtsinspanning
gebracht* Wanneer men niet weet, 's ochtends bij het heengaan van
huis, of men er levend 's avonds terug zal keeren, wanneer de wegen
ieder oogenblik onveilig kunnen worden gemaakt, het bestaan elk uur
onzeker is, dan gaat men in spanning verkeeren die tot uitersten
voert* Het Italiaansche volk werd als het ware in strijd opgevoed,
de energie die het in zichzelf had opgestapeld, vond haar uitweg
in grootsche daden, in helden-feiten, in gruwelen, in heiligheid en
kunst*
In dien tijd van haat en geweld is Franciscus opgekomen* Wij
vinden er een treffend bewijs van in zijn eigen levensverhaal* Deze
burger van Assisi, die tot dan toe onder den invloed van zijn provencaalsche moeder, Pica, een soort van troubadour was geweest,
die fransche minneliederen zong, deze verwende zoon van den
rijken lakenhandelaar Bernardone, die zich als een dure jongen in
zijn stadje had gedragen, is op een zekeren dag, mooi uitgerust, vol
geest van avontuur met een heele bende, ten strijde getogen tegen
het naburige Perugia* Hij werd er gevangen genomen en bleef een
jaar lang opgesloten in de kerkers van de norsche stad* Aan den lijve
heeft hij toen de bitterheid van den tijd gevoeld* Want de gevangenissen waren alles behalve aangename verblijfsoorden* Wat de
ongelukkigen er te verduren hadden was dikwijls verschrikkelijk*
De overwinnaar bleek zonder genade voor den overwonnene* Marteling en trage hongerdood werden zonder eenig gewetensbezwaar
toegepast* Alle menschelijk gevoel scheen afgestompt*
Tegenover dat razende geweld staat de zachtheid van Franciscus* Hij bemint met eenzelfden hartstocht als er vroeger werd
gehaat*
De opkomst van Franciscus deed zich voor in een eenig zeldzaam landschap, in Ombrië, het « Ombria verde », zooals de Italiaansche dichters het noemen, de milde en zachte streek vol wijnbergen, weilanden, olijfboomen en cypressen* In dat land ligt Assisi,
op een voorsteven van den Subasio-berg, met een versterkt kasteel
hoog boven op een uitstekenden rotstop, kleine stad die, van ver
gezien, wel een arendsnest gelijkt aan den flank van den heuvel*
Dit landschap vol natuurschoon bergt tevens de kostbaarste
herinneringen zóó dat het wellicht een der zeldzaamste en voor een
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Italiaansch hart een der duurbaarste plaatsen is van den vadergrond.
Er zijn daar overblijfsels die dagteekenen uit de oudste tijden van
Rome, Niet ver van Assisi ligt het Trasimeensche meer waar Hannibal tegen de Romeinen vocht; niet ver van de stad ook ziet men nog
de steenen brug met ronde bogen, die ten tijde van het oude Rome
reeds op den weg naar Perugia over de rivier was gebouwd. Het
nabijgelegen Sïëna voert nog in zijn blazoen de wolvin die op een
zelfden legendarischen oorsprong wijst als deze van Rome zelf,
In Perugia zijn er wallen en een poort die door de Etrusken werden
gebouwd. Het land is oeroud en heeft het eerbiedwaardigste verleden. Maar het is toch de natuur die er de groote bekoorlijkheid
van uitmaakt. Hier moest de liefde voor de natuur geboren worden die heel het leven van Franciscus vervult.
Wanneer we door Ombrië en in de omgeving van Assisi
dwalen, dan kunnen we ons nog steeds de tijdgenooten van Franciscus wanen, In deze velden groeien olijfboomen die de Heilige
in zijn leven heeft gezien; op die heuvelruggen staan cypressen,
eeuwenoud, die als pluimen op den blauwen hemel wiegen en in
wier schaduw Franciscus heeft gepoosd, Een zelfde zwerm van
vogelen die er nu uit opstijgt, heeft hij toegesproken. Op den boord
van het Trasimeensche meer preekte hij voor de visschen, In de
wouden op de heuvelruggen leefde de wraatzuchtige wolf van Gubbio
die voor Francesco zacht werd als een lam. Over de Romeinsche
brug naar Perugia heeft hij gewandeld. Dezelfde weiden lagen er bij de
rivier, dezelfde boomen stonden er langs den boord. Wanneer we
opklimmen naar Assisi dan kunnen we denken aan de menschen
die de Heilige er langs den weg ontmoette en die luisterden naar
zijn woord. Hier in dit stalletje langs de straat werd hij geboren.
Wanneer we het kleine kerkje en het klooster van San Damiano
binnen treden dan staan we op de plaats waar hij knielde en bad
voor het zelfde kruisbeeld dat er nu nog hangt, Aan de steenen van
het heiligdom heeft hij met eigen hand gemetseld. Hier op het plein
voor den Tempel van Minerva spreidde een bedelaar zijn mantel voor
hem uit. Zoo leven er ten alle kante, in en om de stad, herinneringen
die ons met den Poverello nauw in voeling brengen.
Langs de wegen naar het dal is het of zijn geest nog overal rond
zweeft. Onder den hoogen dom van Porziuncola bleef de kleine kapel
bewaard waar de heilige gestorven is, In den nabijen kloosteituin
groeien de roosjes die hare doornen verloren sinds Franciscus er
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zich tot versterving in rond wentelde* Ginder is de plaats waar hij
in gesprek was met Zuster Clara en de broeders onrustig over zijn
laat uitblijven een rooden gloed zagen aan den koepel van den nacht*
zichtbaar teeken van den zielebrand die beide Heiligen verteerde*
Het is dezelfde avondgloed die gloort achter de heuvelen over het
land* Het zijn dezelfde sterrenachten die nu nog met hunne stille
vuren glinsteren boven berg en dal* Elk mensch die in Assisi den voet
zet* wordt van Francesco's geest vervuld* Hij voelt een teedere goedheid over zich komen* een weet niet of het de herinnering is aan den
heilige dan wel de zoetheid van het landschap zelf* 't Is dan ook niet
te verwonderen dat Franciscus, geboren in dit eenig land er de gevoelens kreeg die het karakter van zijn zending hebben bepaald en zijn
invloed op de kunst mogelijk gemaakt*
Dat Franciscus zelf een kunstenaar was weten we uit zijn kantiek* Van zijn daadwerkelijke* rechtstreeksche deelneming in de vernieuwing der kunst van het Trerento kan echter geen spraak zijn*
Wel vernemen wij dat hij een kerkje deed bouwen op een stille plaats
tusschen San Gemini en Porcaria* Hij liet er wandschilderingen
aanbrengen met groene boompjes, engelen, kindertjes en vogels
waartusschen opschriften geslingerd waren, in versmaat God en zijn
schepping lovende, als een duidelijk commentaar op zijn kantiek*
Maar het is heel zijn wezen dat het groote en nieuwe wonder was en
den ommekeer bracht in de opvattingen van den tijd* Het is zijn leven
zelf dat het groote kunstwerk is geworden*
Van meet af aan zien wij hem in betrekking staan met de natuur,
met het landschap* Hij is geen theoloog; hij heeft het nooit verder
gebracht dan tot den rang van eenvoudig onder-diaken; hij bedankte
voor het priesterschap omdat hij zich onwaardig voelde* Hij was
geen geleerde, geen zedepreeker, maar een groot hart* Hij had een
ontroerende en eindelooze vereering voor de uitzichten der wereld*
Hij sliep onder de boomen, sprak met de dieren, zong met de vogels
en bracht heel het christendom terug naar de natuur* Hij bewerkte
de communie van den mensch met de schoone schepping*
Wanneer we zijn Lofzang lezen, en daaruit vernemen hoe hij
de zon toespreekt als zijn broeder, de maan en de sterren als zijn
zusters, wind, lucht en wolken de helpers noemt van de menschen,
van het water zegt dat het zeer nuttig is, nederig, kostbaar en zuiver
en van het vuur dat het den nacht verlicht en schoon is om aan te
zien, wanneer hij de aarde roemt als ons aller moeder, die ons draagt
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en voedt en vruchten voorbrengt en schitterende bloemen en kruiden,
dan gaan wij pas ten volle begrijpen hoe er in den aanvang der
i3 e eeuw een heel nieuwe levensbeschouwing onder de menschen
werd gebracht* En wellicht geven wij ons toch nog niet volledig
rekenschap van de uitzonderlijke beteekenis der nieuwe verhouding
tot de natuur die met Francesco aldus geboren wordt. Inderdaad,
nu is er geen mensch die niet ontroert bij den aanblik van de eindeloosheid der zee; geen hart dat niet week wordt bij het murmelen
van wind door de groote eenzaamheid eener vlakte; of de geruischlooze stilte van een zomernacht vol sterren* Het zijn gevoelens waar
zonder wij het leven niet meer denken kunnen* Van geslacht tot
geslacht zijn wij er erfelijk mee belast of gezegend, zoodat de
kinderen in dezen tijd als het ware met de liefde voor de natuur ter
wereld komen*
Maar dat was niet zoo ten tijde van Franciscus* De liefde tot
de natuur was veeleer een zeldzaamheid* We vinden in heel de
litteratuur der middeleeuwen slechts schaarsche plaatsen waar zij
individueel gevoeld, zou zijn uitgedrukt* We lezen wel bij de oude
theologen dat de bosschen schuilplaatsen waren voor den duivel en
de booze beesten of dat de heiligen er heen trokken tot versterving
en boete* De liefde tot de schoonheid der aarde was nog niet het
individueel gevoel van elk mensch geworden*
Met Franciscus zien we plots de aarde, als het ware ontdekt,
weer het welig huis worden waar de mensch in zaligheid woont.
Met Ombrië werd heel de verzoende wereld door Franciscus weer
het paradijs* In een bloem, een plant, een vogel, een visch, in elk
natuurverschijnsel zag hij het zichtbare materieele beeld van den
onzichtbaren God* Heel de schepping werd de klare spiegel van
het goddelijk aanschijn* De natuur en de godsdienst werden verzoend*
Door de prediking die hij is begonnen en die door zijn broeders
werd voortgezet, heeft Franciscus een heel nieuwen geest in het
religieuse leven gebracht* Wanneer de Byzantijnsche kunstenaars
God nog op afstand plaatsten dan werd hij thans nader tot de
menschen gebracht* God was mensch geworden om op aarde te
leven* De goddelijkheid van Jesus verborg niet langer meer zijn
menschelijkheid* Heel het streven van Franciscus was er op gericht
om aan de menschelijkheid van Jesus op aarde gelijkvormig te
worden* Hij heeft die gelijkvormigheid zoo hartstochtelijk betracht
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dat hij ten slotte de passie zelf ging doorleven, en de vijf heilige
wonden ook aan het eigen lichaam heeft gekend*
Zijn opvatting van het Evangelie was van menschelijken aard,
hij bedroomde en bedacht het leven van Christus met zijn ontroerbaar gemoed* Hij zag niet meer den van op zijn wolkentroon
regeerenden God, hij zag den godmensch die op aarde onder menschen had bewogen en geleefd, die met hen had gesproken en aan
tafel gezeten, die hun pijn en smart en duizendvoudige kwalen had
gekend en meegevoeld, die hun broeder, hun vriend, hun kameraad
was geworden*
Zoo bracht Franciscus niet alleen de Christus-figuur nader tot
den mensch maar meteen kregen alle heiligenfiguren vertrouwelijke,
gemoedelijke gedaanten* Maria was niet langer meer de plechtstatige koningin die haar goddelijken zoon ter aanbidding recht hield
op haar schoot, maar de moeder van het kindje Jesus* En tusschen
moeder en kind gebeurde wat tusschen alle aardsche moeders en
kinderen gebeurt* Er was verteedering in de voorstelling gekomen*
Is het dan te verwonderen dat die menschelijke- gevoelige
opvatting van het Evangelie, en de heiligen-levens opgang maakte
onder Franciscus' tijdgenooten?
In het Italië, dat tot dan toe beheerscht bleef door geweld en
blinden hartstocht, kwam daar nu iemand die zti dat alle menschen
broeders waren, dat geen rangen noch standen bestonden vóór
het oog van God, dat allen kinderen waren van denzelfden vader;
dat God niet was de gestrenge rechter die daar boven op de wolken
troont en vonnissen velt maar wel de goedheid zelf en die door zijn
menschelijk lijden ons allen eindelooze liefde heeft betoond*
Er kwam iets van huiselijke gemoedelijkheid over de gemeenschap
der Heiligen zooals Franciscus ze voorstelde met zijn simpele woorden,
die dadelijk ingang vonden tot de herten* Hij had een eenvoudige
manier van alles te zeggen, maar de inwendige gloed die hem vervulde,
deelde zich mede aan de menschen rondom hem* Hij was zichzelf niet
meester wanneer hij sprak* Elk woord had de siddering van de innerlijke ontroering* Wanneer de naam van Bethlehem over zijne lippen
kwam, dan werd die tot een vreemde zoetheid in zijn mond* Het
scheen hem of hij schaapkens hoorde in de weide en hij bootste hun
geblaat na* Wanneer de vogelkens te veel raasden boven zijn hoofd
dan onderbrak hij zijn prediking en zegde : « Zusterkens, laat mij
eventjes ook aan het woord* » Hij sprak immers niet in de kerken,
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maar onder den blauwen hemel, langs de wegen, aan den voet van
een boom*
In Italië volgde hem een dichte schaar van menschen die aan
zijn lippen hingen om het nieuwe woord te vernemen* Wat een invloed
moest daar niet van uitgaan op het volk* op de schrijvers, op de
monniken die van Franciscus hun regel en richting kregen, met den
dag talrijker werden en tot een leger groeiden dat uit toog over heel
Europa* Predikanten als de H* Antonius van Padua, dichters als
Jacopone da Todi, mystieke denkers en schrijvers als de H* Bonaventura zijn het die den Franciscaanschen geest over Italië en over
de wereld hebben verspreid* De H* Bonaventura heeft in dezelfde
eeuw dat Franciscus gestorven is, zijn bekend boek de « Meditationes » geschreven* Het zijn zooveel bespiegelingen op het Evangelie,
waarin hij de verschillende gebeurtenissen er van bedenkt op eenvoudige menschelijke wijze* Hij zal b*v* de geboorte van het kind
Jesus inden nacht teBethlehem beschrijven,niet zooals dat in 't Evangelie staat maar zooals hij het zichzelf voorstelt* Hij ziet met zijn
menschelijk oog hoe het moet zijn toegegaan : hoe de herders kwamen,
hoe de koningen afreisden uit het verre Oosten* Hij mediteert over
het geval zooals een dichter dat zou doen; en hij schrijft neer wat
zijn innerlijk gezicht aanschouwt* Heel zijn boek is als een stille
mijmering op het aardsche leven van den Lieven Heer*
Die Meditaties van den H* Bonaventura hebben de iconographie
van de i3 e eeuw grootendeels bepaald* De schilders vonden er in
hunne onderwerpen, de bespiegelingen van den vromen schrijver
lieten zich zoo gemakkelijk plastisch omzetten* Zoo werd de gewijde
schilderkunst iets van actueele menschelijke belevenis*
In Italië zijn ook na St* Franciscus, vele gewijde dichters opgekomen* Vroeger werd de poëzie ook wel beoefend door de minnestreelen, meest Provencaalsche dichters, die over berg en dal, door
stad en dorp trokken met hun louter wereldsche liefdezangen* Doch
na Franciscus zien we dat dezelfde blijde opgewekte stemming ook
in de geestelijke dichtkunst tot uiting komt* Jacopone da Todi zingt
de heiligheid der liefde, de eenheid van God en de wereld, de
rechtstreeksche aanvoelbaarheid der menschelijkheid van Christus*
Zooals voor eeuwen in Griekenland is het woord van denkers en dichters het plastische beeld voorafgegaan en heeft hetzelve rechtstreeksch
beïnvloed en in zijn vorm en uitzicht bepaald*
De kunstenaars zijn niet meer te tellen* Er is vreugde bij het
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werk*'De scheppingsdrang is ongewoon* De Franciscaansche geest
had de natuur ontdekt, God en zijn heiligen weer onder de menschen
gebracht* De Vroeg-Rennaissance die in de 13® eeuw begint is in
den grond niets anders dan de ontdekking van de natuur* Ben heel
nieuw en eindeloos gebied werd voor de kunst geopend*
Wanneer de kunst vroeger met hare byzantijnsche hiëratische
formules rechtstreeks van de kerk uitging, zoo werd zij thans de
zaak van het volk* De Franciscaner-monniken hadden genoeg met
de leering en de predikatie, de kunst lieten zij aan de vakmannen
die vrij en spontaan de gevoelens van hun religieus leven mochten
uiten*
Zoo begint de levende kunst in Italië pas na den dood van St*
Franciscus* Zijn invloed komt in de eerste plaats aan het licht in de
portretten die naar hem zelf worden gemaakt*
Het ontstaan van het portret in de kunst is een merkwaardige
gebeurtenis*
Men heeft er wellicht nooit goed over nagedacht dat er vanaf
de vroegste Christenheid, van het ontstaan der kerk tot in de XIIIe
eeuw zoo weinig, men kan haast zeggen, geen enkel portret te vinden
is van koningen of keizers, van pausen of heiligen die in die spanne
tijds geleefd hebben* Geen enkel gelaat staart ons aan van uit die
lange eeuwen* We kunnen ons slechts vage voorstellingen maken
over het uitzicht der menschen en wij beschikken enkel over wat er
door het geschreven woord in oude boeken en dokumenten van hen
bewaard is gebleven*
Dat is het beste bewijs van de gesteltenis die onderling de menschen beheerschte in de vroege middeleeuwen* De mensch bezag den
mensch niet met belangstelling of liefde* Want de portretkunst
veronderstelt van den kunstenaar aandacht voor zijn evenmensch*
Hij hoeft niet alleen op de uiterlijke verschijning te letten maar moet
. tot de innerlijkheid doordringen om de ziel, het karakter te doen
leven in de wedergave van het gelaat*
De invloed die Franciscus op zijn tijdgenooten heeft uitgeoefend, het prestige dat van hem uitging, de liefde die van uit heel
zijn wezen straalde, hebben de warmste gevoelens in zijn omgeving
doen ontwaken, zoodat de menschen er gingen aan houden een gedachtenis, een beeld van hem te bezitten* Tijdens zijn leven reeds werd
zijn portret op de wanden van het Sacro Speco van Subiaco geschilderd* Het is de oudste beeltenis die van St* Franciscus bestaat* FR
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FRACISCV leest men links en rechts van zijn hoofd* PAX HUIC
DOM staat er op een banderol die hij in de hand houdt te lezen*
Hij is lang en mager, in zwart habijt, met de kap op het hoofd voorgesteld* Hij is barvoets zonder aureool van heiligheid en ook zonder
de stigmaten* Deze schildering dagteekent dus stellig van vóór
zijn heiligverklaring en werd meer dan waarschijnlijk tijdens zijn
leven uitgevoerd, in 1223 wellicht wanneer hij het Sacro Speco
bezocht*
Er is een andere beeltenis van hem in San Francesco a Ripa te
Rome* Hier verschijnt hij ons reeds met de vijf wonden en de aureooL
Het werk hoe primitief ook dagteekent dus minstens van na 1228,
het jaar van de heiligverklaring* Er zijn nog andere voorstellingen
te Porcia, in het klooster van Greccio, — waar de Poverello zijn
tranen wegvaagt met een zakdoek, — in het baptisterium te Parma,
in de sakristy der Francesco kerk te Assisië, in S* Maria van de
Engelen, in Santa Croce* Wanneer Bonav* Berlinghieri in 1235 een
St Franciscus te Pescia schilderde, leefde er nog vele getuigen van
zijn leven*
Maar zelfs de oudste beeltenissen van Subiaco, van Rome en
Porcia geven ons geen volstrekte zekerheid over zijn werkelijke
physische verschijning* Zij hebben allen iets hiëratisch* De Heilige,
de wonderdoener wordt in de eerste plaats verbeeld, veel meer dan
de werkelijk geleefd hebbende monnik* Hij is middelmatig van
gestalte met lang en mager gelaat, met blonden korten baard* Van
een natuurgetrouw portret kan er toch bezwaarlijk spraak zijn* Wel
kunnen werkelijke herinneringen van zijn levende verschijning bij
de voorstelling hebben gediend* De latere voorstellingen worden
meer en meer ascetisch opgevat tot wij eindelijk de ideale figuren
krijgen die door Cimabue, Giotto, Simone Martini, Benozzo Gozzoli
werden geschapen, zooals wij ons den groote heilige het liefst denken*
Die oudste beeltenis van Subiaco staat dan waarschijnlijk het dichtst
bij de werkelijke figuur van den Heilige* Vermagerd door lijden en
versterving, met een droeven trek om den mond en een verwilderden
baard is het een edele en aangrijpende verschijning*
Wij hebben van hem ook wat wij zouden kunnen noemen de
geschreven portretten door tijdgenooten die noteerden hoe hij er
uit zag* Thomas de Spalato, een student aan de hoogeschool van
Bologna heeft Franciscus gezien predikend op een plein in de stad*
Hij moet wel groote opschudding verwekt hebben in die hooggeleerde
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wereld* dat een student er aan dacht de herinnering aan zijn verschijning in een geschrift vast te leggen*
Ook blijft er ons het portret zooals het beschreven staat in de
« Legende der drie gezellen » die evenals de levensbeschrijving door
Thomas van Celano dagteekent van pas drie jaar na Franciscus*
dood* terwijl de Vita door den H* Bonaventura* die den Poverello
nog wel gezien kan hebben* eerst in 1260 verscheen d*i* negen
en veertig jaar later* De Fioretti daarentegen die er wellicht het meest
hebben toe bijgedragen het dichterlijk beeld van den Heilige te doen
ontstaan* zijn pas in de veertiende eeuw geschreven*
Wanneer wij de verdere ontwikkeling der schilderkunst nagaan*
dan zien wij dat meer en meer geidealiseerde voorstellingen van
den Heilige worden gemaakt* figuren die beantwoorden aan het
voorbeeld dat de kunstenaars* met het leven van Franciscus vóór
oogen* zich gingen vormen*
Door het feit alleen reeds dat het portret in 't leven is geroepen* is
van Franciscus een buitengewone invloed uitgegaan op de kunst*
Maar het is niet alleen in het portret dat de verandering opvalt*
heel de kunst in Italië wordt van een nieuw leven vervult* De
Byzantijnsche formule* onder invloed van de kerk heeft uitgediend.
Het leven heeft de formule vervangen* Het evangelische verhaal
en het heilige gebeuren worden op menschelijke wijze* door
leeken uitgewerkt* We zouden hier in bizonder heden kunnen treden
en nagaan hoe Maria niet langer meer is de tronende en gekroonde
koningin* maar wel de eenvoudige moeder; — en dat het kindje
Jesus niet langer meer is het Byzantijnsche prinsje met de kroon op
het hoofd* dat met opgeheven handje de menschen zegent; maar
wel het eenvoudig menschenkind op de knieën van moeder gezeten
en dat zijn armpjes naar haar uitsteekt* Ik herrinner hier ook aan
dien lust tot verhalen die zich in het latere Trecento in frescocyclussen uitviert te Siëna in het Palazzo publico, te Pisa in het
Campo Santo* Na het leven van Francesco komt nu heel de
Schriftuur en de Legenda Aurea aan de beurt in volksche voorstellingen van Taddeo Gaddi* Bernardo Daddi* Giovanni da Milano*
Maso di Banco* Spinello Aretino* in de capella Barancelli* Bardi,
Renucini* in de sakristy van San Miniato*
Het leven van Christus gebeurt voortaan op aarde* onder de
menschen* en in de meest alledaagsche toestanden* Het is alsof Hij
in het landschap van Italië 't huis hoorde* er door de steden ware
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getogen* Hij staat niet meer stijf van goud in mozaïeksteenen op een
azuurblauwen hemel- Hij schrijdt over de milde en goede aarde :
rond Hem groeien bloemen in het gras, boven zijn hoofd wuiven er
boomen; vogelen vliegen door de lucht, de hemel is blauw en witte
wolken hangen er te drijven; aan den horizont is een Italiaansche
stad die Jerusalem is* De koningen die het eerst uit het verre Oosten
komen naar Bethlehem zijn Italiaansche prinsen in prachtige mantels
en met een schitterend gevolg van hovelingen en knechten, met paarden
en kandelen die van de heuvelen dalen langs rotsen en groene weilanden, waar cypressen en populieren staan, waar beekjes en watervalletjes
murmelen en ruischen en overal bloemen ontluiken en dieren bewegen* Wanneer Christus voor Herodes of Pilatus verschijnt dan zien
wij rechters uit Italië, uit Perugia of Siëna en de vierschaar is gevuld
met Italiaansch volk* Wanneer Hij van het kruis wordt gedaan zijn
er Italiaansche vrouwen die hem in hare armen ontvangen* Wanneer
Hij in het graf wordt gelegd zijn er Italiaansche moeders die zich
met teederheid en liefde over zijn lichaam nederbuigen*
Het is niet met formules en recepten dat kunst kan worden
worden voortgebracht; maar wel door vrije schepping en droom*
Nu dat de schilders en beeldhouwers aan hun gevoel zijn overgelaten, nu zij het religieuse gegeven kunnen opvatten naar eigen
belevenis, worden ook alle mogelijkheden voor hen opengezet;
nu komt pas in elk werk de persoonlijke uitdrukking op den voorgrond*
Wij zien niet langer meer hiëratische verschijningen, maar
broederlijke gestalten op wier gelaat al het innigste en edelste van
den mensch te lezen staat* Wij krijgen innerlijk bewogen wezens
te zien : het is alsof de zielen het gelaat gaan uitstralen, het is alsof
de harten spreken* Voor 't eerst in de kunst zijn de oogen de klare
spiegels geworden van het gemoed*
Wij zijn door eeuwen van religieuse kunstproductie verwend
geraakt* Karakter, uitdrukking van zieleleven, menschelijkheid zijn
voor ons van zelfsprekend geworden* Maar wanneer deze zich voor
de eerste maal voordoen in de kunst is dat een wonderbare gebeurtenis* Al die kinderlijke heiligenlevens, al die kuische Madonna's,
al die ontroerende passies die wij in de XIIIe eeuw geschilderd zien,
hebben nog de frischheid van de bron die ontspruit* Naderhand zijn
soortgelijke voorstellingen honderd maal herhaald en hebben stilaan
hun geijkten vorm gekregen* Aan deze tot vervelens toe herhaalde
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en versleten godsdienstige kunst zijn wij thans geraakt* De neogotische of preraphaëlietische producten komen niet meer uit een
inwendig visioen alsdat van de vroeg-Italiaansche schilders*
En in de religieuse kunst kan slechts goed werk worden voortgebracht van uit een innerlijke bewogenheid* Het is voor een schilder
niet mogelijk een waarachtigen engel* een Moeder-Maagd of een
Christus uit te beelden, wanneer hij niet dien engel in zijn eigen ziel
heeft aanschouwd, wanneer hij niet het mystieke begrip heeft van
het wezen der Moeder-Maagd, wanneer hij niet Christus met zijn
innerlijk oog heeft gezien* Hij zal valsch religieus werk maken
wanneer hij een ideaal model zoekt : een vrouw die min of meer
op een Madonna of een man die op een Christus gelijkt, zooals het
type ervan door eeuwen van schilderkunst werd vastgelegd* Zonder
innerlijk gezicht kan geen echt-religieuse kunst ontstaan* en de
kunstenaars der XIIIe eeuw waren nu visionnaires, daardoor juist
is hun kunst zoo wonderbaar schoon geworden*
Pas twee jaar na zijn dood wordt Franciscus heilig verklaard*
Velen van zijn tijdgenooten leven nog* In alle kerken van Italië
wordt hij vereerd door menschen die hem gekend hebben, die van
zijn wonderen hebben gehoord, ooggetuigen die konden verhalen
hoe hij trok langs berg en dal en de geringste bijzonderheden wisten
van zijn heuchelijke verschijning* Niet alleen in Assisi, waar hij
leefde en stierf, wordt in den aanvang der i3 e eeuw een kerk van buitengewone afmetingen ter zijner eer opgericht, doch met de uitbreiding
der Franciscanerorde die door de opkomende volksklas in alle steden
wordt beroepen, rijzen overal Franciscaansche kerken als het ware
uit den grond* Van Noord tot Zuid wordt het een algemeene bedrijvigheid op architecturaal gebied* Al die kerken moesten daarenboven
versierd : met predikstoelen — zij zijn het eerste en noodigste meubel
in deze tijden van hartstochtelijke bespraaktheid en gloeienden geloofsijver — met rijke altaren, beeldhouwwerken en fresco's* Het
onderwerp dat zich overal opdringt in beeld en schilderij is het
levensverhaal van den Heilige zelf*
Zoo zien wij op de muren van de Francesco-kerk van Assisi het
leven van den Poverello heelemaal als een actualiteit worden opgevat:
de stad waar hij geleefd had was onveranderd gebleven : dit plein
met den ouden Minerva-tempel waar een bedelaar zijn mantel voor
zijn voeten openspreidde, die straten waardoor de menschen die
zijn tijdgenooten waren nog eiken dag liepen; de berg van de visioe113

nen en de stigmatisatie, de oude San Damiano-kapel der verrukkingen, het stalletje der geboorte,***** al die plaatsen uit zijn leven
waren er nog, en konden uit de werkelijkheid in de geschilderde
legende worden verplaatst* Het leven van St* Franciscus werd voorgesteld met bestanddeelen die iedereen kende* De kunstenaar kon
niet buiten de werkelijkheid* Hij moest de stad Assisi voorstellen;
hij moest de menschen uit Assisi weer oproepen om het leven van
hun heiligen stadgenoot te verbeelden*
Zoo zijn de kunstenaars voortaan verplicht hunne aandacht
op de dingen der onmiddellijke omgeving gevestigd te houden, ze
moeten kijken naar de menschen, naar de natuur en al wat er te
te zien is* De eindelooze ontdekking van de wereld begint* De
Renaissance is nooit anders geweest in hare diepste beteekenis*
Zoo is het groote schildersepos van Giotto ontstaan: de heerlijke
reeks van fresco's die het middenschip der boven-kerk van Assisi en
de Bardi-kapel te Florence versieren, zoo zijn ook de muurschilderingen van Bennozo Gozzoli in San Francesco di Montefalco
ontstaan die daar in gaaf gebleven kleuren heel dat wondere leven
op zeer aandoenlijke wijze verhalen*
Ik meen dat ik met dit overzicht eenigzins heb bewezen van
welk belang de verschijning van Franciscus in de kunst is geweest*
Hij bracht de persoonlijke ontroering, hij wees op de schoonheid
der natuur, de pracht van het aardsch paradijs waarin de menschen
wonen* Zijn leven zelf is het onvergelijkbaar poema geworden, dat
niet alleen in Assisi, maar in alle kerken over heel Italië, die aan hem
werden toegewijd het onderwerp bepaalde van de fresco's die er langs
de wanden bloeiden* Hij heeft in de kunst de natuurobservatie, de
natuurwedergave noodzakelijk gemaakt*
Als we in de XVe en de XVIe eeuw de innig-religieuse extase stilaan zien verzwakken in de kunst, dan ligt dat aan het feit dat steeds
verder ontwikkelde stielvaardigheid de inspiratie ging dooden* De
steeds natuurgetrouwer wedergave van de werkelijkheid zou aan de
geestelijkheid te kort doen* De liefde die in de XIIIe en in de XIVe
eeuw nog de groote inspiratie was geweest, wordt stilaan verdreven
door de wetenschap* Wanneer de wetenschap in de kunst op het
voorplan treedt, wanneer zij namelijk op gebied van anatomie en
perspectief volmaakter wordt, dan verdwijnt ook geleidelijk de
innige gloed*
Van uit een academisch standpunt is de kunst van Vinci, Michel114

Angelo of Raphaël wetenschappelijk juister, harmonieuser én volmaakter dan de primitieve kunst die onmiddellijk na Franciscus in
Pisa, Siëna en Assisi, gelijk een bloem ontlook.
Maar het wetenschappelijk onderzoek der Renaissance dat
zijn hoogste uitdrukking bereikt in Vinci, Raphaël en Michelangelo
vond toch zijn oorsprong in S* Franciscus, die de menschen weer
opriep tot liefde voor de natuur en den evenmensch, die in alle
schepselen de klare spiegels zag van God zelf, van God die was de
kameraad der menschen, de menschen die waren broeders onder
elkaar*
Heel de Italiaansche Rennaissance wortelt in het Kantiek van
0

S* Franciscus zooals de boom in den bodem die hem voedt/
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE MÈRODE
I

De Lichtbaak
/
Die veel door Werelds wildernissen dwalen
Letten nauwkeuriger op weer en winden
Dan zij, die rustig achter deur en blinden
Slaap zoeken en naar andre rust niet talen.
Zij zien Gods vuurge wagens nederdalen
Ten opvaart van de zielen der beminden,
En zullen oovral veilge wegen vinden
Door 't koersen op Gods vuurbaak en signalen*
Hij zendt zijn zoeklicht over 't donker land.
Seconden lang staat 't zwart heelal in brand,
O God, door 't schijnsel van uw sterken toren*
Die richten durft op uwen snellen schijn,
Hoe blind zijn sterflijke oogen mogen zijn,
Komt zeker aan, hij kan niet gaan verloren*

II

Johannes
De zon ging gloeiend onder over zee,
Toen Hij mij overschaduwde en riep*
Tot aan Zijn dood ging ik in 't donker mee,
En zag zijn licht als Hij aan 't kruis ontsliep*
Zijn moeder staarde naar de trage beek
Van bloed, die uit Zijn doode wonden viel,
En zag niet hoe Hij, dood, nog naar haar keek,
En wist niet van Zijn groeien in mijn ziel*
Toen ik haar naar mijn duistre woning bracht,
Herkende zij~* en 'k stamelde zóó zacht,
Of nog het groot geheim moest zijn verzwegen :
Ik heb bewogen aan zijn borst gelegen,
En van zijn bloed 't ontzaggelijke stroomen
Is ruischend tot mijn weerloos hart gekomen*

III

Tweespraak
i
Hij zeide : heb Ik u niet trouw gered,
En was mijn troost niet alle dagen
Als witte winden in de hagen
Van uw verward en hulploos angstgebed?
Heb ik 't geweld geen paal en perk gezet?
Heb Ik harts pijn en lichaams plagen
Niet laten zijn als onweersvlagen
Die kort slechts schaduwrimplen 't zonnig wed?
Kunt gij niet leven als een zorgloos kind?
Wilt gij niet weten dat 'k u heb bemind
En minnen zal? Mijn liefde blijft bestendig.
Hij wachtte stil, wijl Hij mijn handen nam,
En wendde 't hoofd, toen 't aarzlend antwoord kwam :
Ach, Heer, ik ben zoo dankbaar en ellendig,
II
O Heer, ik dank, de nare stonden
Van angst en van verlatenheid
En van 't beweenen mijner zonden
Hebt Gij mij veilig doorgeleid,
'k Heb nergens duisternis gevonden,
En nergens haat, want Gij kastijdt
Met liefde, die haar reine wonden
Als voren door de ruggen rijt.

*k Dank voor blessuren en voor balsem,
Voor de verkwikking van uw alsem,
Ik dank voor 't schudden in uw wan,
Maar wie kan stééds uw loutren dragen
En de vertroosting uwer plagen?
En vraagt Gij nog : wat weent gij dan?

III
Toen is Zijn Aangezicht gekomen,
En alle vragen werden stil»
Zijn heil wordt enkel aangenomen
Wijl Hij almachtig heerschen wil,
Besturen zonder touw en toornen,
Doen volgen zonder druk of dril;
Wij zijn de schouw die Hij gaat boomen,
Wij zijn het rad, Hij is de spiL
Vul Gij mijn dagen met uw luister,
Hul al mijn nachten in uw duister,
Kalm leef 'k in 't licht, slaap 'k in den nacht*
Mijn hart klopt vast gelijk een hamer
De klok slaat in de torenkamer.
Het uur vloeit voL~ Hij neemt mij zacht.

Volksliteratuur over de Inneming en het
Verlies van de Schencke-Schans (*)
door D r Maurits Sabbe.
De derde belangrijke episode uit den veldtocht van 1635-36,
ondernomen door de verbonden Staatschen en Franschen ter verover ring der Spaansche Nederlanden, was de inneming van de SchenckeSchans.
Na hun mislukte poging tegen Leuven vluchtten de verbonden
troepen naar het Noorden, op de hielen gevolgd door de legers van
den Prins Kardinaal en van Picolomini* Deze laatste drongen door
tot in Gelderland en daar zij er op het einde van de maand Juli 1635
goede kans toe zagen om de Schencke-Schans te veroveren, besloten
zij dien slag te slaan*
De Schencke-Schans was een vermaarde versterking, in 1584,
door den kapitein Maarten Schenck gebouwd op het eiland 's Gravenweerd, tusschen Rijn en Waal in de Betuwe* Deze schans, die
den naam van haren bouwer droeg, werd de poort of de sleutel
van Holland bijgenaamd* Wie er meester van werd, had den weg
open naar Arnhem en al de Geldersche steden* Totnogtoe was
deze vesting nooit door een vijand ingenomen*
Na zijn aftocht uit de Spaansche Nederlanden zag Frederik
Hendrik zich genoodzaakt Graaf Willem, die een aantal grensplaatsen
bezet hield, waaronder de Schencke-Schans, met een aantal troepen
tot zich te roepen, wat voor gevolg had dat de garnizoenen van deze
plaatsen sterk verzwakt werden*
Zoodra de Kardinaal Infant vernomen had, dat er in de SchenckeSchans met veel soldaten meer aanwezig waren, zond hij er vijfhonderd man op af, onder de leiding van Joris Eynhouts, luitenant
van den Graaf van Embden* Geleid door een gids, bijgenaamd
« den Knapschenkel », trokken zij 's nachts door het land van
Kleef tot aan het Spui en het Huis te Rylandt* De gouverneur van
(1) Uit een werk in voorbereiding : Brabant in 't Verweer, Zuid-Nederlandsche
strijdgedichten uit de I7 e eeuw.
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Emmerick, in den waan dat deze opmarsch hem gold, liet nog
inderhaast, niettegenstaande het verzet van den bevelhebber der
vesting, zestig man uit de Schencke-Schans weghalen* Toen vernamen de troepen van Eynhouts, dat er op dat oogenblik nog enkel
een honderdtal soldaten in de Schans aanwezig waren*
Dan hebben zij zich met aken laten overzetten van het Huis
te Bylandt naar 's Gravenweerd* Zij rukten in den nacht op naar
de Schans en vielen ze bij laag water langs twee kanten te gelijk aan*
De bevelhebber Welders verdedigde zich dapper en slaagde er in
twee maal den stormloop van Eynhouts' troepen af te weren* Toen
kwam een derde groep aanvallers langs achter opdagen* Welders
werd gevaarlijk gewond en de totnogtoe onverwinbaar geachte
Schans was in minder dan een klein uur in handen van Eynhouts*
Al wat op den wal of met het wapen in de hand werd aangetroffen
werd gedood* Vrouwen of kinderen waren in de Schans niet aanwezig*
I* Al de bovenstaande bijzonderheden ontkenen wij aan een
los blaadje, waarop bij een voorstelling en een plattegrond van de
Schencke-Schans, het verhaal van de inneming voorkomt onder
het opschrift : Corte ende waerachtige beschrijvinghe van het Fort van
Schencken-Schans, hoe die door een secreten aenslach van des Conincks
volck inghenomen is den 28 July 1635*
Het blad vond men te « coope f Antwerpen, By Jacob Mesens,
op de Lombaerde veste, in den Gulden Bybel. (1)
II* Op veel plaatsen is dit verhaal in tegenstrijdigheid met een
Fransch relaas te Brussel uitgegeven «Chez la Vefve d'Hubert
Anthoine Velpius, Imprimeur jure de la Cour, & 1'Aigle d'or pres
du Palais, 1635 »»* De volledige titel van deze laatste brochure luidt
als volgt : « La plus particuliere Relation de la Prise du Fort de
Schencke, sur les Hollandais. Le progrès de Varmée Catholique en
Gueldres, soub Vheureuse conduite de VInfant Cardinal : des drmées
Impériales soub celle du Roy de Hongrie. Et Vexpiration de la treve
entre les Royaumes de Polongne et de Suede.»
Het is werkelijk alsof deze Relation geschreven werd om zekere
verkeerde of door de Spaansche regeering minder gewenschte voorstellingen van het gebeurde terecht te wijzen* De eerste volzin van
dit vlugschrift luidt inderdaad als volgt : « Les derniers advis sont
(1) Rccucil de Pièces relatives aux Pays Bas* Kon. Bibl* te Brussel S* II, 5060.
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tousjours les plus certains et mieux circonstanciez, c'est pourquoy
on dict communement qu'il faut attandre Ie boiteux »*
De kreupele bode schijnt wel eerst een omweg te hebben gemaakt langs de regeeringskringen vooraleer bij den drukker aan te
landen, want zijn voorstellingen luiden veel gunstiger voor de koninklijke troepen* Waar de Nederlandsche Beschryvinghe vertelt,
dat al wie met de wapens in de hand aangetroffen werd door de
overwinnaars gedood werd en dat er noch vrouwen, noch kinderen
in de Schans waren, schrijft de Relation het tegenovergestelde :
« •••Ceux cy estant entrez glorieusement dans Ie Fort, ils ont néanmoins usé de la victoire avec toute modération, sans tuer, piller,
ou mal-traicter personne* La première chose fut de faire entrer
dans TEglise tous les soldats et habitants, et congedier les femmes
de ceux % a chascune desquelles ils permirent d'emporter sept
ou huit patacons, et è celle du Gouverneur cent, Ie reste demeurant
au pouvoir du vainqueur*»
Deze grootmoedigheid werd in de pamfletten tegen de Hollanders herhaaldelijk geprezen in tegenstelling met de wreedheid en
de vernielingswoede door de Hollandsche en Fransche troepen te
Tienen en elders in Braband aan den dag gelegd*
Verder deelt de Relation mede, dat 300 Geldersche soldaten
met wagens en handmolens de Schencke-Schans-bezetting kwamen
versterken, en dat er later nog 2000 man hulptroepen werden
ondergebracht* Nauwelijks in de vesting binnen, konden de
Spaansche troepen op den Rijn, drie schepen aanhouden, geladen
met kanonnen, acht en negentig duizend pond buskruit, een winden een paardemolen, tarwe, rogge, enz* De Gouverneur Welders
stierf aan de «dertien wonden» die hij had ontvangen* Hij werd
door een priester uit Kleef bijgestaan en ontving uit diens handen de
laatste sacramenten, «après qu'il a eu abjuré Theresie et tesmoigné
de cceur et de bouche plusieurs actes de contrition*» De nieuwe
bezetting groef een kanaal om den Rijn in de Waal te laten loopen,
tusschen het fort en de Betuwe* Zoo kon zij de aanvallen aan dien
kant beletten en de wateren van Rijn en Yssel van peil verlagen ten
einde een inval in de Veluwe te vergemakkelijken*
Op Zondag 29 Juli werd er in de Schencke-Schans een dankprocessie gehouden en ook te Brussel zong men een Te Deum laudamus.
Deze overwinning gaf aanleiding tot een reeks Brabantsche
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spotgedichten tegen de Hollanders en hun Fransche Bondgenooten*
III* Zonder naam van plaats noch drukker verscheen : De Vette
Schencken / die welcke den Prince / Cardinael / ghevonden heeft /
Buyten het maegher huys d'welck / de Staten van Hollant dit jaer
gheboüwt hebben. Van dit gedicht raadplegen wij «Den tweeden
druck, vermeerdert ende verbetert door M*B* », Ghedruckt in
den Franschen dans / In het fort van de Schinc-Schans »• /
Het is een doorloopende bespotting van Frederik Hendrik's
onderneming tegen de Spaansche Nederlanden* Het huis dat hij
daar bouwen wilde met «Hollants gruys» en «Frans ghespuys»
stont op slechte «fondamenten» van ontrouw en rebellie en moest
instorten* Frederik Hendrik was een onbevoegde «Bouman »• De
spotdichter verlaat het thema van het «wanckelbaere» huis, en wil
verder een «dronck uit een ander vaetjen» tappen* Hij gebruikt nu
het reeds bekende thema van den Prins Kardinaal door zijn vijanden
voorgesteld als een kind* Het kind heeft tanden gekregen !
Ghy achten den Cardinael te jonck
Ghy aensaeght hem voor een kindt
U ooghen waeren wel verblindt
Ghy hebt hem doorgaens willen wieghen
Hy kost niet slaepen om die vlieghen
Die uyt Vranckryck op hem vloghen»
Die wieghers zijn daer-me bedroghen.
Het kindt wirdt eenen stereken knecht,
Het heeft hem-selver opgerecht
Het kindt stont vast op bey zyn been
Het kindt gingh wel haest alleen
U docht het kreet / zyn kaecken branden /
Twas teecken van den wasch der tanden
Die zyn ghewassen op korten tijdt
Dat t' kindt nu door de Schencken bydt
Die tanden zijn van goeden aert
Die tanden dienen niet ghespaert.

De woordspeling op Schenckel-Scbinkel-dijbeen (een van de
gezochtste deelen van het beest) lag hier voor de hand* Het lekkere
beetje dat zij nu in hun bezit hebben* zal den lust der Spaansche
soldaten opwekken om er nog andere in Holland te veroveren*
Elke stad* elke streek* die de Prins Kardinaal in het Noorden nog
winnen kan, wordt nu ook als een schinkel voorgesteld*
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Het zij die komen uyt Westphaele
Oft over den Rhijn oft van den Waele
Van de Beesten van 's Graven-weert
Worden de Schencken wel begheert,
Daer vint men altijt vette Vereken
Dat sal den Spaignaert nu wel mereken
Proeft hy hoe den Schenckel smaeckt
'k Wed' hy 't beentjen niet en laeckt
Al waert maer om het mergh te suyghen
Dat sal de heele Beduwe tuyghenv
De Beduwe heeft veel schoon ossen
Die zijn al vet men maghse bossen
Sy hebben Schencken dick en vet
Weerdigh hunnen Heer eens voor-gheset /
Den grootsten schenck is door-ghebeten
Men sal voortaen wat merchs eten /
De Schenck was van een groote koe /
Maer daer-me en komt den Prins niet toe.
Sa soeckt Schencken van Patrijsen
Die sal men u in de Veluwe wijsen
Ontbiet nu eens aen die van Thilt
Dat hy Schencken hebben wilt
Van Kappuynen oft van Haenen
Sy zijnse schuldigh ghy moetse maenen
Boyt den Bisschop van Utrecht
Op dees Schenck soo died' hem recht
Ontbiet van die van Amsterdam
Om wat Schencken van een lam
Kompt hy dan noch wat te kort
Soo seynt den Bode eens naer Dort
Doet oock die van Arnhem weten
Hoe ghy schenck hebt leeren eten
Wilt ghy schencken van een hert?
Schrijft aen die van Bommelrewert
Soeckt ghy schencken van een konijn
Die zullen te Rees te vinden zijn
Wilt ghy schencken van End oft Gans
Die vint men binnen Schencken-schans
Begheerder meer doet eenen wenck
Emmerick brenght u oock eenen Schenck
Staen die soorten u niet aen
Soo moeght ghy eens naer Vrieslant gaen
Doet provisie van dees Schencken
Ghy kont Hans-Geus daer me krencken.

IV* Dat de Spaansche en Keizerlijke troepen, na de inneming
van de Schencke-Schans, hun jacht op schinkels ernstig voortzetten,
blijkt o*a* uit het spotgedicht: Tsaemen-spraeck / tusschen / die Maert /
ende \ die Vrauw / over haer / gestolen Koeyen / inde / Betuwe, zonder
naam van drukker noch plaats,« Gedruckt in de Stadt daer de kans
verkeert is »• (i)
De «maert» heeft een troep vreemde ruiters zien aankomen
en vraagt aan de a vrouw» wat voor landslieden het zijn*
Vrauwe / wat syn dit voor gasten
Die hier comen in 't landt /
lek sien sy draegen quasten /
Hun spraeck is onbekandt.
Sy voeren cromme sweerden /
Sy vraegen al naer geit /
Sy hebben lichte perden /
Sy vliegen over t' velt»

«Dit zijn Croaten», legt de vrouw uit, «zij komen de Betuwe
eens bezien, gij hoeft niet te vreezen », beweert zij verder geruststellend* Doch de « Maert» heeft de ruwe kerels al aan den gang gezien,
en schetst dan tamelijk realistisch een tafereel van hun rooftochten»
Hoe Vrouw syn dit soldaten?
Ick sachse voor duyvels aen /
lek hoordense daer praeten /
lek sachse sterlincx aen,
Docht wat sijn dit voor haenen /
Soudent oock menschen sijn /
Die hier comen ter baenen /
En soo gemonteert zijn.
Ons koeyen ende peerden /
Die inde weyde gaen /
Sy metter haest aenveerden /
En voor hun dreven aen.
Ick riep met luyder stemmen /
Wat gaet u duyvels aen /
Sijt ghy nu heel van sinnen /
Laet toch ons koeyen gaen*
Ons Vrouw sal my bekyven /
Als ick sal t' huyswaert gaen /
Dat ick die koeyen laet dryven /
(x) Recueü de Pièces relatives aux Pays-Bas. Kon. Bibliotheek te Brussel, S. II,
5060.
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Laet toch ons koeyen gaen.
Niemant en sprack van allen /
Maer lachten allegaer /
Sy lieten my al kallen /
Als ick hun volgde naer.
Eenen Duyts quam daer gheloopen /
Pots Slaperment wat is dat /
Wat wilt dese hoere al roepen /
Eenen voet past op haer gat,
Hy stiet my haest ter aerden /
Ick viel in eenen gracht /
Al eer ick my omkeerden /
Ick en had dat niet verwacht.

Tot grooter ontzetting van de vrouw vertelt de maert ook nog
hoe de paarden der hoeve weggedreven werden
Den wech die sy daer namen /
Trock recht al naer die Schans
Daer dreven sy te samen /
Beesten met kudden gans.

De vrouw besluit met een bittere klacht over den ellendigen
toestand der landlieden* De Prins heeft hun geld gekregen en nu
is hij niet meer in staat om het land te verdedigen* De Kroaten en
de Prins vereenigt zi) in één vermaledijding*
Den duyvel machse haelen /
En oock die pestilence /
Tis nu al niet met allen /
Waer is zijn excellence /
Die ons soud defenderen
Voor al ons geit en goet /
Nu comen ons braveren
Vremden tot inde doot.
't Geit heeft den Prins bekomen /
Die koeyen gaen oock voort /
Die peerden sijn ghenomen /
Het wert al wech gevoert.
Nu roepen die Spaignaerden
Haes-op vive Ie Roy
Ghy en sult hier niet meer aerden
't Lant segghen sy / is a moy*

V* De lasten, die op de Betuwe en ook op de overige gewesten
126

van Noord-Nederland drukken na de inneming van de SchenckeSchans, worden nog uitvoeriger opgesomd en besproken in het
volgende belangrijke spotgedicht : « Tsaemenspraeckinghe / tusschen
den Borgher \ van Amsterdam / ende den Boer / uyt de Betuwe / Hoe
sy hun beklaeghen \ over die groote lasten die sy moeten draeghen \
fsedert het overgaen van de Schencke-Schans. / Met twee royen is hy
weerdigh geslaeghen, Die zijnen wettighen Koningh niet en wilt verdraegen. (Houtsnede zonder verband met den inhoud) Ghedruct in
den grooten NIET \ Dobbel betaelen is sijn bedieU (i)
De Amsterdamsche burger ziet een boer klagend en jammerend
verschijnen en vraagt hem wat de oorzaak is van zijn verdriet» De
boer komt uit de Betuwe, waar nu gevochten wordt tusschen Staatschen, Spanjaards, Franschen en Keizerlijken, en hij schildert een
treffend beeld van de plagerijen, knevelarijen en plunderingen, waarvan hij en zijn streekgenooten de slachtoffers zijn»
lek sat ghcrust / sonder vreese / en alsoo soet
Vrolijck van herten / in mijn Vaders contryen /
In de beste Landen / alder-schoonste weyen
En waeren daer noyt met een achterdincken.

Maar nu is alles veranderd» Hij heeft allen moed verloren en
kan de tranen in zijn oogen niet weerhouden»
Daer wy met weye oft boter-melck te vreden waeren /
Ofte ten hooghsten bier; t' is nu al van den claeren /
Boer t' sa schenckt ons den coelen Renschen wyn /
Gheeft ons daer Haenen en Hinnen met de dosyn /
Daer by noch willen wy schoon Pataconnen /
Al hadde ickse daer met grooter tonnen /
lek soudese haest hun hebben gegheven»

Het tafereel dat de boer hier ophangt, is zeker wel de moeite
waard om er, vooral als tijdsbeeld, de aandacht op te vestigen»
Het staeten volck moeten wy nu logeren
Het Koninghs volck daer by oock contenteren
Van d' een en d' ander worden wy dapper besocht /
Sy comen al oft sy daer uyt de locht
Met menighten waeren by naest ghevallen /
Wat sal ick al segghen? Ick en kans niet callen
Wat dat wy nu al moeten verdraeghen /
(i) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas» Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
S. II, 5060*
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Men kan niet doen naer hun goet behaeghen /
Want den eenen en ist niet wel gekoekt
Den anderen ist te seer gebrockt
Den eenen te dun / den anderen dick /
Den anderen seyt ick my verstick /
Den eenen gesoeden den ander gebraeden /
Wie soude doch sulcken gasten versaeden /
Den eenen wilt suet den anderen suer
Den eenen die spreeckt daer schamper en stuer /
Den eenen wilt bier / den anderen wyn
Noch wel ghesuyekert**.

Al dié kwellingen overwegende, richt de boer zijn woede tegen
degenen, die er volgens hem de oorzaak van waren* En die Betuwsche
boer spreekt natuurlijk heelemaal in den zin van den SpaanschBrabantschen dichter van het pamflet* Hij valt alleen uit tegen den
Prins van Oranje, tegen de Staten en tegen de Franschen en veroordeelt
hun politieke plannen, waarvoor hij gedwongen werd diep in zijn
beurs te tasten en die hem nu niets anders dan leed berokkenden.
••• Gheplaeght moet zyn
Die ons dese plaeghe op onsen hals
Ghebroght heeft / dien Orangien vals
Ramp moet hem sijn / ramp oock de staeten
Ramp moet oock wesen de Fransche soldaeten /
Ramp moet oock wesen dien boesen raet /
Te conquesteren den Brabantschen staet;
Sy souden ons lasten daer hebben vermindert /
Maer siet sy hebben ons meer gehindert /
Als sy hebben verlaten hunnen eyghenen nest
Nu komen die Croaten ende haelen het best;
Soo dat wy voor al ons gegheven ghelt /
Noch moeten hooren ghy Boeren telt
Dat silver en gaudt al met der daet
d' Welck ghy de Staeten met hunnen praet /
Daer hebt gegheven u Boeren sweet /
De Staeten die swoeren al by den eet /
Het sal het leste wesen van uwe lasten
Daerom wilt doch diep in 't borseken tasten /
Want Brabant en Vlaenderen hoort ons nu tauw
Artois, Antwerpen, ende oock Henegauw.
Maer siet het verkeer van hunnen disseyn
d' Welck sy seyden dit is doch myn /
En konnen nu niet besitten in vreden /
Noch landen noch dorpen / noch allen hun steden /
Hebbent platlandt ten besten gegheven.**
128

De burger zoekt den boer te troosten met hem te verzekeren,
dat de Staten overal soldaten zullen zenden om de Kroaten te verdrijven* « God beware ons !» roept de boer,« Geen soldaten meer 1»
— « Ja maar,» weerlegt de Amsterdammer,«De Hollandsche soldaten zijn beleefd en tevreden met alles wat men hun geeft»» De
boer is volstrekt niet van dat oordeel:
Onse soldacten zijn mcestcndccl guytcn /
Sy weten te vinden het huynderen kot /
Sy begheren den wyn oock met den pot /
Sy begheren oock ghelt / en andere waer /
Sy rooven het huys ende maeckent klaer /
Sy zijn beleeft al naer u praeten /
Had het ghy ghevoelt al met der daeten /
Alsoo en soude ghy doch niet spreecken / siet
Want ick hebbe ghevoelt dit groot verdriet /
d' Experientie doet voor waer vertellen /
Ick en sagh mijn leven noyt sulcken ghesellen /
Die ons Landt met den sweerden moeten beschermen
Sy eten ons op tot op onse dermen*..

Op verzoek van den burger geeft de boer nog meer bijzonderheden over de handelwijze der troepen in de Betuwe» Wij denken
bij het lezen onwillekeurig aan de bekende prenten, waarop David
Vinckenboons levendig en onderhoudend toont hoe de Spaansche
soldaten bij de boeren gedurende den oorlog huis hielden»
Al hadde ick noch een jaer ende dagh
En soudet noch niet al konnen segghen
d' Welck ons die soldaeten nu oplegghen
Men soudender Cronycken seer groot aff maecken
Ende seer qualyck tot het eynde geraecken /
Wy kryghen van 't Krijghs-volck soo menighen stoot
Sy maecken ons kael / sy maecken ons bloot.
— Passeren daer Spainiaerds met groote hoopen
Witte-broodt moeten wy terstont gaen koopen /
't Is niet de bier Patroon / maer wyn met stoopen /
t' Is schampa Boratzo, moeten henen loopen /
t' Is Gallina Patrona, Capona, wy moeten ver-ermen /
Sy steecken soo menigh Haen en Hin in hun dennen /
't Is hun alleveleens waer dat zijt haelen /
— Passeren daer Bourgenoints ofte Waelen
Sy stelen ons de eyeren en de Huynderen mede /
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Hoc souden wy konnen betaelcn ons bede?
t' Is al verbeurt d' welck niet en is in stede
Moeten snel loopen / oft wy in poste rede
't Is Bouger / meschant / Lutheraen / wy kreyghen /
Ten helpt gheen schoon spreecken / ofte stuypen oft neyghen /
t' Is flocx hael de blan pain, daer by goet bier /
Wy moeten hier slempen en maecken goet cier /
lek moet het al haelen / daer by noch swijghen /
Oft ick sal Stockvis sonder boter krijghen.
— Passeren daer de Duytschen ofte Croaten /
Dat zijn wel soo wonderlijcke soldaeten /
De verborghen schatten konnen sy daer ghevinden /
Het schijnt datse onse ooghen oock wel verblinden /
Oock onse beste kleederen die wy t' Sondagh draeghen /
De koyen uyt den stal al sonder vraeghen
Ontbinden sy / en gaender mede henen streyeken*
Wy hebben het druckelyck sien / en droevigh keyeken /
Sy vloecken seer veel by de slaberementen /
Flocx Vader gheeft ons ghelt met elementen
Er bist rijck genoch; noyt meerdere peyn
Gheef ick een schaep daer by een sweyn /
Ten is niet genogh / moet gheven den wijn /
Ick wensche hun dickmael regael ofte fenijn /
Bersten moeten sy daer mede / ramp moet hun scheynan /
Den Duyvel moet hun haelen / en soo verdweynen— Passeren daer het Staeten volck /1' is al eene /
Van rooven en stelen / sy maeckent ghemeene /
Konnen oock wel roepen / om geit / om wyn
Wie soude aldus noch langher willen ghebrielt zijn?
Dedent wy niet / sy ons dapper sloeghen /
Ende met stocken ten huysen uyt-joeghen;
Doen dit Prince Soldaeten / doen dit onse vrienden /
Wy mochten ons wel van den eedt ontbinden /
Sullen wy ons noch soo langh laeten krincken?
De trauwe is ewegh / 1 ' recht sietmen hincken /
Niemant en sietmen de waerheydt voorstaen /
Het welvaeren des landts / siet men heel vergaen /
Daerom wil ick wegh / ende niet verbeyden*

De burger is van oordeel, dat de Betuwsche boer nog geen
reden heeft om het land te verlaten* Hij heeft gewis geld en goed
verloren, maar zijn vrouw, zijn kinderen, zijn woning zijn nog ongedeerd gebleven* De Amsterdamsche burger wordt hier. weer
de tolk van de eigen meening van den Brabantschen pamflet-dichter,
en maakt den boer duidelijk, dat hij zich nog gelukkig mag achten
130

ontsnapt te zijn aan de gruwelen door de HoUandsche soldaten te
Tienen bedreven* En de boer bevestigt dat het waar is :
••• Sy hebben de Schencken-Schans vereert /
De Dochters en Vrouwen / en Meyskens allegaer
Hebben ongescheynt gelaeten / dit is doch waer /
Noch branden / noch moorden en hoor ick niet /
Noch datter yet quaets hun is geschiet /•••

En waarheen zoudt gij trekken, indien gij uw landerijen verliet ?
vraagt de burger* Naar de stad, luidt het antwoord* Daarop betoont
de Amsterdammer eerst, dat de boer, gezien zijn aard en zijn bedrijvigheid zich volstrekt niet zou thuis voelen in de stad en er diep
ongelukkig zon zijn* Overigens het heele stadsleven is ten gevolge
van den oorlog onuitstaanbaar geworden* De stedeling is er zoo
slecht aan toe als de landman*
't Is nu al anders in de Stadt te woonen /
Dat sal ick gaen met der daet betoonen.
Wy ginghen wandelen naer ons plaisier /
Wy vaerden van d' een tot d' ander quartier /
Wy roetsten / wy reysden naer onsen sin /
Wy dreeffden den handel / naer 't meeste ghewin /
Wy en wisten van vijandt / noch vijandts ghewin /
Wy waeren sonder vreesen / 't was al vriendt /
Maer t' sint dat wy daer hebben verloren /
De Schencke-schans sterck / seer uytvercoren /
Soo sijn wy daer in de steden gesloten /
Als voghelen in een gawoel (i) ofte koten /
Oft ghelyck een muys al in de val /
Komen wy uyt de steden soo verliesement al /
Buyten de muren en zijn wy niet vry
Maer worden gevanghen / geslaeghen daer by /
Altijdt in de Stadt te wesen en is gheen profeyt /
Want onse commenschap (2) daer niet en bedeyt*
De Steden en zijn nu oock niet sonder Soldaeten /
Midts dat onse onmachtighe Staeten /
Moeten nu versien de principaelste steden /
Hier op te kreunen / soo hebben wy reden /
Want de soldaeten die in de garnisoenen zyn /
En sullen daer niet wesen voor een kleyn termeyn

(1) Gaiole, gioole, geoole = kooi.
(2) Koopmanschap, handel.
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Maer blijven daer teenemael op den hals /
Maer op de dorpen qualyck in als
Eenen dagh ofte twee in uwe quartier /
Meught daerom wel maecken sulcken getier?
Laet ons klaeghen die hun jaer ende dagh
In ons huysen hebben / d' welck ick noyt en sagh /
Meynt ghy dan in de Stadt sonder soldaeten te zyn?
Neen Landtsman / want ick segghe u certeyn /
De soldaeten die moeten nu de steden bewaeren /
Anders sullen wy daer quaelijck vaeren /
De garnisoenen stellen de staeten seer sterck /
Want de Schencke-schans die gheeft ons werck :
De steden die noyt garnisoen en saeghen /
Die worden nu besocht met sulcken plaeghen /
De steden die zijn der nu qualijcken aen /
Sy moeten nu soo menigh soldaet ontfaen /
Sy zijnder soo deerlijck mede gequeelt /
En allen de waeren die gelden groot geelt /
De traffieck en gaet niet gelyckse plagh /
Daer komen veel borsen al voor den dagh /
Die ydel zijn / wilt dit verstaen /
Veel hebben ghewrocht en luttel ontfaen*

Burger en boer worden het dan roerend eens om den Prins van
Oranje en de Staten de schuld van al hun leed aan te wrijven» De
burger schimpt op de vlucht van Frederik Hendrik voor Leuven
en op zijn onmacht om de Kroaten buiten zijn land te houden,
waarop de boer nogmaals wat nadruk betoogt hoe vreeselijk en
onverwinbaar de Kroaten zijn. In de steden, verzekert de burger,
zal het tot een « muytineren»komen.
(Ze) vervloecken Oraignen / de Staeten daer by /
Sy willen hun drijven uyt de Provinciën vry /
En nemen den Koningh hunnen sovereyn /
Niet eer en sullen wy zijn uyt deze peyn.

En de boer stemt daar onmiddelijk mede in. Hij verlangt vurig
om te kunnen terugkeeren naar de tijden vóór den opstand, toen
alles eendracht en vrede was» Hij pleit geestdriftig voor het goede
recht van den Koning van Spanje op de Nederlanden en eindigt
met den Prins Kardinaal in al zijn verdere ondernemingen voorspoed en geluk te wenschen133

Godt gaeve dat wy dien tijdt doch sicn mochten /
Te leven eenpaer / ghelijck onse vooraudcrs plochten /
De Landen vereenight / onder een bevel
Des Koninghs : anders en salt noyt wesen wel /
Daer souden veel herten van vreughden opspringhen /
Men souden soo menigh Liedeken singhen /
De vreese der waepenen daer souden vergaen /
Als wy onder onsen wettighen Koningh staen /
Die kan ons bevrijen van allen gewelt /
Daer wy nu soo langhe zijn mede gequelt /
Want alsoo langh als dit noch niet en is /
Hebben altijt den Krijgh / dit is ghewis /
Den Koningh die sal altijt zijn Landen begheren /
Hierom sal hy allen zijn croonen werderen /
De Landen zijn hem wettigh /1'is zijn patrimonie goet /
Wat willen wy langher krijghen? Heeft nu eenen voet
Om de Betuwe, Veluwe omvry te maecken /
Seer lichtelijck sal hy aen sijn Steden gheraecken.
Prince dan van Spaignen, wy bidden u gheluck /
Wilt ons bevrijden van het oorlogh stuck /
Wilt ons doch treckeh uyt onse tyrannije /
Wilt ons doch verlossen van de Geusche partije /
Wilt ons toch brenghen de soete ruste /
Wilt ons doch stellen in 't Landts welluste /
Wilt ons u aensicht schoon ten toone gheven /
Wilt ons den Koningh seer hoogh verheven /
Gheven tot eenen blydelycken soen /
Op dat wy krijghen zijn genaedigh pardoen.

De Brabantsche spotdichters, die met Frederik Hendrik, naar
aanleiding van de verwoesting van Tienen en van het opbreken
van het beleg van Leuven, al zoo herhaaldelijk den draak gestoken
hadden, vonden nu bij de inneming van de Schencke-Schans een
nieuwe gelegenheid om hun pijlen tegen den Prins van Oranje
te richten. De reeds aanzienlijke reeks schimpdichten tegen hem
wordt met ettelijke eenheden vermeerderd*
VL Wij vermelden hier in de eerste plaats : Den rollewagen
van den Prince van Orangien, met het volgend onderschrift :
Die een ander veracht, seer qualijck bedacht,
En noemt te wesen een kint,
Men siet uyt syn kecken, weert om te begecken
Want hy het selfste bedient»

(Voorts hebdy hier noch particalariteyt van Schencke-Schans) Ghe133

druct buyten 's graven Haegen / Int Schans by den Rollewaghen. (i)
Zooals de titel het reeds aanduidt wordt hier de Hollandsche
spot, die den Prins Kardinaal, wegens zijn jeugd, als een kind in
een rollewagen voorstelde, door den Brabantschen dichter opgenomen en tegen Frederik Hendrik gekeerd* Nu is de Hollandsche
Prins het kind, dat eerst te Tienen en te Leuven «gestoofd» en
«gepurgeerd» werd en nu in zijn rollewagen voor de SchenckeSchans werd gebracht om er « den tant getrocken»te worden*
Ontrent de Schencken-schans,
Daer trocken sy hem gans
Den tant al wt den mont,„

Het was een merkwaardige tand, gaat de spotdichter voort*
Er zaten allerlei onverwachte rijkdommen in* En dan somt hij den
buit op van kanonnen, schepen, graan, wijn en dies meer, die bij de
inneming in handen van den Prins Kardinaal waren gevallen*
VII* Een ander spotgedicht, geschreven na hetzelfde wapenfeit,
is Den ghefalierden Wisselbrief van de Philippynen getrocken op
Schencke-Schants, Den 28 July, &c* Geret, Peter, en Handrick
(Vignet) Ghedruckt int Jaer 1635 (2)
Gerrit en Pieter wachten ongeduldig op den bode, die hun een
wisselbrief moet brengen* Al drie dagen is hij over zijn tijd* Zij maken
zich ongerust* Bedoelde wisselbrief is in werkelijkheid het bericht
van de voordeden, die de Prins van Oranje in Vlaanderen heeft
behaald* Eindelijk komt de bode Hendrik en vertelt, dat de wisselbrief in Vlaanderen niet betaald werd, en dat men hem ermede naar
de Schencke-Schans zond, waar hij ook alles behalve voldaan werd*
VIII* Bij de zelfde groep kunnen wij nog rangschikken : Het
Krijten ende lachen van Brabant over het lachen ende krijten van
Hollant, met het volgende rijmpje :
Lachen en krijten hoort dit bediet,
d' Welck in Hollant en Brabant geschiet*
Hollant dat lacht en krijt daer naer,
Brabant dat krijt en lacht eerbaerWelck is te kiesen in dit gelach?
Naer te lachen, en veur beklach(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas* Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
S* II, 5060. n r 40.
(2) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas* KoninkL Biblioth. Brussel, S- II,
S. II, 5060,, n r 41*
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(Alsoo veel hebben die naer / als die voor lachen) / Ghedruct al daer
men plagh, / In het krijten, aldernaest den lagh. (i)
Frederik Hendrik, eerst vergeleken bij den hoogmoedigen Aman,
verliest alle kansen in het Zuiden en ten slotte ook de SchenckeSchans in het Noorden*
DC» Een eigenaardig gedicht aan den Kardinaal Infant opgedragen, ter gelegenheid van de verovering der Schencke-Schans,
is stellig Den Bril \ op den Neus \ vereert aenden / Prince / Cardinael /
dienende voor alle gesicht, uitgegeven met het schertsend rijmpje
«Ghedruckt in het huys, daermen sonder Brill siet», in de plaats
van drukkersnaam en plaatsaanwijzing* (2)
Dirk de Brillenvercooper prijst zijn waar* Hij heeft brillen voor
alle oogen, alle neuzen; voor alle heeren, geestelijken en wereldlijken»
Terwijl hij aldus bezig is, ziet hij een voorname groep naderen»
Hij wil terzijde gaan, maar Nicolaes de Schipman raadt hem aan
te blijven» Het is een buitengewone gelegenheid, die zich aanbiedt*
Neen Dcrck ghy meught wel blijven, het is den Prins Infant,
Die ons nu is ghekommen uyt Spanien in dit Landt»
Roept eens met luyder stemmen dat ghy brillen vercoopt
Hy mocht wel eenen coopen, als ghyen niet dier verkoopt,
Maer Derick t' sou beter wesen, dat ghy hem presenteert
Een van u beste brillen, en dien hem oock vereert.

De Brillevercooper volgt dien raad en biedt den Prins een bril
aan, waarmede deze plotseling allerlei nieuwe landerijen, stroomen,
steden en dorpen ziet» Hij ontwaart de Betuwe, de Wael, den Rijn,
Nymwegen, Arnhem, Morckum, Gorcum, Culenborg, Vianen,
Buren, Utrecht, Leerdam, Wyk, Rhenen, enz* Al de plaatsen op
wier verovering de inneming van de Schencke-Schans nu vooruitzicht gaf» Een van de geestelijken uit het gezelschap van den
Prins zet ook den bril op en ziet allerlei nieuwe « Canonesdyen,
Prebenden en Pastorijen» die daar zonder geld zullen te verkrijgen
zijn; en een wereldlijke uit het gezelschap ziet door den hem eveneens
opgezetten bril heele « hoopen officien open staen », die nu ook
kosteloos zullen uitgedeeld worden !

(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas (1635-1636), Kon. Biblioth» Brussel,
S. II. 5060, n r 47.
(2) ld», id., n r ax»
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In de vier laatste verzen wordt dan bekend gemaakt, wat de
lezer stellig al gevat had, nL dat de bedoelde wonderbril, die zulke
aanlokkelijke vooruitzichten opende, de Schencke-Schans was.
Wie sou conncn verdienen die deugt van desen bril
Geen goet can hem betaelen, coopt vry alsulcken bril
Maer toeft laet hem weer geven den Cardinael Infant
Dat hy dien mach bewaren, t' is een seer costelyc pant.
Geen schenc is hem gegeven, grooter als Schenkelschans
Gheen schenc is hem ooc beter als dese stercke schans
Neemt nu Prins Cardinael den brill is u vereert
Die Schenc ons had doen maecken die kans is heel verkeert»
(Slot volgt.)
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De Stand der Nederlandsche Letteren
Het gaat over «Erts»letterkundig jaarboek voor 1939 (A» J» G»
Strengholt, Amsterdam)» Jan Engelman (De N» Eeuw 9 Jan») :« Men
kan het goedkeuren of afkeuren, maar het blijft zeker dat velen, die
zich-zelf voor belangstellenden in de Nederlandsche literatuur houden,
meenen hun plicht gedaan te hebben wanneer zij zich haar «klapper»
in den vorm van het jaarboek «Erts», hebben aangeschaft» In verband
daarmede lijkt het mij weinig tactisch de redactioneele inleidingen te
gebruiken als gevechtsplaats voor den strijd der meeningen die
tusschen letterkundigen onderling bestaat» «Erts» heeft naar mijn
inzicht ongeveer dezelfde taak van een radio-lezing : het publiek in
te lichten, te oriënteeren» Het werkt buitengewoon verwarrend als
voor al die duizenden ooren meeningsverschillen worden besproken
die tusschen kunstenaars bestaan, als de critiek den kant uitgaat van
een openbaar debat en een strijd om het bezit der publieke opinie»
Ik ben een fel tegenstander van de meening, dat het geen zin heeft
op hedendaagsche kunst andere dan ontledende, verklarende critiek
toe te passen» Maar de zuivere critiek hoort thuis in de tijdschriften,
in kunstrubrieken die zich op een zeker peil weten te handhaven, en
heeft voor kringen, die nu eenmaal een eindweegs verwijderd leven
van de bronnen waaruit de kunst ontstaat, weinig zin» Zij zullen er
geheel verkeerde gevolgtrekkingen uit maken» Kunstenaars die elkander de moeite van een serieuze critiek waard achten behooren altijd
de eerste kilometer, voor het front der nieuwsgierigen, samen te marcheeren» Dat eischt de eerbied voor het kunstwerk, waaraan het in
Holland toch al zoozeer ontbreekt» Op de tweede kilometer kunnen
ze elkander precies zeggen waar het op staat»»
Dat begrijpen wij niet» Zijn er meeningsverschillen tusschen kunstenaars van dien aard dat ze in tijdschriften met beperkte oplaag
en niet in uitgaven voor grooter publiek mogen verschijnen? Is Jan
Engelman dan niet de eerste om uit die tijdschriften te knippen voor
de Nieuwe Eeuw, een blad dat toch wel zooveel lezers zal tellen als
het jaarboek Erts» Wij waren nog aan de oude meening toe dat het groot
publiek al te vreemd bleef — eigen literatuur — en nu zegt men : het
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is er a te eigen mee* En is er dan in het kunstleven een heilige der
heiligen waarin het publiek geen voet mag zetten, dat zouden wij willen
weten* Jan Engelman richt zijn verwijt tot Helman (Lou Lichtveld)
en nu zouden wij ook willen weten waarom het niet iederen Nederlander aangaat te vernemen of «zijn »literatuur al dan niet op goede
banen is* Toen de Duitschers vóór Brussel stonden moesten onze
Bladen nog dagelijks berichten « Les forts de Liège tiennent toujours »•
Het gaat er naartoe of Engelman wil een literair censuurbureel
oprichten en Helman aanwerven als persagent om artikelen te schrijven
over de glorie onzer hedendaagsche letteren* Na zijn bureeluren zou
deze dan zijn meening mogen schrijven over de literatuur en ze
publiceeren in tijdschriften welke alleen letterkundigen mogen lezen*
En degene die de meid van zijn hospita of zijn schoolgaanden
bengel onwetend in de mogelijkheid heeft gesteld er een blik in te
werpen en «de waarheid over onze literatuur» aldus verraden,
zal voor den krijgsraad (voorzitter der rechtbank Jan Engelman)
terechtstaan*
Geresumeerd door Engelman is de inhoud van Helman's studie
de volgende : er bestaat sinds eenige eeuwen een literatuur in de
Nederlandsche taal, maar er bestaat geen Nederlandsche letterkunde*
Onze literaire zelfstandigheid is nog niet begonnen* zij kan onmogelijk
geforceerd worden, wij kunnen in dit stadium der cultuurontwikkeling alleen nog trachten door veel arbeid, en aandacht voor den continentalen en den mondialen geest, die de vaderlandsche gezindheden
verdringt, een verbindingsschakel te vormen tusschen het tijdperk
onzer literaire onmondigheid en een toekomstige Nederlandsche
literatuur die Europeesch van peil en atmosfeer zal zijn, waardoor
vreemde elementen worden heengevoerd op de manier van een
transitoverkeer, om dan toch persoonlijk verwerkt te worden met een
groote soberheid van woordkunstkarig letterkundig middel*
Helman's speciaal overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche literatuur geven wij gaarne aan de gedetailleerde en schrandere
kritiek van Engelman prijs* Het is zeker niet te rechtvaardigen*
Alleen deze algemeene opmerking die den grondslag van Helman's
betoog stuksla en die wij gaarne door Engelman hadden hooren
maken : Terwijl Helman wil bewijzen dat Nederlands letteren nooit
Nederlandsch waren, vergeet hij dat ze tenminste toch eenmaal op
Europeesch peil stonden met den zeventiendeeuwschen Vondel en
met Hooft, en dat iemand die dat Europeesch peil thans als heul
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en ideaal in de toekomst werpt, niet smadelijk dient te schrijven over
een letterkunde die het eenmaal heeft bereikt»
Maar wij willen dus den heelen historischen aanloop van Helman
prijsgeven» Dan behouden wij enkele onvervaarde en o» i» volkomen
te rechtvaardigen uitspraken waaruit de heele Nederlandsche letterkunde een bitter profijt kan trekken» En het helpt niet die weg te moffelen onder weerleggingen van averechtsche betoogen» Het is niet
moedig die niet te durven onder oogen nemen» Het staat niet schoon
den jongen vreemde» den van zijn eigen onrust en verlangen bittere,
de erkentenis te onthouden waarop ieder recht heeft, die in het kleine
kibbelende wereldje onzer literatuur een zelfvergeten moed durft
aan den dag te leggen»
Wij volgen Nederlands periodieken, o jawel ook de «vitale»
Mijnheer Binnendijk tegen Mijnheer Coster» Mijnheer Van Duinkerken tegen mijnheer Havelaar» Mijnheer Bloem tegen Mijnheer
Nijhoff» Mijnheer Engelman tegen Mijnheer Helman» Mijnheer
Johan Theunisz tegen Mijnheer Van lersel» Altijd een mijnheer tegen
een anderen mijnheer» En mijnheer Kuyle die het«vitale» verdedigt
tegen alle schrijvende dames, tegen pastoors, paters, de Maasbode
enz», enz» Mijnheer Van Duinkerken die de moederkerk van Roomen
beschermt tegen Havelaar en de heidenen van «De vrije bladen»»
Mijnheer Marsman die voorschriften geeft aan het toekomstig proza.
Mijnheer Van Wessem die het onderscheid tusschen roman, novelle
en verhaal opstelt» Een nervositeit van belang voor de geringste
persoonlijke geraaktheid, een drieste rit ieder op zijn stokpaardje»
Maar au fond een grenzelooze voldaanheid over den stand der Nederlandsche letteren» In al dit einde- en liefdeloos gekibbel waar is de
roekelooze stem die roepen durft dat het niet aankomt op wat Havelaar
en Marsman en Bloem goed of mis zeggen maar op wat allen te samen
kunnen en doen» Heeft Jan ongelijk en Piet gelijk, wat kan het ons
schelen; hebben Jan en Piet en al de anderen gelijk of ongelijk»
De Surinamees Helman heeft in die kibbelende zelfgenoegzaamheid zoo'n roekelooze stem verheven en nu komen de Engel- en straks
ook de andere mannen beweren dat hij zijn handen uitsteekt «naar
een zelfstandige kuituur waarvoor hij het orgaan schijnt te missen,
al schrijft hij zelf in de taal waarmee deze cultuur staat of valt»»
Hij levert geen suiker, die Surinamees, wat heeft hij dan nog te vertellen, niet waar? Dat hij tot die « zelfstandige cultuur » van al de katholieke jongeren de rijpste en de zwaarste bijdragen leverde, al bezit
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hij er geen orgaan voor, dat telt al niet meer* De Javaan Toorop, die
Nederlands schilderkunst tot Europeesch peil oprukte, had misschien
ook geen orgaan voor die zelfstandige cultuur*
Het zijn niet de gelijkhalerijtjes van 't een literair heertje tegen
't ander, niet de geniepige betwistingen van een of ander leiderschapje,
niet de dominicanenpreeken voor de moederkerk, niet de kwasi-jonge
schimperijtjes op alles wat daar eens eventjes mis is, het is de kranigheid van maar ecta Surinamees, zijn driftig schudden aan gebouw en
grondvest, dat nog een eenige en laatste kans geeft voor die literaire
«zelfstandige cultuur »• Kloos en Van Deyssel hebben literair Nederland te gronde vernield en heropgetrokken* Wat is het sedertdien
geweest tenzij heropschilderen van het geveltje in nu eens een andere
kleur, hoogstens een herbeplakken, in cement zetten of een balkonnetje
aanbrengen* Schortjesarchitectuur, zooals Berlage het noemt*
Wat heeft hij dan gezegd, die Surinamees, dat hem zijn ras en
bloed moest verweten worden? Al de ongegrondheden, door hem
aangevoerd om den oorsprong te verklaren van de feiten die hij
vaststelt, kunnen deze feiten niet wegruimen* Alle weerleggingen
baten niet, omdat Helman geen conclusie trekt uit betwistbare
praemissen maar eenvoudig voor een niet te loochenen daadzaak
uitleg zoekt*
Ziehier dan wat wij uit zijn bittere schriftuur hebben te onthouden :
«Vast staat dat onze poëzie de meeste vergelijkingen gerustelijk
kan doorstaan* Sinds tachtig heeft de dichtkunst hier formeel slechts
winst geboekt, terwijl haar poëtische waarde, in de beste gevallen, in
de sterkste concentratie die subjectivisme en autopsie vermogen te
geven, aanwezig is* Het verwijt van eenzijdigheid, door gebrek aan
objectiviteit, aan groote vorm en compositorische waarde, aan epiek,
is een verwijt dat indirect terugvalt op heel de poëtische productie
van ons continent***
Onze ingedijktheid, geestelijk en lichamelijk, die ik daar straks
als een der oorzaken van onze kommerlijke creativiteit beschouwde,
is mogelijk toch de zelfbeschouwende poëzie ten voordeel geweest*
De kleur van Hollands landschap, die slechts bewonderd kan worden
door hem die uiterst fijne nuanceeringen, honderden schakeeringen
van een schijnbaat eender grijs kan onderscheiden, deze kleur is ook
de halftint onzer poëzie* Subjectiviteit, vernauwing van haar bewustzijnskring, introspectie en centripetaliteit, geven haar een typisch
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vrouwelijk karakter, dat wij ook in onze romankunst terug zullen vinden en dat haar blijkbaar machteloos doet zijn tot het produceeren
van ook maar de geringste epiek* Begaafde critici en dichters gaan zelfs
zoo ver te denken dat alle poëzie die geen lyriek is, min of meer uit
de vorm geschoten proza zijn moet* En deze misvatting op haar beurt
heeft weer in de hand gewerkt dat woordkunst en in lange perioden
uitgeloopen verzen hier voor vormvast proza, voor verhalend Nederlandsch bij uitstek worden aanzien.**
Iets anders is het, wie met of zonder woordkunst hier belangrijke
dingen heeft gezegd* Zeker niet onze algemeen erkende romanciers
die hun gebrek aan creatief vermogen zonder moeite hebben
gecamoufleerd door hun oppervlakkige copieerlust des dagelijkschen
levens, welke sedert Wolff en Deken tot de alleen-zaligmakende
romankunst is geproclameerd* En dat vanaf dit tweetal procentsgewijze zooveel vrouwen zich met dit banale realisme, dat zelfs in onze
schilderkunst niet zulk een graad van platte kunsteloosheid heeft bereikt, hebben geoccupeerd, vindt zijn oorzaak hierin, dat dit copieeren
typisch vrouwelijk is* Gestalte geven is een mannelijke functie***
Maar waar vindt ge één groote romanfiguur? En waar vindt
ge in Holland iemand die — natuurlijk weer niet in formeel opzicht
maar als gestaltegever — in de schaduw staan kan van Max Brod of
Neumann, van Mauriac of Green, van Unamuno of Delledda, om
van Russen en Amerikanen maar te zwijgen? (i)
Hier wordt slechts één gegeven altijd weer herkauwd, één
bittertafeltheologie steeds weer becritiseerd, één burgermansmoraal
steeds weer gecommentarieerd, met zooveel net gecopieerd gesprek,
met zooveel receptmatige psychologie, met zooveel natuurbeschrijvingen en overdaad van attributieven* De vondst, de ontdekking, de
creatie zijn zoek, en schijnen altijd uit te zullen blijven* Zelfs in hun
onderwerp zijn onze romanciers beperkt gebleven tot een even vruchtelooze als eenzijdige beschouwing van hun calvinistisch schuldvraagstuk, hun gepieker om de levensbestemming; die maakt dat men
de heele rommelzooi van al deze dagelijks aangroeiende romans
veroordeelt***
Omdat de novelle uiteraard korter, direct gestaltegevend en typeerend zijn moet, is dit een genre dat in Holland haast geheel en al
verwaarloosd wordt* Van de filmische montage-kunst der Engelsche
(i) We betwijfelen of deze namen wel goed gekozen zijn, maar in elk geval,
Helman had keus tusschen meerderen en beteren*
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en Amerikaansche short-stories hebben nog maar weinig schrijvers
bij ons iets geleerd* Hier komen ook formeele tekorten aan het licht,
die de waanwijze psycholoogjes niet konden verbeteren, te zeer werden
zij in beslag genomen door het toepassen van wat halfbegrepen
psycho-analyse op hun oude romanrecepten***
Wat hier over de romankunst gezegd werd, zou ook op onze
tooneelliteratuur van toepassing zijn, ware het niet dat de Nederlandsche tooneelstukken tot de grootste zeldzaamheden van onze
letterkunde behoorden***
Daar is dan ten slotte het essay, het genre dat zich op de weligste
bloei in het licht te overschouwen vlakland onzer natie verheugt*
Het essay is momenteel het teeken van onze macht en onze onmacht*
Onze macht om te analyseeren, ons didactisch vermogen, onze behoefte aan ketterjagerij orthodoxie en sectarisme; onze rubriceeringsdrang, de noodzaak om in te dijken, en droog te leggen komt er nogmaals en het duidelijkst in tot uiting* Maar ook onze onmacht tot
synthese, onze geringe perspicaciteit, onze aard die noch het verblijf
op wereldvreemde toppen, noch de angstige wandeling langs diepe
ravijnen, noch de teruggetrokkenheid in kille grotten kent, doch alleen
maar het flaneeren langs welgeordende étalages en het redekavelen
over de prijswaardigheid van onze elders geproduceerde marktartikelen*
Het essay wordt hier met zekere virtuositeit, maar ook met
zekere gemakkelijkheid geschreven, die het dikwijls tot een soort
van nieuwe rederijkerij maakt; de rederijkerij waaraan een klein land
altijd behoefte schijnt te hebben* Tusschen de zedepreek op Dostojefsky-teksten en de vruchtelooze dogmatiek van enkele jongeren, vindt
ge nooit de breedere synthese è la Sainte-Beuve, noch de algemeene
oriëntatie van Unamuno* Slechts voor een klein gedeelte heeft het
essay dan ook zijn dienst gedaan, om ons deze tijd en onze eigen staat
en taak bewust te maken, slapende intuitiën te wekken, kleine varianten
te ordenen in het groot verband* Want nog steeds is er onder onze
essayisten geen Frobenius, geen Spengler, geen Wells, geen Croce
in aanleg, en wordt er aan eendagscritiek zooveel nuttige kracht
verspild, die onttrokken wordt aan 't creatieve werk*
Eenmaal bewust van onze beperking en van ons vermogen,
bewust ook dat onze jeugd in staat is de loop der dingen te dwingen,
en dat ook het literaire Paideuma in staat is tot regeneratie, zetten wij
ons op onze beurt rustig voor onze tafels en werken*
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Dit laatste is ten slotte het kapitale punt* Genoeg theoretische
en ethische bekommernis; genoeg steriele angst en vruchtelooze
kritiek; bedankt geleerde essays! Waar de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde behoefte aan heeft om te komen tot volwaardigheid,
om te staan op het europeesch niveau is arbeid, arbeid, Arbeid.
Bewuste en doelbewuste productie reguleert zichzelve* Wij hebben
te probeeren en nogmaals te probeeren tot het lukt* En temidden
der probeersels, wie weet wanneer het meesterwerk ontstaat*
Wat heeft het met deze uitspraken uitstaans of Albert Helman
de geschiedenis der Nederlandsche letteren al dan niet overziet?
En het is niet de open houding waarop deze moedige recht heeft,
wanneer men de sttiemen die hij toebrengt alleen maar zorgvuldigjes probeert te zalven met geschiedkundige meerwijsheid en
het superioriteitsgevoel van den blanke over een Surinamees*
G* WALSCHAP

Rust
Eens, bij een bocht der baan, zal Zij me stil gemoeten,
Ik zal haar tranen-blind, van-weelde-spraakloos groeten,
Mijn moe hoofd bergen in haar koelen schoot;
Het zal veel zoeter zijn dan de allerzoetsten dood*
Wij zullen met elkaar eindeloos, fluistrend spreken,
Mijn trots zal op haar hand in zaal'ge snikken breken,
Want ik zal zijn de lang-verloren zoon,
Die na veel dolend leed keert naar zijn moeders woon*
24/11/1929

FRANS D E WILDE
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Kunstkroniek
door ƒ, Hattez.
Einde November overleed te Halle bij Santhoven godvruchtig
in den Heer, de kunstschilder Jacques Doré. Eenige dagbladen
hebben te dezer gelegenheid eventjes herinnerd aan de ongelukkige
expeditie Hodister waaruit Doré en Alb,Page alleen ontsnapten;
toen was de schilder bijna een beroemd man, want hij had zich hals
over kop geworpen in de congoleesche politiek om de misbruiken
aan te klagen; baat heeft hij er zeker niet bij gevonden. Zijne dood
is ongemerkt voorbijgegaan; men heeft amperkens akte genomen van
zijn afsterven* Een dagblad wist te vertellen dat hij gestorven was
op zijne villa te Halle; en dat is een euphemisme dat bijna ironisch
klinkt. Want feitelijk — we mogen dat wel zeggen zonder familietrots te kwetsen; familie heeft Doré niet meer, ten minste in het
land — eigenlijk was Doré in die villa geplaatst als pensionnaire
ten laste van het armbestuur, dat ook de begrafeniskosten moest bezoldigen. Het armbestuur toonde in deze een kiesche fijngevoeligheid;
het moet te harer eer gezegd, maar toch stemt zoo'n geval weeig.
Men mag dat nu tol noemen aan de kunst, en komen aandraven
met enthoeveel voorbeelden van kunstenaars die stierven op 't strooi,
het blijft toch bar, en toont dat iets niet in den haak zit.
Ik werp niemand den steen, wil niemand schuld aan wrijven;
zelfs als men de zaken nuchter beschouwt kan het moeilijk anders
of artiesten moeten komen tot dit bittere einde. De ambachtelijke
kennis, de werkzaamheid van een artist zijn niet meer ingeschakeld
in de moderne samenleving; hij staat er boven, in alle geval buiten;
hij leeft voor de kunst, om zich zelven uit te spreken in tableaux
geschilderd voor een onbekenden heer X, en als Mijnheer X niet
opdaagt, voor eigen genot. Als men jong is, en de toekomst lachend
ziet openrollen, dan stapt men onbekommerd het leven te gemoet;
als men jong is, blijft men ook min of meer in den heerschenden
stijl, is men strijdlustig, en het succes zal wel ergens worden ontmoet.
Maar de jaren werken u vast in eene bepaalde richting, en men
blijft niet up-to-date, bijzonder niet met het snelle tempo waarin
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de scholen elkander opvolgen dees laatste tijden; nu mag men spreken
van eene ware beurs der schilderkunst, met agioteurs, met hoogten
en laagten* In de branding van deze bruisende, snel elkander opvolgende stroomingen voelde Doré als vele anderen zich den moed
ontzinken, en liet zich als een wrak aan den kant drijven* Aangespoeld in de Kunstcité, leefde hij er als een ware eenzaat, en
verliet maar de kluis van zijn atelier, om te gaan winkelen* Hij stelde
niet meer ten toon, omdat hem scheen dat tusschenpersonen 't vet
afschuimden*
En Doré's kunst was er nu juist geene om te overrompelen* Hij
was een sterke teekenaar, maar was er op belust, de laatste jaren
vooral dat hij kluizenaarde en den buiten bijna niet meer optrok,
het fijne spel van schaduwen weer te geven in intérieurs met
personen tegen licht geschilderd; eene manier die herinnerde
aan Stevens; iedere vierkante centimeter doek werd bewerkt, d*i*
getoetst en hertoetst, en het tableau ging dan naar eenen of anderen
of anderen liefhebber, die hem wist nestelen; veel bracht hij niet
voort; de beste en grootste collectie, een 25 tal doeken, is op dezen
oogenblik op weg naar Sidney, en het valt te zien wat de Australiërs
voelen voor het verfijnde licht en schaduwspel* — Een nieuwen
klank bracht Doré niet; een meester van hoogste vlucht is hij kwalijk
te heeten, maar hij schonk gaaf, kundig werk van een eerlijken kunstenaar en van een rasechten kolorist, en wie de kleur meester is, blijft
spijts mode en alles een ware meester; vroeg of laat zal dat soms
kloeke, soms teere werk den naam van Doré redden uit vergetelheid*
De arme eenzaat had waarlijk een droeven ouden dag; en men
mag dan nog zoo wijsgeerig de zaken opnemen en waardig zijn lot
dragen ,het blijft toch steeds een bittere pil* Men vraagt zich
af waarom er toch geen St* Lucas' gilde of zoo iets gesticht wordt
om te zorgen voor de oude en ongelukkige leden* De oude gilde
kan als oordeel dienen; modaliteiten kunnen veranderen volgens
tijdsomstandigheden* De tijden zijn niet gunstig voor alleenstaanders,
en zeker niet voor alleenstaande idealisten* En de schilders zouden
aan die broederschap ten minste dees winnen dat ze niet meer zoo
nijdig tegenover elkander zouden staan* Maar dat zal wel een schoone
droom blijven, moeilijk of niet te verwezenlijken, omdat schilderskunstenaars te individualistisch zijn door aanleg en door traditie, en
den voorkeur zullen geven aan strijd op 't eigen hand en op eigen risico.
*
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Met de vallende bladeren begon in de talrijke zalen van de goede
en kunstminnende stad Antwerpen de uitstalling van den rijken
oogst door de schilders opgedaan binnen de zomermaanden. Belangstelling was er veel; koopkracht minder, van wege den sukkelen
gang der beurs* We willen geen kaleisdoscope houden van wat
voorbijtrok en op dees oogenblik reeds thuis hoort bij de voorbije
dingen; hier en daar slechts even iets aanstippen* Jan De Clercq
ontbolsterde in de zaal Wijnen met een reeks Scheldezichten; beslist
afwerpen van invloeden, eigen toon, breedrustig bezit van eigen
talent, schoone techniek* In dezelfde zaal stelde Roessingh ten toon;
zijn landschappen zijn maar zus en zoo, indruk van reeds gezien;
maar hij gaat beslist den weg op van zedenschilder, en hier schijnt
een schoone toekomst* Reeds te voren met het heerken van Maldeghem, en met het kleine tafereel bijzonder waarin de pijpende dood
oud en jong in een breed arabeske van lijn meetrekt naar den
afgrond, zag hij naar dien kant uit* 't Bleek hem de goede; dees jaar
pakt hij uit met andere kleine tafereeltjes (terugkomst van de markt;
na de beurs) maar daarbij met eenige doeken van grooter formaat :
de eerste lente; St* Anneken bij zomertijd; en bijzonder: de preutsche;
en «de mensch» (twee kreupele bedelaars, die vechten)* Bijtende
satyre, andere malen gemoedelijke analyse; in alle geval rake uitdrukking, scherpe omlijning, strenge compositie en volle kleuren*
Bij sommige doeken, als bij vechtende bedelaars, komen er glorierijke namen te binnen*
Over Paul Joostens en zijne ontwikkeling hopen we een anderen
keer te spreken; en het spijt ons Abel Pann slechts vluchtig te hebben
mogen bewonderen; 't is reuzen werk en waarlijk nieuwe voorstelling
van den Bijbel, met oostersche typen en oostersche psyche misschien
wat te menschelijk*
*
Het Japaansch bestuur stuurde van uit Tokio eene tentoonstelling
van Japaansche huidige schilders, die in de bijzonderste steden den
roem zou verkondigen van de huidige kunst en van 's lands cultuur,
en toonen hoe getrouw Japan blijft aan de nationale klassieke strekking*
Deze tentoonstelling werd gehouden in de zaal Breckpot,
en ging van uit Antwerpen naar Brussel* Ze was gewoonweg verbazend* Door eeuwenoude oefening, door eeuwenoud beloeren en
beluisteren der natuur zijn deze kunstenaars er toe gekomen in eenige
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trekken te zeggen wat ze bedoelen; hunne figuren, hunne dieren,
paarden, herten, apen zijn geteekend met eene zekerheid, en eene
soberheid, en eenen adel die ons verwondert, daar we aan heel wat
anders gewend zijn; en over hun landschap hangt de fijne toover
van een sprookjen*
Welke eeuwen van gedrilde verfijning, van ceremonieuze
salamalecs, welke dressuur om al wat ruw is en boersch te verbannen,
veronderstelt zulke opvatting en zulke uitwerking*
Daar traden verscheidene strekkingen op; soms was er westersche
invloed eventjes te merken; maar allen bleven ze nationaal, met
eigen kenteekens, en met die stille zelfbeheersching, en die voorname
beschaving, die zorgvuldig alle luidruchtigheid vermijdt: Een zwart
katjen dat met speelsche pootjes over het doek schrijdt terwijl in den
hoek een enkel bloempjen staat; twee herten die met opgerechten
kop staan in wat heestertakken; een paard met kar; een apenkot
uit bamboestokken; afgeknotte bamboestokken : wat staat er meer
op en door welke toovermiddelen van constructie weten ze met zoo'n
schaarsche gegevens een doek te vullen ?
't Zijn kleuren fijnproevers die zich bezondigen aan distinctie,
die alle markiezen en markiezinnen van het oude regiem zou beschamen; dat is nu verliefd zijn op gesublimeerde kleur* (die er toch niet
ijl om wordt), op de schaduw van half verwaasde geuren* Ze doen
me denken aan die rasechte cognac-bouwers van de Charente die
eene oude flesch willen proeven en er zitten bij te pontifieeren met
gesloten deuren en vensters; een vingerhoedje wordt geschonken
in een uitkelkend glas, en ze laten de palm der handen langzaam en
lang draaiend gaan over de boorden, met gulzige neusvleugels snuiven
ze den reuk op, en laten daarna profijtelijk een enkel dropken vallen
op het puntjen van de tong en zwijgen, hoewel zij zuiderlingen zijn*
Wij Noorderlingen staan naar die ceremonie te zien als barbaren :
wij zouden het zelfs aandurven te rooken bij zulke plechtigheid;
zij houden deur en vensters gesloten na den ritus, want dan moet er
in de kamer nog rondwaren, Ie parfum d'une vigne en fleurs*
Dat vluchtige van lijn en kleur ligt wel ten deele aan den aard
van waterverf waarmede zij schilderen, en aan den aard van de
zijden stof waarop ze veelal hun tafereelen aanleggen; maar zij voelen
geen behoefte aan ander materiaal, en de innerlijke gesteldheid blijft
dus wel de groote reden*
De kunst is ginder een sociaal behoefte, is ingeschakeld in het
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leven, bedoelt praktische versiering» Het meerendeel dezer tafereelen
zijn immers bedoeld ofwel als windschermen of wandschermen
ofwel als kakemono, geschilderde rollen die kunnen af of opgerold*
En om deze schilderkunst tot haar volle recht te laten komen, moet
men zich de bekoring indenken die ze in een japaansche kamer
aanbrengen : weinig of geen mobilier, eenige tapijten, een enkele
bloem, en tegen de lichte wanden eenige beschilderde zijden
rollen; ze zetten in de kamer den indruk van het landschap, of vormen
er contrast mede, ze staan in samenklank met wat er verdere voorkomt in de kamer, en ze kunnen veranderen met het seizoen*
Wel schijnt deze kunst ons wat eentonig en koekoek-één-zang;
veel verscheidenheid komt er niet voor, eenige thema's schijnen onuitputbaar : eene waterval, herten, bamboestokken* Men vraagt zich
af of de Japanners er niet meer aan hebben dan wij; ze moeten
evenals in hun geschrift, ook in hun schilderkunst, wel eenigzins
ideografisch, symbolisch zijn : de waterval, dat hertenpaar, die bamboestokken moeten herinneren, misschien aan een sprookje of verhaal in de jeugd gehoord, en hier schematisch aangeduid.

De tentoonstelling der Britsche kunst, gehouden te Brussel in
het museum van moderne kunst, was merkwaardig, maar heeft me
toch teleurgesteld in zekeren zin; ze heeft de bewondering niet uitermate doen stijgend* DieEngelschen zijn ons zeker in vele zaken den
baas, wij missen hun voornaamheid, hunne verfijnde teekening, we
zijn luidruchtig, maar onze mannen weten met de verf om te gaan,
en haar schoone vettigheid te doen glanzen* En koloristen zijn de
engelschen niet* Reaburn uitgezonderd, (die was ten andere Schot)
Reynolds ook, al ware maar om wille van die twee geniale portretten;
Turner natuurlijk; maar zelfs voor Gainsborough zou men een
vraagteeken durven zetten* En deze tentoonstelling was als het
Mane Thecel Phares over de praeraphaelieten : dat zijn illustrators;
men begrijpt niet hoe iemand als Brown tien jaar kan gewrocht
hebben aan doeken als de verheerlijking van het werk* Portret en
stilleven zijn voor velen de redding geweest voor naam en roem*
Niets steunde tot triomfanter fierheid dan een bezoek aan de
J. Stobbaertsen, vergaard in het Paleis voor Schoone kunsten* Als
mensch komt Jan er niet grooter uit : hij geraakt niet uit de lust
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naar de vette materie; maar wat een kerel als kolorist ! in al zijne
perioden weet hij de kleuren te leggen waar ze moeten liggen en
haar te doen trillen in de volle glorie van hun rijken klank; dat gaat
crescendo in virtuositeit en in huminositeit, dat worden om den
duur echte goocheltoeren, maar nimmer wordt ge het beu; ge vergeet
voorstelling en onderwerp, zwijnen en stallingen, en staat maar te
bewonderen wat hij kan en vermag, die Jan»
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Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.
HEDENDAAGSCHE GESCHIEDENIS VAN BELGIË.
Vroeger werd hier reeds het verschijnen van het eerste deel van
de«Histoire de la Belgique contemporaine (1830-1914)» met vreugde
begroet (1).
Met genoegen kon men vaststellen dat dit deel, dank zij de samenwerking van enkele historici en juristen, een uitstekend synthetisch beeld gaf van het ontstaan van het koninkrijk België, zijn
buitenlandsche politiek, zijn economischen opbloei en de ontwikkeling van onze wetgevende lichamen* Overal had het boek een
goede pers en belangstellend keek men uit naar het tweede deel,
dat enkele maanden geleden verscheen (2).
Dadelijk moet het gezegd : men heeft aan 't wachten niets verloren; ook dit deel is werk uit de bovenste lade, dat des te gretiger
zal gewild worden daar het andermaal een groote leemte aanvult.
Tal van afzonderlijke studiën en biographieën werden naast en met
de bronnen verwerkt tot een geheel, waarin de binneiüandsche
politiek en het daartoehoorend wordings- en evolutieprocessus der
politieke partijen flink wordt geschetst; in andere studiën komen
dan aan de beurt het ontstaan en de verschillende phasen der sociale
actie, de militaire instellingen en de voornaamste feiten uit het leven
der katholieke Kerk in België.
Wellicht stelt men vast dat het in het eerste deel vooropgezette
plan eenigszins gewijzigd werd; gaf het eerste opzet in zijn
geheel een sterker synthetisch beeld, dat men ook terug vond in
ieder der drie boekdeelen, toch doen de nu uitgegeven studiën geen
afbreuk aan die noodzakelijke eenheid : het verband is er, de lijn
van den opbouw wordt wat losser gehouden en... de medewerkers
(1) Dietsche Warande en Belfort 1928 — aflL II bl. 887 en volg.
(2) Histoire de la Belgique contemporaine. 1830-1914* Tomé deuxième. — Bruxelles,
A. Dewit, 1929, bL 607.
150

hebben een moeilijkheid te meer waar mede ze rekening te houden
hebben» Immers naar het opzet zou men in dit tweede deel geven
de parlementaire geschiedenis en daarnaast een afzonderlijke studie
over ieder der drie groote vraagstukken onderwijs, sociale actie en
landsverdediging; men kan nu gemakkelijk het verschil vaststellen
en dan tevens inzien hoe moeilijk het is niet in herhaling te vervallen.
Dit ontzenuwt wel eenigszins den opgang van het gansche boek, hoe
degelijk elke studie in se ook weze*
Niet dat wij in alles akkoord gaan met de vooropgezette meeningen; vooral wat betreft de studie van Professor Ch. Terlinden over
Histoire politique interne : formation et évolution des partis (bh 1-243)
moeten wij alle voorbehoud maken* Wel is de uiteenzetting der feiten
over 't algemeen juist, maar met de interpretatie en de motiveering
van de verschillende gebeurtenissen loopt het weleens glad verkeerd :
heel onze parlementaire geschiedenis wordt waarachtig bekeken
van een bepaald standpunt uit en de theoreticus die uit de hier
vooropgezette meeningen een thesis moest opbouwen over het
staatsgezag en zijn verplichtingen zou tot verrassende conclusies
komen* De tijd moet nu toch eens uit zijn dat al wat door een overheidspersoon gedaan wordt ipso facto goed is omdat deze daad
van hem uitging of in de lijn van zijn toekomstdroomen lag;
wellicht kan een zulkdanig inzicht de handeling verklaren, all right,
maar niet goedpraten, en om zulk een in se niet goed te keuren
handelwijze moet de persoon nu toch niet in de bloemkens gezet
worden* Verlangt men ter illustratie van deze regels enkele uittreksels ? Och kom, dan werd deze kroniek veel te uitvoerig, men voelt
wel waar het omgaat en wie twijfelt leze er b*v* de bl* 99, 131, 157
en volgende o*m* maar eens op na*
Wel jammer van die vooropgezette autoritétheorie, want de
uiteenzetting is buiten dit, schitterend en des te verdienstelijker
daar wij het tot heden in dit opzicht moesten stellen met werken
als deze van Baleau (1), dat wel wat verouderd blijkt, van Damoiseaux(2), te synthetisch voor het groot publiek, en enkele andere die
heel de periode van hun partijpolitiek uit beschouwen en dus niet
altijd de vereischte wetenschappelijke objectiviteit aan den dag
(1) Baleau S. Soixante-dix ans d*histoire contemporaine de la Belgique. Louvain 1890
en Baleau et Dallemagne G. Précis df histoire contemporaine de la Belgique. Liége 1911*
(2) Damoiseaux M. La Belgique contemporaine, essais dfhistoire politique* Louvain
1926*
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leggen* Hoe de schrijver het verloop van onze binnenlandsche
politiek ziet moge blijke uit deze korte samenvatting.
Al stonden van af het ontstaan van ons land twee groepen
sceptisch en wantrouwen tegenover elkander, toch kwam het in
de eerste jaren van ons politiek leven niet tot een openlijken strijd
tusschen beide; 't en andere een eigen programma en een eigen actie
bestond al evenmin; nog te veel zaken waren gemeen goed en ook hier
gold het primum vivere* Zoo bleef de Unionistische periode, ontstaan
voor de ontwenteling, tot in 1847 voortduren, al pakten de onweerswolken zich wel eens dreigend samen boven den nog jongen staat
zooals o*m* bleek uit de schoolwet van 1842* De vrijzinnigen konden
zich moeilijk neerleggen bij de grondbeginselen van deze wet en op
't congres van '46 werd het liberaal programma vastgelegd* Dat was
de definitieve scheiding» In 47 zette het ministerie Rogier de doctrinaire
periode in, die schier onafgebroken voortduurde tot in 1870* Van
nu af ontstaat de gewoonte een homogeen ministerie samen te stellen
dat steunt op een partijmeerderheid in de Kamer; kiezers en gekozenen zijn nu ingedeeld in twee groepen, katholiek en liberalen,
die meestal vlak tegenover elkander staan* 't Bestuur van het land
en het streng afbakenen in de wetgeving van de invloedsfeer voorbehouden aan Kerk en staat waren steeds de inzet van den strijd :
het onderwijs, de openbare liefdadigheid, de begraafplaatsen, de
studiebeurzen, het burgerlijk huwelijk, de betrekkingen met den
Paus waren al vraagstukken die aanleiding gaven tot fel omstreden
debatten, tot vinnigen en volhardenden strijd die ook weleens oversloeg naar de straat» De katholieken namen het op voor de vrijheid
van de Kerk, de liberalen wilden de zelfstandigheid van de burgerlijke
macht hoog houden* Ongeveer twintig jaar bleef de liberale partij
aan het bewind; in haar wezen werd zij meer antigodsdienstig en
radicaal en daardoor stoot zij de gematigden uit haar rangen; de
jongeren daarenboven hadden geen vrede meer met de «vieille perruque»
zooals zij hun partij noemden* Maar hoe onderling verdeeld ook,
hoe veelzijdig hun strekkingen, wanneer het ging om de niet organiseerde katholieke partij — kan men het wel een partij noemen — ?
te bestrijden waren zij het allen eens* Met de jaren moest ten slotte
de libere partij ook haar tol aan die verdeeldheid betalen en in 1870
verloor zij haar parlementaire meerderheid*

De derde periode, zeer juist wel eens de strijdperiode genaamd,
werd ingezet door de katholieke regeering Anethan, die verdeeld
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over de militaire kwestie al spoedig ontslag kreeg en vervangen werd
door het ministerie de Theux-Malou, dat hoe smalend sommigen er
zich ook over uitlaten, heel wat presteerde» Lang zou het in deze
bewoge tijden niet aan het bewind blijven : de verkiezingen van
78 gaven een liberale meerderheid en het ministerie van den schooloorlog ving aan (78-84) • Over 't vinnige van den strijd, en over de
middelen, die de liberalen uitdachten om hun opzet te doen slagen
moet hier niet uitgeweid worden• Toch waren met dit alles de katholieken tot het besef gekomen dat een sterk verweer zich opdrong
en ditmaal vatten zij den strijd doortastend en over heel de lijn aan.
De katholieke overwinning was het resultaat van deze werking en
de vierde periode of het tijdvak van het 30 jaar katholiek beheer nam
een aanvang.
Als kenmerk van dit tijdvak stellen wij vooraan de langzame
evolutie naar een meer en steviger democratisch regime, dat zijn
terugslag heeft op gansch het staatkundig leven. Het ontstaan van
een nieuwe partij, het socialisme, de herziening der grondwet en het
invoeren van het meervoudig stemrecht onder de kranige leiding
van Minister Beernaert, de toepassing der Evenredige vertegenwoordiging, het ontstaan van den democratischen vleugel der katholieke partij, de flinke sociale wetgeving, de overname van Congo,
de invoering van den persoonlijken dienstplicht, de nieuwe schoolwetgeving, ziedaar in dikke stippellijnen de voornaamste gebeurtenissen uit deze periode.
't Ware geen fair play spelen moest men nu al deze gewichtige
hervormingen uitsluitend op het actief der katholieke regeering
schrijven. Gewis zeer dikwijls namen de verschillende regeeringen,
die elkander opvolgden en daardoor juist een opgaande lijn in de
evolutie konden volgen, het initiatief tot deze wetten, en dat was
een bewijs geven van waar staatsmansbeleid, maar men mag niet
vergeten dat dit dikwijls gebeurde onder den drang van extraparlementaire omstandigheden en wel vooral onder den druk van de
sociale beweging. Zoo staan we meteen in het tweede deel van dit
merkwaardig boek: Histoire sociale; les faits, les idees, la legislation
door Professor M. Defourny (bl. 243-375)* Ook hier wordt dit synthetisch beeld voor 't eerst in zijn geheel kant en klaar opgehangen.
De eerste twintig jaren, zoo betoogt de schrijver, waren in
economisch opzicht voor ons land niet erg rooskleurig, meermalen
kende men zwarte ellende. Tegenover dien toestand pakten de theo153

retici uit met theorieën die wel reeds afweken van het Manchesterianisme maar toch geen afdoende oplossing brachten; ook de tusschenkomst van den staat, die zijn heilmiddel zocht in ondersteuning,
tol-, vervoer- en voortbrengstpolitiek mocht niet baten : overal
rezen moeilijkheden op»
Een merkelijke wijziging zoo in de geesten als in de wetgeving
ontstaat in de periode 1850-1887 : iedereen ziet het gebrekkige der
economische organisatie in; waar ligt de redding ?
De rechtsche conservatieven alsPerin zoeken heil bij de patroons;
de linksche als Molinari en Hardy de Beaulieu verwachten de oplossing van een innerlijke en automatische verbetering der maatschappij
zelf* Naast hen staan de meer vooruitstrevende interventionisten
als De Laveleye en Dupectiaux die hulp verwachten van de voorzichtige tusschenkomst van den staat en de macht der vereeniging*
De socialisten willen verder nog en stellen alle hoop in het collectivisme* Wat zal de regeering doen ? Gansch haar werking streefde
er naar de rechtskundige gelijkheid te herstellen en enkele werken
van vooruitzicht en coöperatie te bevoordeeligen : van 't uitroeien
der kwalen zelf wilde men nog niet weten* Nog altijd blijft
het economisch liberalisme overheerschend* De landbouw- en
nijverheidcrisis van de jaren 84 tot 90 zal gedeeltelijk de blinden
doen zien en zoo staan we voor een derde periode : een nieuwe geest
en een nieuw geluid* Dit nieuw geluid klonk op uit de troonrede
van 86, waarin Leopold een vast sociaal programma schetste, dat
zou uitgevoerd worden*
Waren de geesten dan zoo meteen veranderd ? Stellen wij
eerst en vooral vast het opkomen van de socialistische partij, die
zich sterk organiseerde; door haar macht wordt het economisch
liberalisme definitief gebroken : de wetgever moet andere banen op*
Ook de katholieke gedachten werden grondig gewijzigd dank zij het
optreden van Mgr* Doutreloux en den invloed van de Luiksche
congressen van 86,87, en 90; dank zij vooral den wereldbrief Rerum
Novarum van Paus Leo XIII, die de richting aangaf en alle gescherm
met banbliksems bij voorbaat ontzenuwde* Nu schoten de Katholieken flink op; bijna gelijktijdig ontstonden het Belgisch democratisch Verbond en de Belgische Boerenbond*
Collectivisten en sociaal katholieken gingen, hoe verdeeld ook,
akkoord over een punt : dood aan de liberale economie. Op de wetgeving zullen zij ieder in de mate van het mogelijke hun invloed
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laten gelden en haar sturen in een nieuwe koers; de conservatieven
geven zich niet zoo licht voor gewonnen maar ten slotte zien zij het
onhoudbare van hun toestand in en leggen zij zich neer bij den
nieuwen geest* Van dan af ontstaat, dank zij de drievoudige werking
van de wetgeving, de werkliedenorganisatie en het particulier initiatief, dat allerlei werken stichtte, deze prachtige reeks van sociale
wetten waarop België terecht groot gaat*
De twee overige deelen zijn niet zoo uitvoerig* In het derde deel
handelt Majoor Baron G* Verhaegen over Les Institutions militaires
Belges (bh 375-471)* In drie hoofdstukken schetst hij het ontstaan
van het Belgisch leger, den tiendaagsche veldtocht en de inrichting
van het leger gedurende de jaren '31-'39; dan komt de ontwikkeling
van onze militaire instellingen gedurende de periode, die hij noemt
la Belgique en paix ('39-'70)* In '68 was ons leger in elk opzicht zoo
degelijk als welk ook der naburige staten en daardoor, zoo meent de
schrijver, kon de oorlog in '70 voorkomen worden* Wie rekening
houdt met de internationale politiek zal nog wel andere redenen vinden,
maar basta* La Belgique endormie zoo doopt hij de tijdspanne die
gaat van 1871 tot 1905, omdat ons land het voorbeeld der groote
mogendheden,in zake bewapening niet afdoende volgt; La Belgique
menacée (1905-1914) zal gelukkig alles weer goed maken* Enkele
hoofdstukken over de vreemde tochten, waaraan de Belgen deelnamen,de verhouding van natie en leger en het vraagstuk der nationale
verdediging sedert 1831 sluiten dit deel* Deze minder gelukkige
bladzijden worden ruimschoots vergoed door de prachtstudie van
E. P* Dr* E. De Moreau s* /* over Histoire de VEglise catholique en
Belgique. (bl* 475-597)* Jammer dat het mij wegens plaatsgebrek
niet mogelijk is een korte samenvatting van deze heerlijke studie te
geven waarin de schrijver beurtelings behandelt het verkrijgen der
godsdienstvrijheden (1825-1831), de eerste resultaten van deze
vrijheden (1831-1847), de liberalen en hunne houding er tegenover
(1847-1884), de katholieke Belgen, de Pausen en de kerkelijke leer,
het Belgisch katholicisme, de werklieden en hun geloof en de voornaamste werken door de katholieken gesticht (1884-1914)* Jammer dat
in dit laatste hoofdstuk de schrijver vooral opkijkt naar wallonië; te
vergeefs zochten wij de vermelding van de K* Schoolpenning in
Antwerpen, de K* VI* Studentenbeweging, Ons Geloof en zoo meer*
Ook dit deel is flink werk en verhoogt merkelijk de waarde van
het geheel dat bij velen uiterst welkom zal zijn*
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Nederlandsche Letteren
OP ZOEK NAAR DE KERN
door Aug. Van Cauwelaert.
Jozef Boon. — Jan Vercammen. — Willem Rombauts. — A.-W. Grauls (i)

Ik zou een inleiding moeten schrijven over het gevaar van inleidingen^* Er kunnen gevallen zijn waarin een schrijver zijn arbeid verantwoorden moet; en het kan soms wenschelijk zijn de uitgave van
een buitenlandsch werk toe te lichten of te situeeren in zijn midden
en zijn tijd* Maar dat een schrijver zijn komst laat boodschappen
door de lofbazuin van een bereidwillig en vriendschappelijk heraut
is een ergerlijk misbruik* In elk geval is dit overbodig* Indien de waarde
van het werk voor zichzelf spreekt, zal de gezonde kritiek die wel
ontdekken en erkennen* Maar in de rtieeste gevallen slaan de hooggespannen verwachtingen, die deze inleidingen wekten, over in een
schrille ontgoocheling* Dat wordt veelal een vergissing van den inleider en den ingeleide tegelijk; soms wordt het gewoon boerenbedrog*
Een model van overbodige inleiding is de voorrede van pater
Terburg, die als portier heeft gefungeerd voor het Huis van Marnix
Gijsen* En tot de meest onverantwoorde ondiensten die een schrijver
aan een ander bewijzen kan, behooren de inleiding van C* Godelaine
in Dr* Lindekens' Van Toen en Thans, en de geëxalteerde voorrede
van Anton Van de Velde, voor de overspannen drukte van een eersten
verzenbundel van zekeren Heynkens*
Joris Eeckhout heeft«De Ontmoeting»ingeleid van Pater Jozef
Boon C* ss* R* die een tooneelschrijver blijkt te zijn met onbetwistbare
gaven* Joris Eeckhout, die als criticus de gewoonte hebben moet
nauw toe te letten op zijn oordeel en de waarde van het woord, verklaart dat deze dichtbundel, die het Hooglied wil zijn van Pater Boon's
(i) Joz. BOON : De ontmoeting* Uitg. St-Alphonsiusdrukkerij, Leuven.
JAN VERCAMMEN : Eksode. Uitg. Steenlandt, Kortrijk.
W. ROMBAUTS : Het Koele Land, Uitg. De Regenboog, Borgerhout*
H.-W. GRAULS* Cantabile, id.
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priesterschap, hem blij verraste en zóó innig en diep ontroerde* Het
staat dus buiten twijfel dat deze bundel hem werkelijk en eerlijk heeft
verrast en ontroerd* Misschien heeft het dichterlijk gevoel, dat
Joris Eeckhout nooit verlaten heeft, — al heeft hij zijn werkzaamheid
geheel gericht op de kritiek, en de dagelijksche herbeleving van zijn
priesterschap hem in de verzen van P* Boon een schoonheid voor de
oogen geschoven die ik vruchteloos gepoogd heb daarin te ontdekken*
Want al heeft Joris Eeckhout de KL Theresia en den H* Franciscus
en Jacopone da Todi en Petrarca ter hulp geroepen om me van de
«esthetische waarde» van P* Boon's gedichten te overtuigen, deze
bundel blijft m*i* in zijn geheel en elk gedicht afzonderlijk een vergissing* En dat zulk een volslagen vergissing nog geschieden kon
tien jaar na den aanvang van het expressionisme in Vlaanderen, —
dat tusschen haakjes gezegd meer dan tien jaar na 't buitenland is
gekomen — is de eenige verrassing die deze bundel me gebracht heeft*
Poëzie blijft poëzie, al schrijft ge de versregels zoo maar achter
elkaar* Probeer het met Vondel, probeer het met Gezelle, probeer het
met Marnix Gijsen* Wanneer ik nu deze methode toepas op een
gedicht van P* Boon, dan krijg ik het volgende :
Broer, die bij me waart als er 'n groote daad me riep» Broer, wiens hand me altijd
soo warm was, ge waart m'n eerste acoliet; ge waart gekomen uit Vlaanderen waar vele
menschen op u wachtten en velen baden op dien dag voor mijn Sacrificie van Liefde»

Met deze woorden, die ik gewetensvol achter elkaar heb geschreven, maakt P* Boon zeventien z*g* versregels* Dat gaat zoo :
Broer,
die bij me waart
als er 'n groote daad
me riep,
Broer,
wiens hand me altijd
200 warm was
ge waart m'n eerste acoliet enz.

Ik heb dit hooglied een tweede maal gelezen, uit behoefte om
ten minste een vers te vinden, waar ik mijn hart op zetten kon — want
ik weet dat P* Boon kèn, indien hij zich bezinnen wil op het wezen van
alle zuivere poëzie — maar ik heb het niet gevonden*
*
*

*
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Er is ook veel in den eersten verzenbundel van Jan Vercammen :
Eksode, dat uit dezelfde atmosfeer geboren is en lijdt aan denzelfden
poëzieloozen woordenvloed en overspanning* J* Vercammen* die onder
denzelfde vlag hoort als Moens en Demedts en Buckinx moet eerst
genezen van de humanitaire beeldenrethoriek vóór zijn groei ernstig
aanvangen kan* Maar deze «Eksode» is de eersteling van Jan Vercammen* terwijl Pater Boon reeds een achttal tooneelspelen heeft
in het licht gezonden* Er is trouwens in Vercammen's verzen een jonge
opgetogenheid die zich wel vaak overroept en losrent buiten de grenzen
der poëzie* maar af en toe treft u toch een toon* een vers* een fragment dat een tuchtvolle bezinning verraadt en mogelijkheden voor
de toekomst; zij het dan nog niet de zekerheid van een begenadigd
dichterschap*
*

*

Er is in elk geval in deze verzen van J* Vercammen een grootere
levensernst, dan in het woordenspel dat Willem Rombauts tracht uit
te voeren naar het voorbeeld van P* Van Ostayen* En die levensernst
is een veel rijkeren voedingsbodem voor de schoonheid* dan rythmische muziekaliteit* Ongetwijfeld bereikte W* Rombauts met dit
rythme, in verschillende gedichten een impressie of een atmosfeer
waarin het zingende en versluierde geheim der poëzie hoorbaar is*
Zoo zet b*v* het gedicht« Landelijke Liefde»in :
Koel
koel
koel in de kom van de morgen
komt de koe
komt de koekoek
komen beiden uit de nacht.

Dat kunt ge genieten om zijn muziekaliteit evenals het rijmpje
« Timpe tompe teerling »* Maar dit stemmig spel breekt niet doorheen
de wanden van uw hart tot de kern* Ook voor W* Rombauts geldt het:
wachten* tot de verdieping aanvangt*
*

W* Rombauts heeft recht op ons geduld; want dit« Koele Land »
is zijn eerste kleine verzenbundel* Met A*-W* Grauls wordt het een
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moeilijker geval, want Grauls is nu toch al veertig geworden en zijn
verzenbundel «Cantabile» is, geloof ik, al de achtste van zijn hand»
Grauls is nog steeds op zoek naar zichzelf, en pas heeft hij zichzelf
gevonden of hij verliest zich weer» Er is in dezen bundel heel wat
Van Ostayen; er is een deel van Marnix Gijsen, min de scherpe beelding en gespannenheid en er is ook een deel van A»W» Grauls» Om
dit laatste gaat het» Ik heb gelezen tot blz» 22 vóór mijn hart gevangen
zat, maar dan, ineens dit vers : De Zeeman :
Zijn schip lag gemeerd in de havenkom.
De avond was zwoel» Het sterlicht glom»
Hij lag op het voordek lui uitgestrekt»
Een guitaar heeft hem plots uit zijn droomrust gewekt*
Het keerende tij overstroomde de stilt'
en steeg tot een rhytme onrustig en wild»
De lichtgloed der stad werd een tooverkring»
Wat schrijnde in zijn herinnering?
Hij ging en ging. Hij moest wel gaan»
Want vreemd was de schijn van de volle maan»
En toen een vrouw hem binnen nam
begreep hij niet hoe hij daar kwam.
Een klank» een beeld en de avondgloed
en wie herkent zijn eigen bloed?

De goedkoope kinderrijmpjes van kleine Elza en Frieda kan ieder
vader voor zijn kinderen fabrikeeren, maar een vers als dit van den
zeeman, die plots zijn hart op avontuur voelt gaan, schrijft alleen een
dichter» Er is méér in dezen bundel dat van dit dichterschap getuigt:
b»v» het sobere, beeldende : Lente, en om de persoonlijke gave van
deze verzen vergeet ik graag den onverwerkten invloed van Van
Van Ostayen en M» Gijsen en Minne, en de gemakkelijke strophen
van « Mijn vriend de dokter»of«De Tijger »»
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Ringsteken
Nu weten wij dan hoe het nieuwe tijdschrift der jongste jongeren
zal heeten : «Wachtvuur »• Het wordt uitgegeven door Steenlandt
te Kortrijk, verschijnt tweemaandelijks en kost 25 fr* per jaar* Redactiesekretaris André Demedts* Gloeiend is de programverklaring
niet en ons heeft een heel klein beetje onthutst dat deze jongste jongeren bekennen dichter te willen terugkeeren tot de traditie dan de
generatie voor de hunne* Indien wij aan een program veel beteekenis
hechtten zouden wij dit een veeg teeken achten voor de vitaliteit der
jongste jongeren* Maar wij weten dat zij juist zullen waard zijn wat
hun werk waard is. Laat ons het beste hopen*
*

*

*

Zeer interessant is de naasteenlegging van de vlaamsche en fransche kritieken over een zelfde werk zooals Paul de Mont ze geeft in
Vlaamsche Arbeid (Afl* 5-6)* Met een kommentaar, verstandig
beredeneerd, zou de scherpe tegenstelling misschien wat verzacht
kunnen worden, maar ze zou dan toch nog groot genoeg blijven
om tot ernstig nadenken te stemmen* Daartoe stemt de naasteenlegging ook zonder kommentaar, dus geven we ze maar zoo :
Il faut louer M. Lugné-Poë d'avoir
Paul de Mont heeft Télescopage — wat
monté Télescopage. La pièce est curieuse.
een zonderlinge weinig passende titel —
in 't Fransch geschreven* Dr» de Gruyter interessante et amusante, bien que les
heeft het vertaald* Het stuk was zeker idees les plus graves la traversent*
zooveel eer niet waard*
{La Presse.)
(Koorn en Kaf.)
Paul ACHARD*
Lode MONTEYNE*
Wij die meenden dat de schrijver
van Nuances slagen zou in het mondaine
tooneelspel, hebben ons deerlijk bedrogen*
We zijn bovendien overtuigd dat dit stuk
indien het in de oorspronkelijke taal ware
opgevoerd, even diep zou gevallen zijn.
(id.) Lode MONTEYNE*
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Cette pièce qui n'est pas toujours tres
scènique, porte la marque d'un esprit
original et fourmille d'idées justes et Ie
dialogue est de la meilleure qualité*
(Figaro.)
James de COQUET*

En nu moet de schrijver zich maar niet
inbeelden, dat zijn werk een zoo ongunstig
onthaal genoot wijl het een zgz. praatstuk
is. De waarheid is dat Télescopage als een
slecht praatstuk, met wijsgeerige pretenties, die ter nauwernood de holheid van
den inhoud kunnen duiken, moet gedoodverfd worden en de auteur werkelijk die
grenzen overschreed waar de verveling
zelfs voor met schatten van goeden wil
bewapende toeschouwers niet langer
draaglijk blijft.
(id.) Lode MONTEYNE

Elle est assurément tres interessante
cette pièce d'un écrivain beige... écrite
avec une verve singuliere, une finesse
tres précieuse. Avec tous ses défauts,
cette comédie-conférence est infiniment
agréable. J'en aime la construction paradoxale, Ie style élégant. L'écrivain qui
a déposé cette carte de visite, n'est pas Ie
premier venu, et nous pouvons en attendre
d'excellentes choses : ce debutant sera un
maitre.
(Le Petit Journal)
Pierre VEBER.

Het idiootste wat we ooit op de Vogelenmarkt als boniment ten beste h bben hooren geven was een vuurwerk van geestigheid en van critische snedigheid bij het
lamme gezeur in dit gewrocht.
(De Nieuwe Gazet.)

Sans partager toutes les idees de Mi
de Mont, je rends hommage a sa pièce,
qui est nourrie d'une quantité foissonnante d'ingénieux développements, bien
écrite, riche en heureuses formules.
(Paris-Soir.)
Paul REBOUX.

Léon Treich heeft blind weg zijn naam
gezet onder een artikel in de Nouvelles
Littéraires, dat door een roekeloozen
Belg is geinspireerd en waarin Paul de
Mont wordt genoemd als een «jeune
auteur de culture véritablement européenne»...
(Telegraaf.)
M. ROELANTS.

C'est une défense de 1'Occident que
nous présente — après Henri Massis et
Lucien Romier — Pauteur de la pièce
interessante que nous a fait connaitre
la Maison de 1'CEuvre.

...die met zijn Télescopage een comedie
heeft geschreven op de reacties van de
europeesche cultuur voor de dubbele
Amerikaansche en Aziatische bedreiging...
«Hoort ze lachen, hoort ze lachen»,
zeggen de houders van kermistenten,
waarin iets vroolijks te zien is. Ik zou hetzelfde willen zeggen tot den heer Léon
Treich.
(Telegraaf.)

La journée du 7 décembre a été bonne
pour les anciens combattants : c'est un
ancien combattant : M.Maurice Bedel
qui a remporté le Prix Goncourt pour son
roman : Jéróme, 60 lattitude Nord; et le
soir même, a la Maison de l'CEuvre,
M. Paul de Mont, ancien combattant, lui
aussi, faisait applaudir une comédie,
Télescopage, qui traduit clairement la
rivalité de deux civilisations se disputant
1'empire du monde.
(Intransigent, 11-12-27.)
Lucien DESCAVES.

M. ROELANTS.

(Intransigeant, 10-12-27.)
Lucien DESCAVES,
de 1'Académie Goncourt.
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Dat is het slepend gebeuren. Daar rond
is nu gewonden zoogenaamd philosophisch
commentaar over europeesche, amerikaansche, aziatische beschaving : paradoxen, gemeenplaatsen, coqs - a - 1'ane,
en bovendien een matelooze zelfgenoegzaamheid. Indien ik niet beter wist, zou
ik zeggen : het stuk van één van die
parvenu-intellektuelen onder de Amerikanen, die de schrijver precies heeft
willen belachelijk maken.
(id.) Maurice ROELANTS.

M. Paul de Mont n'a pas craint d'aborder un vaste sujet... et il a réussi a faire
une pièce bien montée d'une assez belle
tenue dramatique pour faire passer certaines maladresses, qui ne permettent
pas de douter des qualités dramatiques
de M. de Mont.
(Paris-MatinaL)
Pierre LASSERRE.

Seemenis, wat dor, droog en verrimpeld
vruchtje heeft de heer de Mont het publiek
toch voorgeschoteld. Ge moet maar durven
... Dat is geen actie, dat zijn geen gedachten, dat is geen tooneeltaal, dat is niets.

Télescopage a bien des qualités, celle
entr'autres d'être une pièce d'avant-garde,
propre a séduire tous les publics, parce
qu'elle contient avec des idees, des foules
d'idées, des scènes rapides, vivantes et tres
théatre... Ecrite dans une langue drue,
(Gazet van Antwerpen*) serrée, pleine de mots et de situations
dröles..»
(Le Soir.)
Pierre LOISELET.

Volgens Anton van Duinkerken «steekt in eiken Hollander
'n geheime kontroleur »• Daardoor komt het dat hij zelf de jaarsproductie 1929 der katholieke Nederlanders kontroleert in « De Tijd »•
De Hollander heeft, schrijft hij en citeeren wij met instemming op
een paar tusschen haakjes na, aldoor de zucht om nauwkeurig te weten,
hoe het met de zaken staat; — zelfs als hij voor het overige heelemaal
niets met de zaken te maken zou hebben. Zijn evenmensch interesseert
hem dikwijls uitsluitend als voorwerp van onderzoek. Wanneer men
bij voorbeeld het grootste gedeelte van de polemieken over de hedendaagsche dichtkunst leest, krijgt men den indruk, dat in Nederland
alleen maar poëzie geschreven wordt ten behoeve van bazelende
praatvaders, die wanhopig naar een stamtafel-onderwerp zoeken.
Neem onze katholieke letterkunde van vandaag. Voor sommigen
Zeg ik hier al veel te veel, want er klimmen gemiddeld drie praatvaders
per maand op de publieke tribune met de bewering, dat er geen katholieke letterkunde in ons land bestaat. Neem dan het ding, dat wij gemakshalve toch maar katholieke letterkunde noemen. Het is nog geen
volle tien jaar bezig, hedendaagsche te zijn. Wat is er al over gezegd!
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Door hoeveel buitenstaanders werd het al gecontroleerd! Terwijl
de schrijvers grootendeels hun dertigsten verjaardag nog moeten vieren, zijn ze al afgeschilderd in hun heelen «ontwikkelingsgang »•
Ze zijn al steriel verklaard, ze zijn al voor afvallig uitgekreten; ze
zijn al dood genoemd en voor ongewijde aarde bestemd; ze zijn allemaal al tegengevallen, voordat ze zelfs nog maar een gedacht hadden,
hoe dan ook te bevallen. Onze Roomsche schrijvers zijn al zoo dikwijls
gequalificeerd en op zoo verschillende wijze, dat niemand hunner nog
kans ziet een boek te schrijven, of een heel legioen praatvaders had
het «wel altijd gedacht »• Is het boek goed, dan beantwoordt het aan
de beloften, die iedereen al lang in het vorige werk had gezien. Is
het niet goed, dan noemt men het een consequentie uit de gevaarlijke
tendenzen, waarop iedereen allang gewezen had. De Hollander
leest geen literatuur, maar hij controleert literatuur.
Het letterkundig leven wordt bij ons dan ook niet gedragen door
gedichten of boeken. Het wordt onderhouden door relletjes. Ieder
jaar zijn de voornaamste gebeurtenissen eenige onverkwikkelijkheden,
waaraan gewoonlijk katholieke dames nijver hebben meegewerkt.
Dit jaar kenmerkte zich vroolijk door het «geval» Mien Proost, het
plagiaat-geval van Annie Hulsmans en het relletje rondom « De Paal »•
Dit laatste was vooral karakteristiek. Wij kunnen onzen lezers thans
met stellige zekerheid mededeelen, dat het aangekondigde tijdschrift
« De Paal» niet zal verschijnen.
(Volgens een mededeeling van Ton Kerssemaekers aan ons en
«.De Morgen» verschijnt «De Paal» wel. Omstreeks Maart. Wij
nemen deze gelegenheid waar om «pflichtgemass» ook alweer dezen
Paal goed heil te wenschen. N. V. P.)
«Wie weten wil hoe de katholieke letteren in 1929 gedijen moet
niet afgaan op sensatiezuchtige praatjes voor de vaak, maar de verschenen boeken lezen. Nu het jaar gaat scheiden kan de herinnering
aan eenige titels wellicht aanmoedigend werken. In 1929 verschenen
van :
Antoon Coolen : Het donkere Licht
Anton van Duinkerken : Vortelsel in de Hut.
denzelfde : Roofbouw.
denzelfde : Hedendaagsche Ketterijen.
Albert Helman : Hart zonder Land.
Mathias Kemp : De bonte Storm.
denzelfde : Sterren, Musschen en Ratels.
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Gerard Knuvelder : Bezuiden de Moerdijk*
denzelfde : Zwervers.
Marie Koenen : Wat was en werd. (2 deelen)
dezelfde : Stormenland.
Albert Kuyle : De Bries.
Herman de Man : Meester Lampelaar.
Kees Meekel: De Dwerg.
Herluf van Merlet: Het oud Seizoen.
Mien Proost: Het Middelbaar Onderwijs.
Gerard Wijdeveld : Het Vaderland.
Dat wil zeggen, dat onze letterkunde gemiddeld minstens eenmaal
per maand verrijkt werd met een boek van een katholiek auteur* Men
kan natuurlijk in den breede redetwisten over de waarde van die boeken, maar de balans is, objectief gezien (objectief is onjuist, men leze :
«kwantitatief gezien » N* v* PO vrij batig, dunkt ons*
En de begrooting van 1930? Al wat de schrijvers noodig hebben,
is een publiek* Is het te veel gevraagd, een katholiek publiek te eischen
voor katholieke boeken? (Men moet het publiek niet opeischen maar
veroveren N* v* PO In ieder geval is die eisch tot op heden slechts
matig beantwoord* Het eigenlijke publiek onzer schrijvers is niet een
gedeelte der katholieke bevolking, maar een groote groep andersdenkenden in de grootere steden des lands* De Roomsche schrijver bereikt
het Roomsche publiek eerst langs de aanbevelende belangstelling
van andersdenkende lezers*
Er is dus iets in wanorde in de verhouding tusschen de katholieke
schrijvers en het katholiek publiek* Gewoonlijk wordt dit uitsluitend
geweten aan de «moeilijkheid» of de «ontoegankelijkheid» der auteurs* Inderdaad bestaat er tusschen hen een zoo groot verschil,
dat ze niet zonder onderscheid berekend mogen heeten op één het
zelfde publiek* De lezerskring van bijvoorbeeld Herman de Man
zal nooit heelemaal dezelfde zijn als die van Albert Helman* Maar dit
bevestigt dat onze schrijvers door hun aanleg genoegzaam geschakeerd
zijn om het heele Roomsche publiek te voldoen* Ook hun werk is
van genoegzaam gevarieerden aard : roman, novellen, gedichten,
essays* (Heel deze redeneering gaat uit van de beweenlijke veronderstelling dat al het werk van al de katholieken in Holland van aard is
om het groote publiek, den doorsneemensch te boeien N* v* P*)
164

Uit Urbain Van De Voorde's merkwaardig opstel over Charles
De Coster's Uylenspiegel (in «De Stem») lichten wij den passus
waarin hij verklaart hoe Vlaanderen in zijn meerderheid vijandig of
afeijdig bleef tegenover dit werk omdat dit, overigens ten schade
«van de waarachtige epische levensaanvoeling» te tendentieus
antipapistisch was*
«Uylenspiegel is impulsief, amoreel en bandeloos als de natuur
en evenals dezer goedheid is de zijne veeleer betrekkelijk* Maar overal
laat hij zich door de natuur leiden en beheerschen* Zij is het die zich,
in spel van bloed en drang, uitviert in kermissen en schranspartijen,
gevechten en hoereerderij, uitspattingen die aan het epos zijn ietwat
reeuwsche animaliteit bezorgen, maar zoo open en vrank, dat de
bedenkelijkste buitensporigheden bijna onschuldig lijken* Maar,
vreemde tegenstelling met deze dierlijke en koortsige botviering
van den natuurdrift, van het moment dat Uylenspiegel ons wordt
getoond in zijn verhouding tot Nele, is hij omgekeerd als een handschoen, De bronstige Vlaamsche hengst is opeens zacht geworden
als een lammerken* Geen dichter heeft ooit een liefde bezongen zoo
, idyllisch en puur als Uylenspiegel's gevoel voor zijn Nele* Deze liefde
begint met het ontwaken der zinnen bij het kind, een ontwaken,
vreesachtig, brandend en onbestemd* Ze volgt de wegen der lente
met twee verliefden, die zwijgen, bang voor het vuur dat hen verteert
en bijna krank van teederheid; en eindelijk, na vele, dapper doorstane
beproevingen, na veel scheiden en zich hervinden, lost zij zich op in
een huwelijksnacht, heilig en ernstig, waar lichaam en ziel zijn saamgesmolten tot één zuivere extaze van leven en droom* De ziel van
Nele is het heiligdom van het boek; zij staat buiten alles wat er in
woelt en wriemelt en schuimt* De echo's der donkere passies en bloedige tooneelen die het van het begin tot het einde doorrazen sterven
voor haar uit* Dit Vlaamsch Gretchen, dat wellicht banaal en sentimenteel zou geworden zijn als zooveel imitatie's van het Goethiaansch
prototype, wordt gered en blijft levend omdat De Coster het edelste
van zijn geest en hart er in heeft gelegd* De Coster's Eros, dien we
kennen uit de «Brieven aan Elisa,» zijn levenslang beminde, brieven
vol verdroomd en schuchter gevoel, vinden we hier onvermengd
terug* 't Beeld der eigen geliefde heeft voor zijn oogen gezweefd
toen hij Nele schiep* Dit eene element van spiritualiteit en verinniging
is echter niet in staat het algemeen karakter van het boek : zijn daemonische bezetenheid eensdeels, zijn amoralisme en onroomschheid
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anderdeels in den achtergrond te dringen. Het blijft in wezen opstandig * Uylenspiegel, symbool van het zich de middeleeuwen afschuddende volk, is de jongere broeder van Prometheus, een nieuwe incarnatie van Lucifer, den oproerigen hemelgeest* Maar nog in die tweede
helft van de XIXe eeuw waarin het boek ontstond was Vlaanderens
geestesleven steeds te veel met christelijke waarden gevoed, het bestond nog te veel van zijn overgeleverden, middeleeuwschen droom,
het had te weinig de lijn der cultureele «ontwikkeling» gevolgd
waarvan het eerste ontwaken in Uylenpiegel wordt gepraeludeerd,
het was integendeel te veel op zijn stappen teruggekeerd opdat dit
epos een sterken weerklank zou hebben kunnen vinden in zijn gemoed*
Want men vergete niet, dat op het moment dat De Coster zijn poema
schiep, het moment ongeveer dat de jonge Gezelle was begonnen
een aanvang van beelding te geven aan Vlaanderens wellicht ingesluimerde, maar intusschen gothisch verdroomde ziel, zooals in de
groote steden de geloofsijver bij velen was getaand, de massa toch
van het volk, met een begrip van deze klasse die draagster is der
ideeën : de burgerlijke middenstand, vertrouwd was blijven leven
onder de hoede der Roomsche symboliek* In dien tijd en later nog
was het, dat er in Vlaanderen menschen leefden zooals men die thans
meer algemeen kent uit de romans van Sabbe, Timmermans en Thiry
deze ootmoedigen en simpel belijdenden, die op het platteland, in
de doezelende wijken en de begijnhoven onzer stille steedjes hun nagenoeg gebeurtenislooze dagen sleten in boetvaardigheid en gebed en
wier aardsch leven geheel werd beheerscht door de mystische verbeelding van hemelsche zaligheden* Een wonderlijk volk was feitelijk
toen het Vlaamsche! In de onbewuste diepten van zijn gemoed
schuilde nog een macht van middeleeuwsche wereldnegatie en eenvoud
en men kan zich afvragen, welk een Franciscaansche beperking der
behoeften dat volk zich had opgelegd, wat voor kinderlijke zielen zijn
menschen hadden, om, als was er niets gebeurd sinds de dagen van
Ruusbroeck en Van Eyck, zonder zich een vraag te stellen, vroom en
betrouwend te leven onder de hoede van symbolen waarvan ons (de
schrijver Urbain v* d* Voorde is niet katholiek* — Red*) de zin in veel
stormen des geestes veelal verloren is gegaan; afvragen kan men zich
hoe heele geslachten in den nuchteren, sceptischen, God-ontvoogden
tijd van toen, waar alom in het overige West-Europa werd gearbeid
aan een nieuwe gestalte van leven en geest, en nauwelijks nog een poging werd gedaan om maar iets eewigs uit te grijpen, heel het gedoe
166

dier zielsontluisterde wereld links liet liggen om geestelijk te leven
van een patrimonium dat de bouwheeren der kathedralen hadden overgemaakt aan latere tijden, waarin echter het Vlaamsche volk zoo goed
als alleen overbleef om dit gothisch erfdeel niet te verwaarloozen*
Voorzoover De Coster Vlaanderen's ziel in zijn Uylenspiegel heeft
bedoeld te belichamen, heeft hij ontegenzeggelijk den geestelijken
droom van dit volk, waarin het geslacht na geslacht leefde, werkte en
stierf, al te zeer over het hoofd gezien* Het is dan ook niet te verwonderen, dat er tusschen het Vlaamsche leven en dit werk geen communie
kon ontstaan* Vlaanderen herkende in Uylenspiegel wel den oubolligen
vlegel en spotzieken snaak van zijn aloude blauwboek; het herkende
in zijn uitspattingen en buitensporigheden, in zijn Lamme's schransen zuippartijen, in zijn opvliegendheid, baldadigheid en vechtlust
wel zijn eigen brooddronkenheid en zwaren zinnendrang; maar dit
is slechts het vleeschelijk zwakke en ontoereikende, het menschelijk
zondige in zijn aardsch bestaan; dat is slechts zijn materieele, ongelouterde natuur, die het overigens met alle volkeren gemeen heeft*
Maar het zocht hier te vergeefs naar zijn beter deel, naar zijn droom
van Cherubijnschen wandelaar te midden van een hem geestelijk
vreemde wereld, van een hem vijandigen tijd* Herkende het ook in
de algemeene ordening van het boek, in de ruimtelijk geziene en verwezenlijkte toestanden, waar alles op zijn plaats staat in het adequate
licht en de juiste verhouding, in. de warme, trillende kleuren, in de
prachtige afwisseling van licht en donker instinctief zijn eigen schilderkunstige begaafdheid, — de inhoud zelf van al deze vele schilderachtige
tafereelen stiet hem veelal tegen de borst, want al te vaak werd er
lasterend gesproken over zaken en gebruiken die hem heilig waren
en waarmee zijn ziel als met een deel van zichzelf was vergroeid.
Onder zóó menig opzicht overigens aan zijn prototype ontgroeid, hij
was geus geworden en vooral heiligschendend lasteraar, en ook
die goedzakkige Lamme kon ten slotte op eens zoo goddeloos doen;
er was iets zoo zonderlings, iets hem zoo wereldvreemds in dit boek
geslopen, dat Vlaanderen niet anders kon dan weigeren zichzelf en
zijn leven daarin terug te vinden* Die duivelsgeschiedenissen en die
waarzeggerij, die tooverzalfjes, geestverschijningen en sabbatvizioenen,
—" al dingen waar blijkbaar niet de Heer, maar Satan zelf de hand in
had; en ten slotte die monsterachtige verhouding tusschen tooverheks
en een baarlijken duivel, waaraan dan Nele, die moet doorgaan als
Vlaanderens hart, het levenslicht zou te danken hebben, — neen,
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in dit geïnverteerd mysticisme en die griezelige romantiek heeft Vlaanderen zich niet herkend* Moeder Vlaanderen heeft bedankt voor een
«hart» dat haar zou te beurt gevallen zijn uit de koppeling van een
krankzinnige tooveres en een « kouden daemoon »•
«De Coster heeft het nochtans goed gemeend; goed gemeend
met Vlaanderen, zijn taal, en zijn bestemming als volk* En vooral
in deze laatste jaren is Vlaanderen dit gelukkig beter gaan begrijpen*
De schrijver van Uylenspiegel had op historisch gebied tegenover
den opstand der Nederlanden in de XVIe eeuw te scherpe stelling
genomen om niet logisch in dezelfde lijn door te denken in verband
met den historisch-politieken toestand van Vlaanderen in zijn eigen
tijd* Want drie honderd jaar na de geschiedkundige feiten waarvan
zijn epos gewaagt, drie honderd jaar na datgene wat hij onbewimpeld
noemt het «verraad der edelen en der geestelijkheid», en wij voegen
er juistheidshalve bij : het verraad der toenmaals reeds verfranschte
edelen en verfranschte hoogere geestelijkheid, was de toestand voor
het Vlaamsche volk feitelijk niet veranderd* Wel was de aard van het
gevaar gewijzigd : Spaansche overheersching was vervangen door
overheersching van Fransche taal en kuituur* Maar beide elementen,
— ook De Coster noemt ze ergens in één adem : «Espagnols et
Malcontents» — waren even vijandig aan zijn wezen het laatste wellicht nog gevaarlijker, wat minder brutaal* Deze laatste verovering
ging langzamer, maar, het scheen wel, zekerder* Alhoewel zelf
on-Vlaamsch van opvoeding en cultuur heeft De Coster met het intuïtieve inzicht van kunstenaar en groote minnaar van Vlaanderen
begrepen, dat dit volk leed aan historische, ceconomische en cultureele
nooden die zijn regeerders zoo traag waren te lenigen, die zij, integendeel, veelal verscherpten* En hij heeft, met zichzelf consequent tot
het, wellicht gevaarlijk, einde, den prachtigen geestelijken moed
gehad, in een profetie op het einde van het boek, Vlaanderens natuurlijke bestemming duidelijk te formuleeren; in de XVIe eeuw is Vlaanderen door het verraad der grooten van toen van zijn taal- en stambroeders gescheiden geworden — welnu : wat uit verraad is geboren
kan niet gedijen en mag dus niet bestendig blijven* Ter elfder uur
dient de feest der Pacificatie van Gent weer in het leven geroepen*
De natuurlijke bestemming der Zuidelijke Nederlanden is door een
band van vriendschap en eensgezindheid weer met de Noordelijke
vereenigd te worden*»
*
# *

«De Gemeenschap» besluit haren vijfden jaargang met een dik
nummer (juist een derde ervan wordt gevuld met drie bijdragen van
Van Duinkerken) en een sympathiek lustrumartikel van den
redacteur Albert Kuyle*
Albert Kuyle vertelt van de ervaringen, goede en moeilijke, der
Utrechtsche concentratie en zegt dat het«bitter moeilijk»is een dergelijk maandschrift uit te geven, omdat altijd de ellendige realia de
domper zetten op de vlam der geestdrift* Men begon met een getal
van 87 abonné's, welk getal in den eersten jaargang slechts tot 200
aangroeide* Desondanks werd de uitgave doorgezet*
Tweehonderd belangstellenden, althans slechts 200 «die van hun
belangstelling blijk gaven op de eenig juiste manier, n*l* door zich te
abonneeren*»
Het zullen de bekende kat-uit-de-boom-kijkers geweest zijn,
de rest* Maar waarom was de conversatie erover dan zoo druk?
Waarom tutoyeerden ons eenige dozijnen menschen met wie wij ons
niet herinnerden ooit tevoren eenig contract te hebben gehad?
Waarom roddelden de schrijvende en sprekende subalternen dat ons
in Utrecht het trommelvlies haast scheurde? Allemaal leeszaal- of
portefeuillelezers? Neen* Voor het grootste gedeelte onbeschaamde
bemoei- en bedilzuchtigen, zonder eenige kennis van de betrokken
idee* Hoe de pers was in dat eerste jaar? Voorzichtig, bang, geschrokken, blij, waarschuwend, al naar aard en kleur* Profetisch ook dikwijls,
en dan somber en onheilspellend* Na het eerste nummer, meende
onze vriend Hyacinth Hermans, zouden we wel niets meer zien*
Met een klap viel toen 't lang uitgebleven en boekdeeldikke nummer
twee tusschen zijn weekpraatjescopie* Sinds dien heeft hem de gedachte aan ons tijdschrift nimmer meer verlaten*
Oorspronkelijk opgezet zonder eenige gedachte aan een «zaak»
begon reeds in dat eerste jaar nu en dan zich de behoefte op te dringen
aan een aparaat, om ook de meer wijdloopige uitingen van een jongere
geest onder de oogen van het publiek te kunnen brengen* Er waren
tal van boeken en geschriften, (en wij vermoedden toen reeds dat dat
aantal gestadig toe zou nemen), welke in portefeuille bleven, omdat
geen uitgever de moed had en de lust het risico van hun verschijning
op zich te nemen* Nu klinkt dat eenigszins vreemd, omdat de omstandigheden radicaal veranderd zijn, maar toen kon men tevoren berekenen, tenminste dat meenden vrijwel alle uitgevers, dat zoc'n uitgave
onder de geheide stroppen zou moeten worden gerubriceerd*»
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Op dit oogenblik' worden meer dan 15000 literaire boekwerken
door de jonge uitgeverij verspreid*
De Anti-Nu brochure vestigde de aandacht van breeder kringen
op de beweging onder de jongere kunstenaars en intellectueelen, een
belangstelling die zich dan ook goed liet gevoelen* En het tijdschrift
niet meer verlaten heeft*
K Want, en hiermede wil ik gaarne mijn ten deele ontijdige
memoires beëindigen, belangstelling is er voor ons werk genoeg*
Maar als Helman en Van Duinkerken telkens en telkens weer het publiek van hun lezingen er op wijzen dat wij van belangstelling alleen,
noch geestelijk, noch materieel kunnen leven, is dit omdat die belangstelling zich nog steeds schaarsch in daden omzet* Omdat die belangstelling ons nog altijd niet in staat stelt onze schrijvers een honorarium
te betalen, dat u zeker zou vorderen wanneer u schreef* Omdat verreweg het grootste aantal van de door ons uitgegeven boeken, en dat
zijn er teveel om in dit verband op te noemen, wordt gekocht en gelezen
door niet-katholieken* Elke maand eischt de een of ander van ons meer
creatief werk, maar de paar dozijn boeken van jongere Katholieke
schrijvers, welke in de vijf Gemeenschapsjaren bij ons verschenen,
worden nog niet verkocht in een tienmaal verlangzaamd tempo van
onze modeschrijvers en prulromanciers*
Als u de nieuwe Jaargang weer begint te ontvangen, denk dan
bij tijd en wijle eens aan de moeite die het kost ons blad waardevol te
houden van inhoud, veranderlijk als het weer, glimlachend als een
lentemorgen, sarcastisch als een ijsvogel, scherp als een gilette, eerlijk
als het kerkportaal en onbevangen als een straatjongen*
Aan de moeite die het kost, U niet teleur te stellen, als u naar de
bus loopt om te kijken of het haantje of kipje zal zijn, die de omslag
siert* Aan onze moeite om u waar voor uw geld te geven, in den zin
waarin wij dat verstaan*
Januari a*s* gaan wij met Gods hulp en Zegen de zesde jaargang
in, het zesde Gemeenschapsjaar, met een vast geloof aan onze Heilige
Engelbewaarder, en een bede aan Sint Paulus dat hij onze pennen bestiert* En laat het klein feestje dat wij thans op de Oude Gracht gaan
vieren, overwaaien naar waar gij allen zijt, en wees dan blij met ons,
omdat het kaperschip in vijf jaar tijds niet lek sloeg, en gonzend van
vlijt te wachten ligt op ruimer zee*»
PERTINAX.
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Boekbespreking
E. VETERMAN : De man die geen miljoen bezat. Em. Querido's uitgeversmij, A'dam.
De ex-medewerker van Timmermans heeft hier een plezierig boek geschreven dat
hij «een verdichtsel der werkelijkheid » noemt. Verdichtsel is het daar het zeer onwaarschijnlijk is en het is werkelijk omdat het maar verdichtsel wordt door een graad van overdrijving. Een doorgaans geslaagde satire op het moderne mondaine leven, maar geschreven door iemand die dat leven nog niet genoeg haat om het te kunnen doodspotten. Het
slot (epiloog) is gekunsteld, traditioneel, zwak.
LEONHARD FRANK : Karl en Anna, vertaald door Alice Nahuys. Een Querido's
uitgeversmij, Amsterdam.
Deze hooggeroemde roman van den modernen Duitscher, den Jood Frank, kunnen
wij niet zoo hoog aanslaan als vele anderen het deden. Er licht wel ongeveer uit elke bladzijden een nieuw-scherp blikkerend lichtje, een zin, een wending, een beeld, maar het
blijft, naar ons dunkt daarbij : bij de taal* Het gegeven is verre van origineel: werd in
't Engelsen, in 't Russisch en in 't Nederlandsch herhaaldelijk verwerkt (door Iwanow
b. v. in een novelle heel wat machtiger). De dramatiek is niet beknopt en hevig van verwikkeling, maar slentert drie vier maal wat weg en terzij. De thuiskomst van Richard is
dramatisch zwak. Toch een der merkwaardige moderne romanwerken van na den oorlog.
EMIEL ZOLA. Nagelaten werk vert. door Andries de Rosa* Scheltens en Giltay'
Amsterdam.
« De athleet van den modernen roman»zooals Herriot Zola met een dikke overdrijving heeft genoemd, heeft waarlijk al zijn laden zorgvuldig geledigd, want wat er nadien in
gevonden werd had mogen blijven liggen. Op het eerste stuk« De lente, dagboek van een
herstellende», na. Het overige zijn vrij onbeduidende, door Andries de Rosa goed vertaalde schetsen.
Prof. Dr. ALEXANDER SOLYMOSSY, Hongaarsche sagen, sprookjes en legenden, vert.
door Vilma Hettyey de Makkoshettye, illustraties van Istvan Benyovszky. W. J. Thieme
en C ie Zutphen.
Weer een prachtige bundel bij de reeds zoo talrijke reeks. De schrijver en wetenschappelijke toelichter der teksten is lid der Akademie van wetenschappen te Boedapest.
Behalve een tweedeelige inleiding over de Geschiedenis der Hongaren (inleiding tot de
historische sagen) en over de ziel van den Hongaar en zijn volkskunst, geeft hij een kleine
veertig blz opgave van bronnen en aanteekeningen : zeer verzorgd werk, degelijk wetenschappelijk materiaal. De meeste waarde echter bezitten de teksten zelf, een vreemde
en wondere schat. Vooral de eigenlijke volksvertelsels zijn eenig. Wie in boeken en geleerderigheid den weg vergeten heeft naar het eenvoudig en goed hart van den mensen,
vindt hem hier. Want het is merkwaardig hoe ai deze naieve verbeeldingen der onderscheiden Europeesche volkeren op elkander lijken, de christus-sagen en de sagen over den
oorsprong van die plant en dien vogel en de gespleten lip van den haas. Het is of dit alles
overgebleven is uit den tijd toen Japhet naar hier kwam, de zoon van Noë. De kinderen
trouwden maar altijd uit, als ze met velen waren maakten ze een land, grenzen en vijanden. Maar iets behielden ze allen : wat de aartsvader vertelde rond het houtvuur.
Dit boek is een mooi bezit en een mooi geschenk.
JAC ZWARTS, Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. W. J. Thieme,
Zutphen.
Een groot en schoon boek dat echter uiteraard niet veel belangstelling zal wekken in
ons land. Het vormt geen volledige geschiedenis. Toch geeft het een overzichtelijk beeld.
Acht belangrijke documenten, aan de studies toegevoegd, verhoogen nog de waarde
dezer publicatie die met veel zorg en smaak geillustreerd is met fotografische reproducties.
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C. BRUGMANS. Onder de loupe van het buitenland. N. V. Hollandia, Baarn.
« Niets is voor de volkeren, gelijk voor de individuen, zoo leerzaam als het kennis
nemen van wat anderen over hen zeggen en denken» schreef Prof, Blok. Zoo heeft
schrijver getracht in dit boek een overzicht te geven van wat buitenstaanders der verschillende in en over zijn vaderland, Nederland, hebben opgemerkt. Volledig is het werk niet
en het boogt ook niet op groote wetenschappelijkheid, maar het is een levend en zeer
boeiend boek ook voor Vlamingen* Wanneer legt een onzer Vlaanderen eens onder de
loupe van het buitenland?
DOMINIQUB DÜNOIS, Georgette Garou, vert. d. H. Wiessing-Adrian. N. V. Hollandia
Baarn.
Deze feminaprijs is in elk geval wat meer waard dan verschillende zijner collegas.
Het verhaalt hoe Georgette Garou uit liefde trouwt met haren knecht, geen kinderen
krijgt en om den man een kind te geven eenmaal echtbreuk pleegt, hoe daarom man en
kind van haar vervreemden en zij ten slotte een anderen man naloopt en vervolgt. Het
gegeven moet hier en daar eens de intenties van den auteur dienen; dat is jammer. En er
loopt wel eens een scheutje literatuur door. Maar over 't geheel degelijk vertelwerk in een
geest van godsdienstige neutraliteit.
GUSTAAF D'HONDT : Als 't harte onrustig is* Uitgave Van Rysselberghe & Rombaut.
Gent, 1930.

De gesteriotypeerde boerennovelle met de tragische noot. Dolf vrijt Fiele, uit de
herberg : zij is «vleezig» «leutig» «schonkig en breed van heupen » en beschikt over
« eenigszinds uitpuilende en zacht bloeddooraderde glansoogen »• Haar hart echter is
ongestadig : zij laat de ooren hangen naar de verleiderstaal van een boschwachter.
Dolf, van achter een boom in de duisternis, schiet den medeminnaar dood op het moment
dat deze met Fiele samen is. De moord blijft ongestraft. Dolf trekt naar Frankrijk, keert
na jaren weer en wordt door Fiele die zijn daad vermoedt aan de deur gezet. Hij drinkt
heroische quantiteiten genever en gaat ten slotte aan wroeging kapot, waarschijnlijk in
de Leie.
Deze noodeloos lange novelle behoort tot een genre dat voorbij is : het epigonisme
van Buysse is niet meer leefbaar. Daarbij beschikt D'hondt niet over het vertellerstalent
van Buysse of Claes. Zijn schriftuur is laborieus, overladen en vervelend : de oudste en
meest versleten clichés worden er opgedischt zonder blozen. Zinnen als deze zijn legio :
«In een uitrafeling van donker grijze wolken, diep aan den westeinder, was het tanend goud
der uitgelaaide zonneschijf komen doorbreken en breede strepen bleeke goudmist sloegen lijk
reusachtige molenwieken over de donkerende landouwen.» En wat te denken van een man
die «de tanden ijzervast op elkander geperst» houdt «om zijn wilskracht wakker te
houden».
Het boek is ten andere van een noodelooze brutaliteit, een ruwheid die denkt kracht
te zijn en die ten slotte op een inherente onmacht duidt evenzeer als het menigvuldig
gebruik van woorden als «eenigszinds »,«bijna»,«altemet» duidelijk wijzen op een gebrek aan scherp gevoel en sterke visie.
De would-be literator 2,egt : het meisje is gelijk een roos. Hij benadert het beeld
langs een omwe^, maar de oprechte, spontane literator schrijft : het meisje is een .oos.
Men kan nog verder gaan en doen lijk Paul van Ostayen die eenvoudig zou geschreven
hebben : Meisje-roos. Zoover zouden we G. D'hondt niet willen brengen maar dat hij
maar een deel van zijn «literatuur» opzij liet en simpel weg vertellen wilde, dan zou uit
«Steemenschen»dat hij aankondigt, een goed boek kunnen groeien*
M. G*
H. WOLFFSNBUTTEL-VAN ROOYEN : Kiezen ofdeelen. N.V, Paul Brand's Uitgeverijbedrijf. Hilversum.
Wies is een Roomsche sociale werkster die er op haar zevenentwintig jaar
genoeg van krijgt en overhaast verliefd wordt op een ongeloovige jongen. Zij botst op
den energieken en ietwat liefdeloozen weerstand van hare eigen omgeving, volgt echter
haar liefde en verlaat het ouderlijk huis zonder zegen en zonder groet. Huwelijk, een kind,
rust, geluk, onverschilligheid in godsdienstzaken. Waar een conflict zou kunnen ontstaan tusschen haar oud geloof en het ongeloof van haar man : stilte.
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Na tien jaar sterft hare moeder en van dan af begint de inkeer» Als haar schoonmoeder overlijdt blijkt dat deze ook Roomsch was en dat haar geweten haar geweldig pijnigde
in de uiterste uren. Na die dramatische scène keert Wies tot het geloof terug en in hare
strenge logica voert dit tot een definitieve scheiding van haar man.
Het boekje is vlot verteld in een a-literairen stijl die de Hollandsche dames met
zooveel handigheid hanteeren. Het zit daarbij gezond in malkaar en de thesis die tot haar
eenvoudigste uitdrukking is herleid ligt er niet te dik op. Maar de schrijfster schiet wellicht voorbij het doel waar zij een charge a fond onderneemt tegen de hypocrisie van veel
katholieken en de hollandsche protestanten daarbij in een eenzijdig sympathiek daglicht
stelt. De katholieke omgeving van Wies komt er waarachtig al te slecht van af : is me
dat een zooitje liefdelooze en hypocriete wezens. Heel het verhaal ten andere gebeurt
in een Conscience-atmosfeer van eenzijdig brave of eenzijdige«stoute»menschen. Vlotte
lectuur is het wel en de bedoeling is uitstekend maar verder dan de oppervlakte van dat
specifiek Hollandsen probleem gaat de schrijfster niet.
M. G.
POL ROZA : Volksopvoeding. Uitg. Excelsior, Brugge.
Een prettig en pittig boek over de vooroorlogsche traditioneele werking van de
volksschool in het dorp en haar stelsel in de stad; over het wisselende kinderleven met
zijn luim en ernst, zijn licht en schaduwzijden — over de volksschool tegenover het huisgezin en het leven; — over de volksschool als werktuig van politiek met haar vervolging
en van arrivisme met zijn intrigues; — over de volksschool zooals ze vroeger was en nu
aan 't worden is. Een boek waaraan ouders en opvoeders en allen die 't goed meenen
met ons volksonderwijs vreugde en nut beleven zullen. Het is raak gezien en levend verteld. Maar het is even slecht gedrukt als haast alle boeken van de uitgeverij Excelsior.
D. V. B.
SIEGFRIED VAN PRAAG : Tusschen goed en kwaad. Uitgave : Allert de Lange, Amsterdam 1929.
De roerende geschiedenis van broeder- en zusterliefde die op allergruwelijkste
wijze eindigt, faute de combattants. Clara is een mooi begaafd jong meisje, Jacques
is een misdeeld potsierlijk broertje. Ouders gaan failliet en beide kinderen eten genadebrood bij een oom. Het gansene boek beschrijft den ondergang van Clara die al wat zij
heeft en meer nog opoffert aan het welzijn van Jacques. Deze snullige onnoozelaard
is haar doem : hij betracht steeds het goede en stoot zijn zuster stilaan dieper in het
kwade. Wat dat beteekent is heel wat : bloedschande uit geldbejag en een heele serie
abominaties die zich opvolgen in aldoor sneller tempo. Na tal van perijkelen argeloos te
zijn doorgevaren wordt de broer Jacques door een vereerder van zijn zuster op de hoogte
gebracht van zijn eigen fatale rol. Hij vindt geen beter oplossing dan de Seine te Parijs.
De vereerder wordt verdacht Jacques vermoord te hebben : hij vergiftigt zich. Blijft de
zuster Clara. Wat gaan we daar mee doen? Zij snijdt zich den polsslagader door lijk een
Romeinsche. Er hoeft gezegd dat zij classieke letteren doceert aan de Sorbonne, vandaar
die oplossing. Zoo heeft ten slotte de goedigaard al wie rond hem stonden te gronde
gebracht.
Van Praag bezit stellig meer dan gewoon vertellerstalent. Zijn boek boeit van begin
tot einde, maar het erotische, anormale van de atmosfeer werkt«unheitnisch ». Het interessantste is nog wel zijn bewijsvoering over het zionisme, een argumentatie die als verklarenden achtergrond van het boek te beschouwen valt. Omwege het joodsche erotisme
van het boek en een zekere gewilde brutaliteit, gaan we liefst aan dit werk voorbij. M.G,
K. R. GALLAS en C* R. C. HERCKENRATH. Fransch Woordenboek. Eerste deel
Fransch-Nederlandsch. J. B. Wolters, Groningen-Den Haag. 2 dln. in twee handen
f. 7.50. Elk deel afzonderlijk f. 3.75.
«Deze nieuwe uitgave », zegt het voorbericht, komt in plaats van de woordenboeken
van Gallas en Herckenrath, beide in twee deelen... waarbij Herckenrath tot grondslag
is aangenomen, als het beknopste, met het oog op 't algemeen gebruik voor school,
kantoor en andere doeleinden. Het nieuwe woordenboek is«met veel materiaal aan Gallas
en het nieuwere spraakgebruik ontleend». Wat het onderscheidt is «een ingrijpende
verandering in de rangschikking van voorbeelden in lange artikelen». Dit voor 't grootste
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voordeel van den gebruiker, die allergemakkelijkst de gezochte woorden of idiomatische
zegswijzen zal vinden.
Het boek komt handig en practisch voor; 't mag gerust aanbevolen worden.
SAINT FRANCXDIS DE SALES : Pages choisies. Introduction de Francis Vincent, docteur
ès lettres, professeur a la Faculté des Lettres d'Angers. — Arthème Fayard et C l e .
Paris. — 15 fr.
Nevens eene beknopte, zeer belangrijke levensbeschrijving van den grooten heilige,
behelst dit boek een uitstekende keus der schoonste bladzijden uit de <« Introduction
d la vie devote,» geschreven om de christene volmaaktheid binnen 't bereik te stellen
van dezen, die in de wereld leven; — uit «Le Traite de Vamour de Dieu » gericht tot al
wie tracht naar verdieping en volmaaktheid van 't leven; — uit «Les vrais entretiens
spirittuls», verzameling zijner voordrachten aan de kloosterlingen der Visitatie, opgenomen door twee zijner toehoorderessen en later overgeschreven met de hulp der andere
zusters; uit die bladzijden ademt zuiver en diep de echte geest van St. Franciscus van
Sales; — eindelijk uit zijne « Correspondance », een der meesterwerken der letterkunde,
op dat gebied. Die brieven zijn gericht tot allerlei menschen, behoorende tot alle rangen
der maatschappij, maar vooral aan kloosterlingen en aan dames uit de hooge wereld.
Nergens zoowel als in deze brieven leert men het leven kennen van een van Frankrijks
grootste heiligen.
Een boek dat verdient gelezen te worden; er is veel uit te halen.
EMMERICH, FERDINAND : Unter den Indianern in Mato Grosso* Teiseerzahlung.
Mit Bildern von Johannes Thiel. 2. Auflage. (6.—io. Tausend,) 8e (IV u. 206 S.) Freiburg im Breisgau 1929, Herder. Kartoniert 3 M.; in Leinwand 3.80 M.
Met een paar inboorlingen als gids, is F. Emmerich op ontdekkingstocht vertrokken
naar de brongebieden van den Rio Xingu, een nevenrivier van den Amazonestroom.
Een tocht vol hindernissen en gevaren, want de Indianen hebben er geen goede herinnering aan hunne ervaring met de enkele Witten die het waagden tot hen door te dringen.
Maar tegelijkertijd was een aanhoudende waakzaamheid geboden en werd het een
heldhaftige worsteling tegen panter en jaguar en slang, tegen den verterenden dorst
in de waterlooze hoogvlakten en de huiverende onmetelijkheid der oerwouden.
F. Emmerich vertelt hiervan met een eerlijken eenvoud en een onverzwakte
spanning.
W. B.
EMMERICH, FERDINAND : Hüter der Wildnis. Reiseerzahlung. Mit Bildern von
Johannes Thiel. 2. Auflage. (6. bis io. Tausend) 8e (IV u. 220 S.) Freiburg im Breisgau
1929, Herder. 2.50 M.; kartoniert 3 M.; in Leinwand 3.80 M.
Ook dit boek van F. Emmerich over het leven der Indianen — de Wachters der
Wildernis — is van een spannenden eenvoud. Toen deze onvermoeibare reiziger na
bovenmenschelijke inspanning het land had bereikt, waar de vrije Indiaan regeert, was
zijn doel slechts ten halven verwezenlijkt. Want het doordringen tot het onvrije gebied
van den Indiaan, die eiken Witten als een vijand beschouwt die naar zijn leven en zijn
vrijheid staat, heeft wonderen gevergd van moed en sluwheid en vastberadenheid. Over
het leven nu der Indianen, hun trekken en kampen, hunne gebruiken en hun familieleven,
waarin de vrouw nog steeds tot een slavendienstbaarheid gedwongen is, vertelt dit boek.
Het is een leerzaaam en spannend boek.
W. B.
ROUQUETTE, LOUIS-FRÉDÉRIC : Der Geist über den Eindden. Pioniere im Norden
Kanadas. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Neumann. 8e (X u, 166 S.) Freiburg
im Breisgau 1929, Herder. 2.60 M.; in Leinwand 4 M.
Dit is heldenmoed in dienst van den Heer. Dit is het relaas van een missietocht
door het ongenadige witte Noorden, honderden mijlen ver op sneeuwschoenen of hondensleden en zelfvervaardigde, gebrekkige booten. In honger en koude hebben deze pionieren
den oogst der zielen bewerkt. Zij hebben tot in het Noordoosten der Hudsonbaai het
kruis gedragen en het verlossende woord gesproken.
Dit is een boek van heldenmoed en zielesterkte.
W. B.
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Souvenirs d*Enfance de la Comtesse Raspani, fitte de Joachim Mürat. Publiés par
Ie Comte Jean-Baptiste Spaletti. Préface du sénateur M. MAZZIOTTI.— Librairie académique Perrin et C le . Paris. — 25 fr.
Een mooi uitgegeven boek met talrijke portretten opgeluisterd, en echt verzettelijk
voor al wie belang stelt in den dagelijkschen handel en wandel van wel bekende historische figuren. En wie kent niet den onversaagden, praallievenden schoonbroeder van Napoleon I? Door dezen op den troon van Napels geplaatst, verkeerde Murat weldra in
een hachelijken toestand; want Napoleon verwachtte van hem slechts blinde gehoorzaamheid voor zijn eigen plannen en belangen, terwijl hij zelf al meer en meer de belangen
van zijn volk begreep en ter harte nam. Scherp werd hem zijne houding in 1814 verweten,
toen hij zijn troon zocht te redden en een overeenkomst met Oostenrijk aanging
Zijne dochter tracht hem, door aanhaling van brieven en documenten, van alle verraad
wit te wasschen, en uit haar nagelaten papieren, komt Muat voorzeker grooter uit dan
hij in de geschiedenis — op gebied van karakter — gewoonlijk aangeschreven staat.
Een zeer interessant boek, waarin we eens te meer zien hoe de onverdraaglijke
dwingelandij van Napoleon eindelijk zijn val veroorzaakte^
T.
GEORGES GIRARD : Les trois glorieuses. — Firmin Didot et C le . Paris. — 25 fr.
Den 2Öen Juli 1830, verschenen in den « Moniteur » de « Ordonnances » van Charles X, waarin de Koning met een pennetrek de zoo gevierde «Charte» van Lodewijk
XVIII introk. Zooals Royer-Collard het zegde «Charles X est donc toujours Ie Comte
d'Artois». De gevolgen van dezen staatsgreep lieten zich niet lang wachten, 's Daags
daarna, den 27en, braken de eerste onlusten uitf den 28 en werd het een echte oproer,
die den 29en tot eene omwenteling omsloeg, en Koning en regeering meewervelde. De
onbezonnenheid van Charles X had over 't lot der Bourbons beslist.
Het boek, met talrijke platen versierd, is vlot en geestig geschreven, buitengewoon
onderhoudend, al is het wat oppervlakkig. Levendig worden de snel op een volgende
gewelddaden van het opgehitste volk beschreven, het uitbreiden der muiterij, de ontreddering der militaire overheid, die het grootste deel van 't voetvolk tot de oproerders
Zag overloopen, de ongeneesbare lichtzinnigheid van Koning, kroonprins en ministers.
T.
JEAN BALDE : V Arene brülante. — Librairie Pion. Paris. — 12 fr.
Anna Elissay, de groote pianiste, helpt Denis Saléjard, een jongen componist van
groot talent, voort met de grootste toewijding. Misschien, zonder dat zij 't weet, schuilt
er liefde in hare belangstelling voor hem. Maar hij huwt met Gina, een bedorven kind,
dat schielijk op hem verliefd is geraakt. Onmiddellijk rijst er misverstand op tusschen den
artiest die in zijne kunst opgaat en in zijne kunst gelooft, en de jonge vrouw die niets
voor kunst gevoelt, en jaloersch is van alles wat haar man in beslag neemt; en vooral van
Anna Elissay, in wie ze een medeminnares meent te zien. Tot ze eindelijk haar leed aan
Anna zelve gaat klagen, en dank aan haar begrijpt hoe verkeerd ze gehandeld heeft.
In dezen roman, in eene keurige taal geschreven, vindt men wel de fijne gaven van
Jean Balde terug. Doch in deze geschiedenis van twee edele kunstenaars ontbreekt alle
diepe, echt gevoelde ontroering. Te veel «métier», te weinig leven-gevend gevoel.
Trots de talrijke mooie bladzijden, en de hoogstaande personaliteit der heldin, geeft het
boek een indruk van onvoldaanheid.
L. D.
Die kunst Rembrandts; bilderbuch zu «Rembrandt als Erzieher » door BENEDIKT
MOTTE NISSEN. Uitgave Josef Muller; München; 2 m. 40; 97 afbeeldingen.
Het zijn waarlijk 97 prachtige etsen die het fluweelige fceldonker van den meester
laten tot zijn recht komen, en de tekst (16 bladz.) leidt ons alras in tot de kern en de
echte beteekenis van Rembrandts kunst. Deze kunst is in merg en been nederduitsch,
en is in haar diepste wezen een kreet naar God. In eenige trekken schetst schrijver ons
de heimat en de bijbelschilderstukken van Rembrandt. Een boek waar veel is saamgeperst en waaruit ieder zijn nut kan trekken.
J. H.
Oud-haliaansche villcfs, tuinen en parken, door EMILIE VAN KERCKHOFF; met 62
afbeeldingen, Brusse, Rotterdam fl. 3,90 ingenaaid.
Waar in Duitschland en Engeland zooveel werken besteed werden aan deze studie,
is dit nederlandsche boek heel welkom. Het is een echt genot in de foto's te bladeren;
een zonderlinge bekoring gaat uit van deze oude, jhans meestal verlaten tuinen, giootsch
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van aanleg en waarin een streven naar eenheid en een behoefte aan synthesis duidelijk
te merken zijn. Niet min dan wij, liepen de renaissancisten hoog op met de natuur,
maar ook hierin toonden zij zich heerschers, en de natuur moet staan in het geheel der
rede. En hun buitengoederen hadden dit voor op ons, dat ze voor bouwwerk en aanleg
van hof en bosschage werden opgevat door de grootste kunstenaars; mannen als Palladio
hadden er tijd voor over. Het boek leest boeiend te meer dat schrijfster de historische
gebeurtenissen oproept en de personen wier herinnering nog rondwaart onder de
cypressenlanen. Dr. VAN HOOGEWERFF schetst in de inleiding het historisch verloop van
den italiaanschen tuinstijl.
J. H.
Godsvrucht tot het H. Hart van Jesus in de vroegere staten der Nederlanden (XIIXVIIe eeuw) door G. KANTERS. Uitgave De Wit; 14 fr.
De schrijver mag wel getuigen dat hij hier stond voor een onontgonnen en rijke
mijn; niet minder dan 61 schrijvers of werken worden er aangehaald voor België en 56
voor Holland; bij elke citaat geeft schrijver een korte bibliographische verklaring. En
dat ongeveer binnen de tijdspanne die ligt tusschen St. Lutgardis en de verschijningen van
Paray-le-Manial. Dat blijft een opvallend rijke litteratuur en toont ons beter dan welk
betoog hoe diep deze devotie geworteld is in de overlevering, bijzonder in de Nederlanden. Van af de XII-XIII6 eeuw is zi) er bekend; weldra breidt zij er zich uit en roept een
litteratuur te voorschijn, rijk hartelijk; in onze streek had zij eene bijzondere bekoorlijkheid, en uitte zich in de teederste gevoelens en in de zoetste bewoordingen. Van af de
i5 e eeuw is het eene populatie devotie; dat getuigen de liederen. De schrijver geeft ook
eenige afbeeldingen, van af de i5 e eeuw; zij betoogen het nauw verband van deze
godsvrucht met de godsvrucht tot het H. Lijden. — Het boek is zeer aan te bevelen
ook, aan hen die zich interesseeren aan letterkunde.
J. H.
Winterboek der Wereldbibliotheek iC;39-'30. — De illustraties zijn dit jaar zoo mogelijk nog talrijker en fraaier. Vooral de acht autotypieën naar werk van Jac Maris, Jan
Van Gaven, Cuyp, Van Gogh, Hals, Hobbema, Van Ruisdael en Rembrandt zijn eenig.
Voor Vlaanderen is het te betreuren dat er geen vlaamsche medewerkers zijn en dat
onfrissche novellen als die van Goudsmit b. v. al te joodsch-hollandsch geschreven zijn,
onverstaanbaarder dan het trouwst-phonetisch opgeteekende bachten-de-kuppesch.
Wander im Weltall, heraasgegeben von PAUL SIEBERTS. Verlag Kösel und Pustet,
München
Dit is reeds het vierde deel van dit werk, «ein Jahrbuch vom Fortschritt in Forschung und Technitz, von Landern und Abenteuern». De inhoud is zoo bont verscheiden dat hij eenvoudig niet weer te geven is in overzichtelij ken vorm. De medewerking is
schitterend : de best-bekende specialisten schrijven over den actueelsten stand der
wetenschappen korte, klare,rijk geillustreerdevulgarisatieartikelen.Een prachtig geschenkboek en een zeer interessant Nichschlagewerk zelfs. Warm aanbevolen.
V. L.
WILLIAM LONG : Moeder Natuur; Thuis in de wildernis; Leven en sterven der dieren
in de wildernis. — Uitg. Brusse, Amsterdam.
Al zoo dikwijls hebben wij Long's werk enthousiast aanbevolen en we doen het nu
weer eens. M:n vrage niet wat Longs' schoonste werk is, men mag geen enkel boek van
hem missen. Iedere bibliotheek moet ze allemaal bezitten.
M. v. B.
VBRANO MAGNI : Het leven van Sint Franciscus. N. V, Paul Brand. Hilversum.
Ziehier een van de schoonste Franciscuslevens die wij kennen, Franciscus' leven
« door zijn tijdgenooten verhaald». Verano Magni heeft dus durven raken aan oude teksten
en legend.en en hij heeft, een modern boek schrijvend, ze kunnen verwerken in den goeden
eenvoudigen en naieven geest van destijds. Het is geen geringe verdienste. En het is een
schoon boek.
W.

PHONO-RUBRIEK
Zie Bijvoegsd
N . V. DRUKK. ERAStoUS, GENT.
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Verschjjnt begin April
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Clovislaan, 7 5- te BRUSSEL
VOERTAAL: NEDERLANDSCH. -

Voorbereiding tot het Officieel

Diploma van M..8 atschaepelijke Assistente. - Twee jaren studie :
een jaar algerneene vorrning, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot arnbten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. -

Officieel diploma na minstens een iaer praktijk.

lnlichtingen en programma te bevragen bi} het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.
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Daar is een vreemde bekoring in de volkszangen van Hawai.
Daar ligt een stille, gedempte weemoed in deze muziek en stem- .
men en een ontroerend veriangen naar .iemand en naar iets dat de
zangers zelf niet kunnen verwoorden. Hen drijft de lokkende herinnering aan een verloren paradijs, dat ergens ligt, God weet waar;
maar het spoor daarheen is reeds lang uitgevaagd door den
Moae-wind.·
·
De twee nieuwe nieuwe platen die Colombia ginder liet registreeren nO 13447 : « Ka Moae » en « Uluwehi 0 Kaala », uitgevoerd door
de Karnehameia Glee Club, behooren tot de mooiste die ik van de
Hawai~nen hoorde. De stemmen klinken met hunne natuurliike
frischheid en volheid terwiil er doorheen de ontroerende stem zingt
der guitaar.

* **
De roem van het Cecilia-koor, ond~r leiding., van L. De
Vocht, .heeft de grenzen van dit land overschreden. Colombia heeft
er thans voor gezorgd dat de tuchtvol1e schoonheid van ziine uitvoeringen evengoed in de Nieuwe als in de Oude wereld gehoord
kunne worden. Plaat D 19215 behelst twee liederen van Debussy,
op woorden van Charles d'Orleans : « Dieu, qu'il l'a fait bon
regarder » en « Yver vous n'etes qu'un vilain », Ik heb deze liederen
door het Ceciliakoor enkele iaren geleden .hooren uitvoeren op de
verrukkelijke binnenkoer van het Plantijnmuseum, voor de leden en
genoodigden van de Pen-club.Tk heb me nu weer het genot kunnen
gunnen ze aan mijn ooren te laten zingen.· De stemmen van het
Ceciliakoor hebben niet de glanzende frischheid van natuurstemmen, m~ar de Ieider bracht in hen een tucht en een volgzaamheid
g

en een soepelheid die merkwaardig ziin. Bij voorkeur de zachte
naald gebruiken.
*

*

*

Wie in de Kon. Vlaamsche Opera te Antwerpen de opvoering
heeft bijgewoond van Richard Strauss' Rosenkavalier, en zich de
soepele luchtige, meeslepende voornaamheid van deze muziek herinnert ~ ze bliift dagen lang in u nazingen - die kan naar lust het
genot daarvan herbeleven. Colombia heeft de finale van het tweede
dee! met de onweerstaanbare wals opgenomen. Het orkest stond
onder leiding van Bruno Walter, met als zangers Richard Mayr en
Anni Andrassy. Een lust van stemmen en een klankweergave die
zeer gaaf is. Ik kan deze plaat den liefhebbers warm aanbevelen.

* **
Voor enkele dagen heeft de wereldberoemde" violist Fritz
Kreisler, uitgenoodigd door de Joodsche Muziekvereeniging, te
Antwerpen, Ravel's « En forme de Habanera» uitgevoerd. Ik heb
voar en na zijn koncert dezelfde compositie, uitgevoerd door den
uitstekenden violoncellist Maurice Marechal met M. Faure aan de
piano, laten zingen op de phone. (Colombia nO L 1571) en miin
voorkeur gaat naar de violoncelle. Het spreekt vanzelf dat we niet
het spel op zichzelf van een misschien op dit -oogenblik ongeevenaard violist als Kreisler vergelijken met dat 'Zan Marechal,dat
evenwel beslist buitengewoon gaaf en ontroerend is; maar de stem
der violoncelle g~jpt ~ns in dit werk direkter en dieper aan.

G.

VAN OVERBEKE•.

HETITALIE-NUMMER
(176 bladziiden met talrijke il1ustraties)

fr.

zal in den boekhandel 32
kosten,
Voor de abonnenten kosteloos!
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.

II

De Bomstraat, 11, Antwerpen
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Geschiedenis II
Letterkunde • Kunst- en Muziekgeschiedenis Ii
Wetten • Rechten - Sociale vraagstukken, enz, Ii

H Godsdienst - Wijsbegeerte

Ii

n
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I'lLICHTINOFN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN:

!!ii

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN

H

IIIi
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- - Telefoon 710,32 - -
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ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT

f2
~

VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE ~
NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER - ~

~ Gerardstraat, 18, Antwerpen ~J
1]
~

VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Legere
Klas. (Het einddiploma verleent toegeng tot de Hoogeschool).
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

. INTERNAA'f -

~.-

rI

~

EXTERNAAT

]ONGET]ES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 ]AAR
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5 EEN KOOPSTAD
..=
......= ·
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=
.. EEN WERELDHAVEN
=
=
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..=
=
1 9 3 0
=
WERELO!.. TENTOONSTELLING
..=
~

VLAMING EN!

~

..

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

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIE

..

..

..

RIJke Musea van Schoone Kunsten en Ondheden
..
Het eentge Plantln-Moretus-Muzeum..
H~erliJke Kerken en prachtlge Gebouwen ~
.. •
Gedenkteekeos en Standbeelden .. ..

Wier winkels en magaziJnen Diet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

..

Een slagader van beel bet economtsche leven
van Belglti, en voor dentoertst een .
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

..

voor

Kolonien,

Zeevaart en Vlaamsche

Kunst

-

.

..
..
~

..

..
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T E U LIN G ' S Uitgevers-Maatschappij I
i
II
's-HERTOGENBOSCH

«

Zoolang een boek als dat van Dr.

WITLOX

nlet 't bezit kan worden van allen

die optreden in het belang der openbare katholreke zaak, dus nlet alleen hlstorlcl.

I
I•

maar ook pollticl, soctologen, Iournallsten en zeer vele anderen, kunnen wij " hoera'
roepen
over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX nlet 't bezit kan worden van allen
kathollek
leven, maar zoolang is onze emanclpatie nog nlet, ik zeg nlet voltoofd,
die optreden in het belang der openbare katholreke zaak, dus nlet alleen hlstorlcl.
maar ook pollticl, soctologen, Iournallsten en zeer vele anderen, kunnen wij " hoera'
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
kathollek leven, maar zoolang is onze emanclpatie nog nlet, ik zeg nlet voltoofd,
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX nlet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholreke zaak, dus nlet alleen hlstorlcl.
maar
ook pollticl,
en zeernlet
vele
" hoera'
« Zoolang
een soctologen,
boek als datIournallsten
van Dr. WITLOX
't anderen,
bezit kankunnen
wordenwijvan
allen
roepen
over in
de het
macht
vander
onsopenbare
getal en over
andere zaak,
troostvolle
verschijnselen
In ons
die
optreden
belang
katholreke
dus nlet
alleen hlstorlcl.
kathollek
leven, maar
zoolang
is onze emanclpatie
nog
nlet, ik
zeg nlet
maar
ook pollticl,
soctologen,
Iournallsten
en zeer vele
anderen,
kunnen
wij "voltoofd,
hoera'
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
kathollek leven, maar zoolang is onze emanclpatie nog nlet, ik zeg nlet voltoofd,
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX nlet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholreke zaak, dus nlet alleen hlstorlcl.
maar ook pollticl, soctologen, Iournallsten en zeer vele anderen, kunnen wij " hoera'
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
kathollek leven, maar zoolang is onze emanclpatie nog nlet, ik zeg nlet voltoofd,
maar op waardige wijze voortgezet *.
O. OORRIS {Studien}.

I I

II
•

I
I
1

..-

I

I
I

I

_-

Gesticht van de Dames der H. Familie
THIELT (West-VI.) .

.

Kindertuin. - Lagere en Middelbare klassen. - Hooger leergang: Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie. .
Humaniora. - Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Germaansche Talen. - Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling. - .Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.
lnlichtingen ie verkrijgen bij de Overste.

VRIJ

BESTEL UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel « VERITAS»
14 .. '

- 21
Hui4evetterlltraat

ANTWERPEN
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Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTS~HAP
flLIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUV·EN

I

Betrokken blj de ALOEMEENE BANKVEREENIOINO, Antwerpen

KAPITAAL z FR. 10.000.000

I
I

Betrokken blj de ALOEMEENE BANKVEREENIOINO, Antwerpen
NI.JVERBANK
PoatcbecluekeniDI : NJI. 17 &4&

Tele;rlmadree :

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adlnkerke, Alverlnghem, Anseghem, Ardoole, Aveillhem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg- 5
steert, Blankenberghe, Hrugge, Ceurne, Dadlzeele, Deerlijk, Desselghem, Dlxmude, 15
Oheluwe, Ghlstel, Oulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee, §
Hooglede, Hulste, lchteghem, lseghem, Knocke a/Zee. Kamen, L ngemarck,
Lauwe, Ledegbem, LicbterveJde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,

II

I

Moescrcen, MoorseeJe, Moerslede. Nleuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oosicamp,
Oostende, Oost-Nleuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Plthem, Poelcapelle,
Popertnehe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thlelt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervlck, West-Roosbeke, Wevel·
ghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

~.nnumuiBddiilddi.a..

.,1
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Wie op de hoozte wit zijn. van de NIEUWE
~EDERLANDSCHE

BOEKEN,

abonneert

op

BOEK"ENGIDS
Algemeen Nederlandach Bibliografi.ch Tijdachrift
waarin

regelrnatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaard gs verschijnt van
1itt e-, r air e en andere NederJandsche werken.

B0 EK ENGIDS telt 200 medewerkers
behoorende tot het puik

onzer

V]aamsch~

krachteo op verscheiden gebied;

verachijnt iedere maand ]
beepreekt jaarlijka een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare ,ida,ook op zedelijk gebied.
. ABONNEM,ENTSP~IJS : 20 FR. PER JAAR
~. B. Cuyli.tiltraat, 27, Anlwerpen•.

InschrlJYlngen te zenden : A. S.

IS

•i••••••••••••••••••••••••••
•
•
Aigemeene Bankvereeniging i
: en Volksbank van Leuven :
•

N. V.

•

:

ZETEL ANTWERPEN

:

:

Lange Nieuwstraat, 72 · ,

:

•

Kapitaal : Frs. 200.000.000

•

•
•
•:.• ALLE BANKVERRICHTINGEN ••:

·
.•
:

'

"

.
.•

.

Rekeningen .op Zieht en T ermijn

:

".

:

Fondseri

•

Effecten

:

Koepons .

••
••
••:

:

••
••
•:•
•
:

SPAARKAS

•
:

+.
Brandkoffers

-

:

••••••••••••••••••••••••••••
•
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~ J. Van· Mierlo-Proost·:
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TURNHOUT

53

==
~

53
§E

==

::::::5

==
===

.~

==

LITHO- EN TYPOGRAPHIE ::
CARTONNAGE
==-

==
==

=-

=

Plooibare doozen in duplex en gestreken carton

===

~

bedrukt

in een of meerkleurendruk

~

§====

=sa
=

;;:

~

==

iiiiiS5i

:

Etiketten in Kleurendruk

~
~

i
=

~

~

~

- Boekdruk in talen-Kalenders -

::

Tijdschriften en Handelsdrukwerken

I

TRICH ROMIE

I

·i··
~

53

Eigen ontwerpen van modellen voor
::
Reclame-doeleinden
sa

====
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==
~

§

~
~

-~

~

=
~

Ea·

~
===
====
=

~

::

~

E§
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Telegram adres : VAMIPRO-TURNHOUT
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 9S Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. Se
6e uitgave Bentley-Acme- Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.

en

~

===
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§

==
==
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Caisse fienerale de
Reports'et de Depots
Kolcnienstraat, 11 •• Brussel
Opgericht in ·1874

I

Kapitaal en Reserven e 395 millioen fr,

Voorzitter van den Beheerraad

Mr Michel Levie, Staatsminister.

I--18

J

CHOCOLADE

.Martougin
DE BESTE 'IN GEBRUIK I

•••
Overal verkrijgbaar ,

"---K-OOPT EEN

•
\

MINERV.A
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum. v:an genet
. Een kapitaal dat zijn
waarde
nooit verlieat

MINERV.A
'.tg
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--------------------------------------------------_-.
-------------------

--

~

PI Noordhoff Groningen

-==
=
==

De onderstaande ultgaven 21jo door de Bel~ische Regeering opgenomen
In de IIJst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten Is In de
offici!ele middelbare onderwljslnrlcbtlngen :

P. WIJDENES

----------=
=
----=
------------------==
=
-..II

NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deel I .. 3de druk : deel II .. 3de druk : deellJl .. 2de druk.
Prijs per dee], stevig gebonden .

Antwoorden I .. III

.

.

Orafiekenschrift.
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prfJs per plaat,
.
•
op karton f 1.- : op IInnen
•
.
.
•
•
]2 platen compleet f 6.50, op karton f I t.-. op IInnen
Verkleinde reproductfes van de wand platen (12 stuks) .
e

•

2.25
1.00
0.50

.
•

e

•

f 0.60
f ] .25
f 13.00
f 0.40

De Ultgever bledt hun, die de ~Ieuwe Schoolatgebra op hun school
Invo eren, en daarvoor mlnstens 40 deeltjes bestellen (hetzlJ van I, II
of III, voor klassegebrulk een present-exemptaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op kartan (f 11.•• ).

· Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H.
Deel I .. met 150 fI~uren, gecart.
Deel II .. met 121 fjguren, gecart. .

o.

.

2.75
0.50

j'

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. De

..

--==
=
------=------------------------

-------- Dr. J. f. DE VRIES
--....
------------------ Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het
-------H 'U is t e Br u sse I
-------- H IIand
-61·63
---------- waar deAuderghemschelaan,
nieuwe achooluitgaven gratis ter
----------inzage beachikbaar zijn.·
--------:il1111111111111111111111111111111111'IIIIIIIIIIIII'111111111111111111111111111ill~
2de druk, met 150 flguren, gecart.
Antwoorden

2.75
0.50

BEKNOPTE MECHANICA met vragen en

Met 89 figure" f 1.75 :

Uitwerkingen en antwoorden

0

gebonden

..

f
f

2.25
0.50

~

- ..II

(ffJ;

t=(j')=:J

I ~ II ~ II ~ I§(il

"ll t=(j')=:J ~

~

ALGEMEEN
~
I~I 'BELEGGINGSKANTOOR " il
~ Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERP~N U
II
Kapitaal : 40 millioen fro
n
J~

II

TELEGRAMADRES :

_I

TELEFOONNUMMERS:

KANTOBELEG,

247.60 - 234.15

ANTWERPEN

244.36

~
[[I
[]J

Een Vlaamsche Holding!

II

BEHEERRAAD:

u~

~
lID·

Stichting van en participatiea in Maatachappijen.
AIle Beuraverhandeltngen· Beheer van vermogena. [[j
fill,
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
IBJ
~
Verzekeringen.
~

U

~

~.Ii

~
'IT

Voorzitter :
Mr. Dr. Pre V8~ Cauwelaert, Burgemeester van Antwerpen.

Afgev. Beheerder
Mr. J. A. L. Vermeulen.

-

~

Beheerder-8estuurder
Mr. Oct. Engels.

Leden:
MM. Edrn. Bernaerts.
L. Cr8uwe~s.
Jos. Deckers.

.

n·
U

A.Pira.
Dr. A. M. Poelrnans.
A. Ruys.

~
~

11
'IT

~; c:t;9:=J1~~1 c:::=:t6t==J I. ~]I ~)~ r#)
21

MINERV.A
MINERV.A
(TEVENS VREEM DE-WOORDENTOLK)
vooral ten dienste van het onderwlis

ZESTIENDE,

VERMEERDERDE

DRUK

UITGEGEVEN DOOR DR. J. ENDEPOLS .
MET MEDEWERKING VAN

PROF. DR. R. VERDEYEN, Hoogleeraar te Luik
PRIJS GEBONDEN.

Uitgaven van
.

~.

{

J.
-'

.

.

.

.

.

.

B. WOLTERS -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fro 38,00

GRONINGEN, DEN HAAG

.

-

,

..i STEUNT Belgische Ondernemingen 5
.
..=
..=
i=.. SCHRIJFMACHINES
'AP.FNI=..
..
..
F. MAES =
..=
..
=,'
Katheliine Vest 59 ..
=
=
ANTWERPEN ::
..
..
::1'11"11111111111111111111111111111111111111111111
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EN

KOOPT

.

Nieuw ModelNr 5

~

Beter
dan vreemde stelsels

~,
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STAD ANTWERPEN.

OPENBARE

AANBESTEDING.~,
..
/

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 7 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijving, zal worden overgegaan tot de opeubare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van materiaa/

bestemd voor eene openbare waschinrichting, Prekersstraat, (22 loten).

Borgtocht : Verschillende.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4c bureel van bet stadhuis,
29, Dude Beurs.

Prijs van het lastkohier : 6 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
\ Jaat weten dat op Vrijdag 7 Februari 1930, '8 middags, op het stadhuls,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren, a/soak het

plaatsen van meubelen voor drie nieuwe klassen van het stedelijk onderwijsgesticht N' 3, Belgielei, 97-99.
.
Borgtocbt : 3.000 frank.
Het lastkobier en ptans Jiggen ter inzage op het 4e bureel van het
.
stadhuis, Dude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 6 frank.

Het College van Burgemeesfer en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 11 Februari 1930, '5 rnlddags, op het stadhuis,

bij gestoten inschrtjvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en hef opstellen
van twee Kwikdampge/ijkrichters en de daarbijhoorende transformatoren,
met eel/en, verdeelingsborden en alle bijhoorigheden, in het onderstation

door de Stad te bouwen in de In iienstraat.
Borgtocht : 5

ufo

van den inschrijvingsprijs.

Het lastkohier en plans llg jen ter inzage op het 4e bureet van bet
stadhuts, Dude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 11 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,

bij gesloten inschrijvingen, zal overgegaan worden tot de openbare
aanbesteding van de ondernerning betreffende hetbouwen

afdak op kaai N' 29£ van het Asiadok

vaneen metalen

Borgtocht : 7.000 frank.
Het tastkohier en ptan liggen ter inzage op het 4e bureel van het
stadhuis, Dude Beurs, 2q.
Prijs van het lastkohier : 7 trank.

Het College van Burgemeester eti'Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 14 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloren inschrijvingen, ·zal worden overgezaan tot de openbare
aanbesteding van de ondernerning betreffende het leveren van zes

auto-trekwagens voor den openbaren Reinigingsdienst.

Borgtocht : 15.000 frank.
Het tastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Dude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 3 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen

_

laat weten dat op Dinsdag 18 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de anderneming betreffer:de het leveren van gresbuizen

ten behoeve van den dienst der wegenis.

Borgtocht : ~.500 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Dude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 4 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 18 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het vrachtvrij leveren en lossen,

binnen de omheining van het droogdok N' 7, op de plaatsen aan te duiden
door den Dienst der Havenwerken, van gietijzeren onderdeelen van kielBlokken voor droogdok N' 7, met het oog op het vervangen van houten
blokken door geutijzeren blokken.
Borgtocht : 20.000 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het
stadhuis, Oude Beurs, 29.
.
Prijs van het lastkohier : 4 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 25 Februari 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende de levering van een

bakkenzuiger.

,

Borgtocht : 250.000 frank.
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het
Oude Beurs, 29.
PrOs van het lastkohier : 12 frank.

stadhuts,

Het College van Burgemeester en Shepenen
laat weten dat op Vrijdag 28 Februari 1930, '8 middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren op kaai N' 128

te Antwerpen van 3 reservestoomketels voor de drijvende graanelevatoren.

Rorgtocht : 10.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4 e bureel van het
stadhuis, Oude Beurs, 29.

Prljs van het lastkohier
a4

~.

4 frank.
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~ UHOEFT NlET TEZOEKEN, .~

~

HETBES~~,MERKIS:

I

~

~

~

I
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.

~

Bareel :BRUSSEL, Z~dstraat (rue do Midi) 149

~

COLUMBIA.

tID HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD

.~

I

~

I·
~

I
fID

I K~~
r:::sMUZffi
K
~
r:::sMUZffiK
VAN

~~I~~I~I~0J

-------I
I MaritiN~~e v~o~c~apCongo I
I
I
I·
I
Compagnie Beigel

•.•.

Maatschappelijke Zetel:
Ste-Kathelijnevest, 67, ANTWERPEN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPENenCONGO

~:
I 8.8.
STANLEYVILLE

I
•

.
8.8. ALBERTVILLE. .
s.s. ELiSABETHVILLE.
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Dante en Henr. Roland Holst-Van der Schalk
door Dr. C. Daenen.

HUNNE PERSOONLIJKHEID
Keu oi 6QQ)vzes Sè löóvtov xal
Ttgóg sïdog onevdóvtcov.

Plotinus, 3e Enneade*

« Men zou de menschen kunnen onderscheiden in twee groepen :
zij, die het leven voelen als een ethisch probleem en zij voor wie het
een kosmisch vraagstuk is; zij die in hun eigen hart den strijd van
goed en kwaad zoozeer te doorlijden hebben, dat ze heel de wereld in
dien strijd betrekken, en zij wier geest in beslag genomen wordt door
de gevoelens van ontzag, van vrees of bewondering voor het mateloos
mysterie van 't universum; zij die God voelen als het beginsel van
Goedheid en zij die niet spreken van « God» maar van « het Goddelijke » die het Goddelijke zien als het beginsel der schoonheid, die
het begrijpen als de boven moraal verheven levensziel waarmee alle
schepsels zich te hereenen zoeken, zij voor wie het woord « Natuur»
een mystischen klank heeft» Voor de eersten is de ideale mensch de
«heilige», voor de laatsten de «wijze »*(i) Dat deze indeeling der
menschen niet op fantasie berust, beseft men dadelijk wanneer men
in den modernen tijd een Goethe stelt tegenover een Ibsen of een
Tolstoï; dat zij zelfs geldt voor volkeren valt op bij eene vergelijking
van de oude Grieken met de oude Perzen.
Hoeft het gezegd te worden dat er voor Dante haast geen ander
probleem bestaat dan het ethische? Zijn philosophisch systeem is eene
moraal die aantoont hoe de mensch langs twee verschillende wegen
tot de deugd, tot het goede kan komen. Zijne politiek wil niets dan
«een geneesmiddel zijn tegen de ziekte der zonde» en het middel
aangeven waarop de menschheid het goede en het geluk zal kunnen
bereiken» Zijne Commedia is een moreel, maar ook een politiek gedicht : zij wil den mensch en de geheele menschheid leiden tot de

(i) JUST HAVELAAR : Aagaste Rodin - Leiden 1930 — bl, 82-83-
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natuurlijke goedheid en het aardsch geluk om daarna eiken afzonderlijken mensch mee te voeren tot bovennatuurlijke deugd en bovenaardsch geluk* Het menschelijk geluk is voor hem niets dan de bloem,
die spontaan zal opbloeien, nadat het kwaad zal overwonnen zijn.
Hetzelfde geldt ook voor H* Roland Holst, althans voor een groot
deeL Hoogerop(i) hebben we bewezen dat ook hare toekomstwereld
een wereld is van onbeperkte heerschappij der zedelijke gevoelens en
vooral van het moreelste van alle : de liefde* Deze liefde is voor haar
evenals voor Dante het tegendeel van de immoreele zelfzucht* In
al hare werken vinden we het verlangen naar de hooge moraliteit en
het daaruit ontspruitend menschengeluk* In al hare werken verklaart
zij den onverzettelijksten oorlog aan het kwaad: aan de zelfzucht der
kapitalistische samenleving* De zedelijke wil is de drijfveer van heel
hare actie, van haren zucht tot « heilig avontuur »* Toch gaat zij van
den anderen kant op in een vaag pantheïsme : het kosmisch gevoel
is bij haar ook aanwezig* Maar die mystische natuuraanvoeling,
waarvan Just Havelaar spreekt, beteekent toch bij haar niet eene
mystisch-pantheïstische opheffing der moraal, maar is zooals we reeds
zagen een moreele factor van gewicht
De moreele drang overwint haar kosmisch gevoel, zooals hij
haar materialistisch determinisme overwint* Alle gebeuren, ook het
kwade, is volgens hare overtuiging het uitvloeisel van noodzakelijke
krachten* Maar die harmonische sereenheid, die ingetogene gelijkmoedigheid harer jeugd is haar niet meer mogelijk* Het kwaad is te
machtig, het lijden te groot dan dat zij er den strijd niet zou tegen
aanbinden : zij lijdt aan dezelfde inconsequentie, waaraan ook het
wetenschappelijk socialisme lijdt* Ook dat proclameert luide aan de
hand van het historisch materialisme dat het kapitalisme binnen
afzienbaren tijd door de dialectische kracht, die de geschiedenis
voortbeweegt, automatisch zal omslaan in het Communisme en toch
predikt het als practische verloochening van deze overtuiging, den
bittersten strijd tegen dat kapitalisme*
Dit machtig zedelijk gevoel verklaart ons ook den haat die ons koel
en onverzettelijk tegemoet komt in hare brochuren en studiën, en
soms woest en demonisch opflakkert in haar dichtwerk* Wrang,
onsamenhangend vloekt hij omhoog in een gedicht als « Moderne
(i) Dit opstel is slechts een hoofdstuk van een uitgebreide studie over « Dante en
Henr* Roland Holst-Vander Schalk. Invloed en Verwantschap »•
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Prometheus» (Opwaartsche Wegen p* 17); schooner, want veel bezonkener, vinden we hem in «De Ruiter» den donkeren apocalyptischen ruiter met den norschen blik* Ook bij Dante is de haat, even
ruw en woest, veelvuldig te vinden tot zelfs in zijn philosophische
werken* Wie kent niet dien beroemden passus uit het Convivio waar
hij geneigd is eenen tegenstrever, die hem eene lichtzinnige opwerping maakt, te antwoorden met het mes : «***men zou geneigd zijn
niet met woorden maar met het mes zoo groote beestachtigheid te
beantwoorden »* (Conv* 4, XIV, 11) En dan zijn haat in de hel voor
Filippo Argenti, dien hij eens graag zou ondergedompeld zien in het
walgelijk brei van den Styx, (Inf* VIII, 53) voor Vanni Fucci bestia,
het beest, (Inf* XXIV, 125) voor Bocca degli Abati, dien hij met het
nekvel schudt* (Inf* XXXII, 9 7)
Maar hoe diep-menschelijk, hoe edel is die haat! Alles wat de
verwezenlijking van hun dierbaarst ideaal : goedheid, liefde en geluk,
belet, valt hij aan* Deze haat is liefde, hij is zoo groot als hunne liefde,
omdat hij het kind is dezer liefde* Wie de vorige hoodfstukken dezer
studie gevolgd heeft, zal inzien hoezeer deze beide menschen hunne
broeders bemind hebben* Dante, de strenge en ietwat grimmige
Middeleeuwer, hij die levenslang behoord heeft tot de Confrérie de
la Passion, zooals Julian Klaczko het zoo mooi gezegd heeft, hij kon
die liefde niet zoo onbevangen uitspreken* Maar hij heeft ze toch,
ofschoon niet zoo lyrisch en uitbundig als H* Roland Holst, meermalen geuit in zijn philosophisch Convivio, in zijn politiek De
Monarchia en in zijne moreele, politieke en godsdienstige Commedia*
Mevrouw Roland Holst daarentegen heeft ons op elke bladzijde
van hare gedichten, maar het meest in « De Vrouw in het Woud»
hare liefde in de hartstochtelijkste verzen geuit* Niets is zij geweest
dan liefde : schouwende liefde tot menschheid in Sonnetten en Verzen,
apostolische, reddende liefde tot menschheid daarna, maar liefde was
en bleef altijd het wonderzaad, dat zij onder de menschen strooide
en waarvoor zij de aarde wou voorbereiden* Zij is de bron van hare
kracht en haren overmoed, maar ook van hare zwakheid en gebrokenheid* zij was de oorzaak van heel haar geluk en al hare vreugde,
maar ook van alle smart en alle pijn*
Zelfs al hadden zij ons nooit hunne liefde bekend, dan zouden
wij nog met evenveel zekerheid geweten hebben dat zij alleen hen
bezielde* Want elke daad die zij stellen is een liefdedaad en beoogt
het geluk van de menschheid* Op welken grond trouwens kunnen
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idealen als de hunne ontbloeien tenzij uit den schoot der liefde?
Liefde alleen heeft die tooverkracht omdat zij ook een kind is uit dat
wonderland van Droom en Poëzie en ook het Ideaal is als deze beide
iets dat zich niet thuis voelt op dit ondermaansche en niet tot werkelijkheid gedijen kan* Slechts voor het voorwerp zijner beste liefde
heeft men zijn mooiste droomen over* Zoo ook bij Dante en H* Roland Holst. Voor de geheele menschheid koesteren zij in zich idealen
zooals een andere enkel koestert voor éénen geliefden mensch, den
uitverkorene* In deze gelukkige eeuw zal de geheele menschheid
baden in overvloed* gelijk de visschen in de wijde zee zullen zij leven
en bewegen in eene weldoende, alles doordringende liefde, tot in de
verste hoeken der wereld zal de vrede zijn wijding en zijn rust verspreiden, allen zullen zijn de kinderen van een vader, de gerechtigheid, en van eene moeder, de liefde* De goedheid, de moreele deugd
zal hun eigen zijn als een tweede natuur; het grootste geluk zal het
aandeel van allen zijn* Dat is geen ideaal meer omdat het te weinig
rekening houdt met de werkelijkheid : het is eene utopie*
Het bevat immers een te groote dosis naïveteit* Het vormt een
geheel dat te zeer doorvoeld is om critisch doordacht te zijn : het werd
niet getoetst aan den kouden, harden steen der wereld, die zoo
heel anders is dan de warme binnenkameren van het hart* Het betrouwt en bouwt op eene menschheid die reeds zelf een ideaal is : eene
menschheid die door den roest van het kwaad niet aangevreten werd»
Dante beeldt zich in dat zijn keizer niet onderhevig is aan de ondeugd
der hebzucht, omdat hij nu eenmaal alles bezit* Dezelfde naïveteit bij
H» Roland Holst : zij ook is verzekerd dat alle ondeugden spontaan
zullen verdwijnen als hun voorwerp zal weggenomen zijn : geen hebzucht, heerschzucht, haat en afgunst meer omdat niemand dan nog
iets bezitten zal, omdat niemand nog aan een andere onderworpen
zijn zal, omdat alle onrecht en alle voorrecht zullen verdwenen zijn*
Ook Dante was zoo naïef te verwachten dat de verschillende koningen
en vorsten zich uit vrijen wil, enkel uit ethische gronden aan den
Duitschen keizer zouden onderwerpen*
In zijne politiek heeft Dante practisch ook al te zeer geloofd aan
de goedheid van den mensch* Zijn heel politiek traktaat is opgebouwd
met ethische begrippen, niet met menschen*
Zoo is het ook voor een groot deel bij Mevrouw Roland Holst»
Zij gelooft niet aan de zwakheid van het menschelijk geslacht tegenover het kwaad* In hunne politiek gelooven beiden, Dante niet theo180

retisch maar practisch, aan de gaafheid van de menschheid. Zij zijn
als de moeders, die verblind door den glans der liefde, die zij over
hunne kinderen uitspreiden, blind blijven voor hunne gebreken»
Dat verklaart hun onwankelbaar geloof in hun ideaal. Niets
staat bij Dante zoo vast als dat zijne politiek, die ook die van den
almachtigen God is, die niets dan de eeuwige moraal zelf is en het
hoogste heil der menschheid beoogt, in de naaste toekomst zal verwezenlijkt worden* Als Hendrik VII met zijn legertje naar Italië afzakt,
juicht hij dat het heuglijk oogenblik aangebroken is. «Dit is nu de
aannemelijke tijd, waarin teekenen van vertroosting en vrede oprijzen » (Ep. V, 2). «Ook wij zullen de lang verbeide vreugde aanschouwen... » (Ep. V, 3) Maar hoe wreed was de ontgoocheling toen
hij gansch Italië tegen den nieuwen Heiland zag opstaan, toen elke
stad door hem stormenderhand moest ingenomen worden, toen
ook de paus hem begon te mistrouwen en toen de jonge keizer, de
eenige wellicht die in dien tijd denzelfden droom koesterde als Dante,
bezweek aan de malaria .
Ook Mevrouw Roland Holst kent datzelfde onvoorwaardelijke
geloof. Het Communisme is de eenige macht, die de menschen redden
kan uit den poel van het kapitalisme. Dat is zijne historische taak!
Evenals Dante God had als basis van zijn politiek geloof, zoo heeft
H. Roland Holst ook haar God: de god van het historisch materialisme,
de god van het dialectisch determinisme. Deze god is het die het
Communisme zal doen zegepralen : hij heeft ook de heerschappij bezorgd aan het kapitalisme. Nu de taak van dit laatste volbracht is,
komt noodzakelijk, onafwendbaar als de dag van morgen, de communistische samenleving. De dialectiek, ditmaal op moreel gebied,
zorgt er voor dat met deze nieuwe maatschappij na het ongeluk en
het bederf van het kapitalisme de tijd van deugd en geluk aanbreekt.
Wel heeft haar overmoed een wreeden knak gekregen : zij heeft de
nieuwe wereld even bezoedeld en bevuild gezien door haat, hebzucht
en afgunst als de oude ondergaande wereld. Maar welke pijn het
haar ook veroorzaakte, het kon haar geloof niet tot wankelen brengen.
En met haar geloof blijft ook haar hoop voor de toekomst, haar optimisme. Wel ziet zij in dat het Communisme nog den langen, moeizamen moreelen louteringsberg zal moeten bestijgen, wel ziet zij de
noodzakelijkheid in van de nieuwe achteruitkrabbende economische
politiek in Sowjet-Rusland, maar haar vertrouwen blijft. Toen heeft
zij, hetzelfde woord gesproken, waarin ook Dante troost gevonden
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heeft. Lenin, Ie grand machiniste de la révolution naar Trotski's
woord, de stuurman met de koele oogen die het eerst stevende naar
nog ongekende morgenlanden, moest daarna met de eigen trouwe en
sterke handen het roer weer omwerpen en hij sprak zijne makkers
deze woorden toe : «Genooten, 't was te vroeg »• (Tusschen twee
werelden, p* 60) Geen oogenblik twijfel over de doelmatigheid der
nieuwe politiek, slechts een tragisch woord : te vroeg! woord van ontgoocheling en overwonnen verlangen maar vooral van betrouwen.
De vrede zal eensdaags komen, maar niet meer voor ons die nu leven!
(Tusschen twee werelden, p* 52)
Wij zullen u niet zien, lichtende Vrede!
Ook voor Dante was de tweede Heiland, de reddende Hendrik VII
«te vroeg» gekomen :
•••de hooge Hendrik, die om Italië in 't spoor te leiden
komen zal, voordat het ertoe gereed is*
(Par* XXX, 137)
Ook Dante zal het heil der menschheid niet meer zien- Vroeger
had Rudolf I van Habsburg de wonden kunnen heelen, waaraan Italië
gestorven is,
zoodat het te laat door anderen herstel zoekt*
(Purg- VII, 96)
Laat, te laat helaas opdat de arme dichter het nog zou beleven zou
Italië en de wereld herboren worden* Maar gebeuren zal het, omdat
God het wil* Dante geloofde aan de eeuwigheid van zijn universeel
keizerrijk als trouwens van de heele middeleeuwen* Zijn wereld was
statisch, die van H* Roland Holst is dynamisch, dialectisch* Dat is
de bron van beider optimisme door dik en dun* Dante is met zijn
tragisch «te vroeg» als onverbeterlijke optimist en utopist in het
graf gedaalde War dieser nicht der Rechte, so wird es ein Anderer
sein* Aber kommen musz er, der rettende Kaiser*
Als unverbesserlicher Utopist, mit dem unbeirrten, zuversichtlichen Lacheln des politischen Schw3rmers und mit dem ungebrochenen Herzen eines Jünglings ist dieser schwergeprüfte,
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unbegreifliche Mensch ins Grab gesunken.»(i) Dezen lach het teeken
van ongeschokt, kinderlijk vertrouwen maar ook van tragisch-overwonnen verlangen heeft ook H* Roland Holst» Beide zijn naar het
woord van Karl Voszler «heroische optimisten »»
Zulke eigenschappen en karaktertrekken als die wij bij Dante
en Mevrouw Roland Holst aangewezen hebben, passen niet bij een
beschouwenden geest, die zich toewijdt aan het wetenschappelijk
onderzoek of de philosophische vorsching. Nochtans H» Roland Holst
zoowel als Dante heeft getracht zich uitsluitend te wijden aan het
leven van den geest» Dante heeft in zijn Convivio een traktaat van
practische philosophie, eene gepopulariseerde moraal geschreven en
m zijn «De Vulgari Eloquentia» philologisch werk geleverd, o» m»
gepoogd de Italiaansche dialecten wetenschappelijk te groepeeren»
Ook in de Commedia vinden wij talrijke uitweidingen over de meest
uiteenloopende philosophische en wetenschappelijke onderwerpen.
In hare eerste periode had H» Roland Holst zich ook verzonken in
de sfeer der innerlijke beschouwing en na haren overgang tot het
socialisme heeft zij niet opgehouden talrijke werken te schrijven, die
handelen over philosophie, sociale quaestie, politiek of letterkunde»
Maar Dante was geen philosoof» Daartoe was hij te eclectisch : te
veel heterogene elementen heeft hij in zich opgenomen en deze niet
door afscheiding, verwerking en verpuring tot eigen gedachte kunnen
maken» Hij had niet dien klaren, overzichtelijken blik van den «allbalancing, all-considering Aquinas »(2) Kortom hij was niet van die
stof waaruit men philosofen maakt» «Der Gemütszustand aus dem
das Convivio hervorging, war der eines übereifrigen Dilettanten »»(3)
Dit dilettantisme is hem altijd bijgebleven»« Hij was een zeer geleerd
man, maar geen philosoof «(4) De kennis die hij verzameld heeft,
heeft hij niet kunnen ordenen ; in de philosophie had hij dien
adelaarsblik niet, dien hij in de poëzie had»
Hetzelfde is ook het geval met H» Roland Holst» In hare eerste
periode was hare gedachte een eigenaardig mengsel van pantheïstisch
en dantesk intellectualisme» Het was eene aanpassing, eene samenkneding van twee onvolledige systemen, die voorzeker niet aan de
zuiverheid van de gedachte ten goede kwam» In haar later leven heeft
(1) KARL VOSZLER, op. rit» bl» 552»
(2) HENRY OSBORN TAYLOR : The Mediaeval Mind, Vol. II, p. 339.
(3) KARL VOSZLER. bl. 233»

(4) F. D E SANCTIS : Pagine dantesche, p. 31.
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zij het niet beter gedaan. Steeds heeft zij een vaag pantheïsme bijbehouden en dèt weten overeen te brengen met het dialectisch materialisme van Marx. De marxistische philosophie zelf is, zooals men
weet, niets anders dan eene overplanting van Hegel's idealistischmonistische dialectiek op het materialistisch monisme van Feuerbach.
Lijk men ziet verre van homogeen.
Maar dat is ook van weinig belang voor hen. De philosophie was
immers hunne roeping niet. «Ook was de philosophie zijne roeping
niet, het doel waarheen hij alle krachten van zijn geest richtte. Zij was
voor hem een gegeven, een vertrekpunt »(i) Niets was zij voor Dante
dan eene basis voor werkzaamheid. Mevrouw Roland en Dante zijn
beiden geboren voor het actief leven. Het bezwaar dat zij tegen de
philosophische gedachte hebben, is dat zij niet inslaat op het leven,
dat zij theoretisch is, niet practisch, speculatief, niet actief. Bij Dante
hebben wij dat reeds aangewezen in Conv. 4, VI, 17 waar hij zegt dat
de philosophie zonder het keizerlijk gezag zwak, ja haast onmachtig is
Ook voor Mevrouw Roland Holst hebben wij reeds het sonnet
van «Verzonken Grenzen» bl. 35 aangehaald waarin zij ons verhaalt
hoe in de periode van«Sonnetten en Verzen»haar diepst hart smachtte
naar te zien inslaan d'ideale krachten
in 't leven, als hout maakt tot vlammen vonken.
Wat beiden wenschen is zich te werpen in den strijd van het leven.
De kennis waarop zij zich later toeleggen is de politiek. Gansch hun
leven hebben zij zich geworpen in de maling van het actief leven. Hun
doel is niet minder dan het leven te vervormen naar hunne eigene
gedachte en voor zóó ver slechts had deze waarde voor hen. Zij is de
stralende zon die hen voorlicht op den weg naar hun doel. Maar
zonder de daad is de gedachte machteloos, gedoemd om eeuwig onvruchtbaar te blijven. Niet de schoone gedachte of de schoone droom,
maar de schoone daad geleid door die gedachte, maakt het leven beter.
Hunne leus is niet kennis om kennis, maar kennis om het leven,
kennis in den dienst van den mensch. Daarom is de daad, wat zij
ook zeggen, hun veel dierbaarder dan de gedachte. Wat Fr. de Sanctis
van Dante zegt is even waar voor Mevrouw Roland Holst : « Hij gevoelde minder behoefte uiteen te zetten dan te verwezenlijken «.(2)
(1) F. DE SANCTIS : Pagine dantesche, p. 31.
(3) ibid. p. 35.
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Daarom hebben beiden zich met hart en ziel in de politiek gestort. Hun gansch leven hebben zij op dat slagveld doorgebracht,
slechts wanneer de strijd hun te groote wonden had geslagen, trokken
zij zich even terug om ze te laten verbloeden en stilaan te genezen. En
tallooze wonden hebben zij opgedaan, bloedige wonden. Zij waren
immers te voortvarend, te roekeloos. Zichzelf hebben zij niet verschoond en ook den vijand niet : met de onstuimigheid en onvoorzichtigheid van den primitieve stortten zij zich in het gewoel. Alle
gevoel van tactiek was hun vreemd. Om deze onbezonnen voortvarendheid waren zij ook voorbestemd om in de politiek te mislukken,
Dante was geen politieker en heel treffend heeft F, de Sanctis gezegd
waarom hij dat niet was,«Na den kunstenaar Dante komt de burger
Dante, En hier pleegt de mensch zich aan zichzelf te openbaren als
karakter, hier komt hij tot het bewustzijn van zijn persoonlijkheid en
spant zich in om deze aan anderen op te dringen. De persoonlijkheid
wordt soms door de hinderpalen gebroken, soms gestaald, In dit
weerstandsvermogen bestaat hoofdzakelijk wat men een groot karakter noemt. Maar daar is grootheid en grootheid. Daar zijn mannen
van de daad, geboren om te heerschen, die weten te plooien, te vleien
om de anderen beter naar zich toe te halen, die ofschoon zij de oogen
onwrikbaar op één doel gevestigd houden, toch een duizendvoudig
bedrieglijk voorkomen weten aan te nemen, die niet verstaan worden
door den grooten hoop, die hen veranderlijk noemt, doch wel weten,
zij alleen, dat zij steeds zichzelf gebleven zijn, Dante bezat dit soort
van grootheid niet; hij was niet geboren om een partijleider te zijn en
hij leek meer op Cato dan op Caesar; de menschen van dit slag zijn
ongelukkig van hunne geboorte af, zij worden altijd bewonderd, maar
nooit aanhoord,
Rechtvaardig zijn er twee, maar zij worden er niet gehoord,
(Inf. VI, 73)
Hij was onwrikbaar en streng, een man van passie en overtuiging
en hij kon de ondeugden en de dwalingen van zijn tijdgenooten noch
begrijpen noch verdragen, noch er zijn voordeel mee doen, noch zich
inlaten met de belangen, de huichelarijen en het geweld om goed uit
kwaad te halen, zooals zij die willen regeeren nochtans verplicht zijn
te doen»(i),
(i) F. DE SANCTIS : Pagine dantesche, p. 54
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Ook Mevrouw Roland Holst is niet geboren om aan het hoofd te
staan van eene partij, zelfs niet van de communistische* Haar ontbreekt daartoe de gladheid van den visch en zijne soepele bewegelijkheid* Het zou haar tegen de borst gestooten hebben dagelijks haar
ideaal practisch te verloochenen om het toch steeds in theorie te belijden en te verdedigen* Dante wist ook dat de politiek de kunst is van het
bereikbare» van het mogelijke* (Ik zeg dit met het oog op de doenbare
dingen* die door het politiek beleid geregeld worden* De Monarchia
1, III* 10)* Doch hij noch H* Roland Holst hebben dat politiek beleid
gehad* dat steeds bereid is tot schikking en compromis* tot halfheid
en opportunisme* Dat alles is eigen aan den koelen geslepen geest.
Deze alleen kan in de politiek slagen : hij kan zich aanpassen aan de
omstandigheden* zich vervormen* zich kronkelen* het gunstig bogenblik afwachten : hij is geduldig* voorzichtig* vooruitziend* sluw* En
het grootste voordeel van alle : de geest is onkwetsbaar* Hij is als
gehuld in een stalen pantser : de slagen die dicht en duchtig vallen*
glijden af op het gladde staal van onverschilligheid en ironie* Ook de
grootste politieke tegenslag kneust hem niet* enkel wat spijtigheid om
gekwetsten hoogmoed* Meestal worden deze hoedanigheden met
misprijzen aangezien en toch zijn zij voor een deel althans noodig in
dit onvolmaakte leven* Geen enkele gedachte kan zich volledig omzetten in werkelijkheid* De wrijving met de andere en vooral met het
leven schendt ze altijd.
Heel anders is het met Dante en Mevrouw Roland Holst* Zooals
zij hun politiek systeem hebben opgebouwd met de liefde van hun
hart* zoo ook voeren zij politiek met hun hart* Hun ongeduldig hart*
dat er naar hunkert de geheele menschheid het geluk te geven* komt
in die politiek waar elke overwinning bezoedeld is met de lafheid
van tallooze toegevingen en tekortkomingen tegenover het ideaal.
Hun hart kan niets zijn dan stug en barsch tegenover politieke tegenstrevers* het kan zich niet verbinden tegenover bondgenooten* die
slechts meegaan voor zoover het hun nuttig is en niet tot het heerlijke
einde, waarin zij niet gelooven* De partijen der koele berekening verkiezen de minzame schikking* waarin elk zich «verdraagzaam»toont*
waarin elk wat opoffert, wat toegeeft om wille van den lieven vrede.
Dat is wel de hoofdreden waarom Mevrouw Roland Holst zoo heel
vervreemdde van de sociaal-democratie. Deze nochtans heeft hetzelfde doel als de communistische partij : socialiseering van alle
productiemiddelen. Maar hun middel is anders : zij praten met den
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vijand, zij zijn er van overtuigd er te komen langs den breederen weg
van compromis en geleidelijkheid. Dat is de weg niet van het hart :
dat verkiest het stug verzet, de opene onverzettelijke vijandelijkheid : de revolutie. De politiekers met het hart zijn revolutionnair*
Dat Mevrouw Roland Holst dat is hoeft niet te worden gezegd.
Dante wou het niet zijn, neen* Hij, de arme, beeldde zich in dat zijn
ideaal rechtelijk bestond, — sinds tal van eeuwen bestond immers
het Sacrosanctum Romanum Imperium — dat de goede wil van een
keizer en de hulp van God voldoende waren om zijn wereldkeizerrijk
te verwezenlijken* Maar toch staat men verbaasd wanneer men in de
inleiding van het tweede boek der «De Monarchia» de volgende
woorden aantreft : «Want door het feit dat zal aangetoond worden
dat het Romeinsche Keizerrijk rechtelijk bestaat zal niet alleen de
nevel der onwetendheid weggevaagd worden van de oogen der
koningen en vorsten, die zich wederrechtelijk het bestuur der volkeren
toegeëigend hebben en ditzelfde van het Romeinsche volk denken,
maar zullen alle stervelingen inzien dat zij vrij zijn van het juk van
zulke overweldigers* (De Monarchia, 2,1,6) Dante wil dus de volkeren
doen inzien dat zij vrij zijn van het juk der koningen en vorsten, die
zich tegen alle recht in de heerschappij toegeëigend hebben. Typisch
is het citaat uit den Bijbel dat Dante hier te pas brengt : «Waarom
hebben de volkeren gemord en dwaze plannen uitgedacht? De koningen der aarde zijn vergaderd en de vorsten zijn samengekomen
tegen den Heer en tegen zijn Gezalfde* Laten wij daarom hunne
boeien verbrijzelen en hun juk van ons afwerpen »• (De Monarchia 2, I, 1)
Dat is de revolutie voor God en onder het oog van God* Dante
zou echter nooit toegegeven hebben, dat hetgeen hij bedoelde, revolutie was* Niet hij, maar wel de koningen en de volkeren die zich niet
willen onderwerpen aan Gods wil, aan de universeele monarchie,
zijn revolutionnair*
Zulke politiekers met het hart zijn niet omgeven met het pantser
der onkwetsbaarheid lijk de practische politiekers* De tegenstelling
van hunne hoogstrevende idealen met de koude, barsche werkelijkheid, van hunnen zucht naar onbaatzuchtige zedelijkheid met het
bekrompen geknoei van platte, onverbloemde zelfzucht, van het
goede in hun hart en de overwinning van het kwaad in de wereld,
kortom de tegenstelling van Droom en Werkelijkheid slaat hun vaak
diepe wonden* Dante's gansche, sombere levenstragiek bestaat in die
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tegenstelling tusschen zijn droom en zijn tijd* Wat is de beteekenis
van zijn «parte per se stesso» zijn «partij voor hem alleen» anders
dan de bewustheid dat zijn grootsch maar onpractisch moreel ideaal
aanstonds in botsing kwam zoowel met de Welfen, «'t boosaardig en
zinneloos gezelschap» (Par* XVII, 62) als met hen,
die de gerechtigheid en den rijksstandaard van elkander scheiden,
(Par. VI, 102)
met de Gibellijnen* Niet alleen van het bekende invectief van Hugo
Capet tegen de Fransche koningen, (Purg* XX, 43-81) maar ook van
dat tegen Italië en Florence (Purg* VI, 76-151 & XVI) mag men met
Michelet zeggen dat zij zijn «la plainte du vieux monde mourant
contre Ie laid jeune monde qui lui succède» en met Renan, dat zij
aanklachten zijn tegen«Timmoralité transcendante de la politique »(i)
Deze tegenstelling tusschen zijn idealisme, zijn utopisme du passé en
de nieuwe werkelijkheid, die Dante dieper en dieper naar de ziel tastte,
naarmate de jaren der ballingschap hooger klommen, hoopte meer en
meer eene wrange pijn in hem op, een berg van bitterheid in het
anders zoo lievend hart van dien grooten eenzame en hij werd die
« alma sdegnosa », (Inf* VIII, 44) die misprijzer der menschen* Het was
de eenige houding die hem mogelijk was tegenover de wereld, waarin
dagelijks het kwaad meer de bovenhand kreeg, waarin hij den ondergang van zijn ideaal zich zag voltrekken* Dat was Dante's tragiek, den
ondergang van zijn ideaal te moeten bijwonen en het is zijn roem toch
niet te hebben versaagd*
Zoo moest het ook wel toegaan met Mevrouw Roland Holst* Uitte
zich bij Dante de tegenstelling tusschen Droom en Werkelijkheid als
de vernietiging van zijn utopisme du passé door den vooruitgang der
geschiedenis, bij haar bestond zij in de onzuivere verwezenlijking
van haar utopisme de Tavenir, in de overmacht van de werkelijkheid
over haren toekomstdroom* Wij haalden reeds de verzen aan waarin zij
bekent dat in de communistische maatschappij nog het vuil, de smaad
en het bederf der eeuwen leven, en waarin zij haar toeschreeuwt :
Zwart van ellende zijt ge; bloedig rood
van haat; vuilgeel van ongeklaarde zelfzucht*
(Tusschen twee Werelden p* 63)
(1) JÜLIAN KLACZKO : Causeries florentines, p. 237 en 238*
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De dichteres, die zich deze tegenstelling wel bewust was, heeft er
de beteekenis van uiteengezet in « De Held en de Schare » :« En dit
was het meest tragische in Garibaldi's lot, als in het lot van alle Helden, dat is van alle groote wilskrachtige Droomers, die de menschheid dienen door de Daad* Dit: dat de Droom, dien zij helpen maken
tot waarheid, dien zij dwingen neer te dalen uit den hoogen hemel der
Idee naar de sfeer van het sociale leven, iets van zijn ongerepten glans
verliest en van zijn stralende schoonheid inboet, naarmate hij wordt
verwezenlijkt* Want de schare, die hem alleen verwezenlijken kan,
houdt de spankracht van haar edelste Voorgangers, haar uitverkoren
Leiders nooit bij* Dan wordt de smaak van het Leven bitter als roet in
hun monden : het lijkt hun als schandvlekken zijzelven hun hoogste
ideaal* Dit te gevoelen en toch niet te berouwen of te versagen, dat
is het laatste offer, het hoogste »* (bl* 386-38?)
Deze klacht over het gemis van ideëele spankracht bij de massa,
over het gebrek aan massa-idealisme, houdt niets in dan eenen vorm
van de droeve werkelijkheid dat de menschheid perk en paal gesteld
is in hare eeuwige bestreving naar eene steeds betere sociale orde, dat
zij niet oneindig kan stijgen om te komen tot eene ordening die alle
lijden en kwaad voor immer uitschakelt* De werkelijkheid knakt
steeds elk ideaal dat op weg is zich te verwezenlijken; slechts wanneer
het droom blijft, dat wil zeggen nutteloos, kan zij het niet aantasten*
Zoo was het bij Dante : daarom kon hij zijn droom redden van den
ondergang, omdat hij overtuigd was dat God hem eens moest verwezenlijken* Hoe verder de booze wereld zich van zijn droom verwijderde, hoe dichter Dante zich aansloot bij zijn bondgenoot
God en hoe meer hij zich terugtrok in zijn trotsch « parte per
se stesso »*
Dat is wel de reden, waarom wij bij hem nooit die gebrokenheid
vinden, die zoo klaar aan het licht komt in « De Vrouw in het Woud »*
Terecht zegt F* de Sanctis :« Hij was zoo rampzalig en toch is er geene
bladzijde van hem, waarin dat gevoel van moreele neerslachtigheid
overheerscht, die vage zwaarmoedigheid en gebrokenheid, die zoo
vaak bij de modernen voorkomt »*(i) Dat was mogelijk omdat hij zich
met God sterk voelde tegen de gansche verwordende wereld, omdat
zijn ideaal aldus ongeschonden bleef. Maar H* Roland Holst werd

(1) F* DE SANCTIS : Pagine dantexhe, p* 58*
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integendeel aangetast in de bron van Droom en Daad zelf : de liefde
werd in haar gespleten* De Liefde die in Sonnetten en Verzen de
kloof tusschen abstractie en mensch overbrugd had en daardoor de
eenheid tusschen Droom en Daad gered, wordt hier zelf aangetast en
valt in twee* Aan de eene zijde de liefde tot
de stralende idee van het Socialisme,
(De Vrouw in het Woud, p* 33)
aan de andere zijde de liefde tot de «vloedscharen der arbeiders»;
aan de eene zijde de fonkelklare Idee die helder straalde in het Communisme, aan de andere de duizendhoofdige Massa van het socialisme,
alleen bekwaam tot de verlossende daad* Nochtans zij weet dat de
liefde de eenheid van Droom en Daad is :
Ge weet toch dat zij d'eenheid is, volstreden,
van droom en daad? Het wonderlijk opbeuren
van 't hart in beide? 't Menglen hunner kleuren
tot een puur licht van ongebroken vrede?
(Verzonken Grenzen, p* 103)
Nu die liefde echter verdeeld is, treedt een tijd van innerlijken
tweestrijd, van besluiteloosheid en gebrokenheid in; weer gaapt de
afgrond zooals in haar jeugd, echter nog dieper en wijder, het is de
tweede windstilte van haar leven*
Daarom werd zij geworpen op de ree
der dadeloosheid, hulpeloos en zwak
van Liefde, een wrak en toch weer geen wrak
om daar te wijlen tot de klare Idee
en het warme Lichaam elkaar weer vinden*
(De Vrouw in het Woud, p* 34)
Later vond zij in het Communisme de Massa weer in den dienst
van de zuivere Idee, tot zij na deze zoete begoocheling weldra inzag
hoezeer ook daar de Idee aan glans inboette*
Voor beiden, voor Dante en Mevrouw Roland Holst, is de Liefde
het eenig-werkelijke van hun uiterlijk wezen* Zij is de levende kern
van hunne persoonlijkheid, de motorische kracht van al hunne ge190

voelens en daden. Zij is de moreele kracht die heel hun wezen doortrokken heeft; de haat is slechts haar schaduwbeeld. Hun idealisme
is haar mooiste droom voor de geliefde menschheid, een droom die
echter in zijn naïveteit te veel verschoont, te veel verwacht. Hun onwankelbaar geloof, hun onverwoestbaar optimisme wat zijn zij anders
dan de weldoende warmte en het klare licht van dat liefdevuur? Zij
maakt hen te ongeduldig-verlangend om zich te wijden aan de
abstracte wetenschap, heel hun wezen hunkert naar de daad en de
politieke actie. Maar tot deze maakte hunpe onbuigzaamheid en
voortvarendheid hen eigenlijk ongeschikt, van nature zijn zij revolutionnair. Is de liefde de bron van hunne daden, zij is het ook van
hunne tragiek in de onontkoombare botsing tusschen hun droom en
de koude werkelijkheid. Deze tegenstelling heeft zelfs de veerkracht
onzer dichteres voor verscheidene jaren gebroken.
Zoo is waarlijk de liefde het h *ai n&v van hunne natuur, de spil
waarrond hunne heele persoonlijkheid draait. Door hare kracht zagen
zij het visioen van het onvermengde menschengeluk der toekomst en
heel hun leven was één jagen, één rennen om dat stralende visioen
te bereiken en om dat geluk aan de menschheid te schenken.
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Studenten-avond
(Fragment uit «HERMAN COENE II»)
door Ernest Claes.
Door de nachtelijke straat ging een student* Hij droeg een vlag,
en de jonge wind die door de straat schoot deed het doek rechtuit
wapperen boven zijn hoofd* Hij zong*
De gevels van de deftige burgershuizen der oude universiteitstad blikten in de valsche schemering der gaslantarens met strenge,
afkeurende gezichten, als verbolgen vaders, naar den zingenden
student* Met een verstarde frons op hun wezen hielden zij zich afzijdig van de verdere stadswijken waar het lustig en woelig toeging in
de late uren* Zij sloten met den avond hun zware eiken deuren en hun
steenen harten* De studenten die daar hun kamers hadden woonden
thuis in hetzelfde soort deftige burgershuizen, ongenaakbaar voor
alle losbandigheid en ongeregeldheden*
De student zong* De vlag wapperde hoog in den wind* Hij had
zijn pet, in de herberg waar hij laatst geweest was, in de handen gelaten van het lieve meisje, van Paulientje, dat daar over de woelige
bent heerschte, en zij zou er voor hem een hart in borduren in roode
zijde* De frissche wind speelde door zijn lange haren en sloeg ze naar
achter* Zijn kameraden waren hem niet gevolgd* Toen hij buitenging
met de vlag, — hij was vaandrig, voorzitter, secretaris, schatbewaarder van «De Lenteblom» -- ontstond er juist een heftige
twist over het punt wie den laatsten salamander gewonnen had en
dus het recht had Paulientje een zoen te geven, en twee van hen
moesten de proef herbeginnen* Maar hij had het niet gehoord en was
alleen met de vlag voortgegaan* Hij zong, en hij meende dat de anderen in de straat achter hem aankwamen •
Mijn meisje zei : en 's morgens vroeg.
Zult ge dan ook aan mij denken...
Zijn krachtige stem sloeg op tegen de gevels, die oud waren in
den fietsen schemerschijn van de lantarens, en uit hun gesloten ramen
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verontwaardigd neerloenschten naar den ruststoorder met zijn blijde
meisjeslied» De lange rechte straat lag verlaten, in vaste rust, en daar
was geen ander geluid in den nacht dan de jonge stem»
Mijn meisje vroeg : en na den noen,
Zult ge dan ook aan mij denken...
Vlak bij den lantarenpaal, zoodat het licht over hem verder viel,
stond Fran?ois, de pandoer. Hij had al een paar uren heen en weer
gewandeld in de straat, het had al lang middernacht gebeierd op
Sint-Quintenstoren, en Fran^is was moe, vond het saai in die verlaten
hoofdstraat op en neer te wandelen, van gevel tot gevel, van lantaren
tot lantaren. Met de handen in de zakken zag hij bij eiken lantarenpaal
zijn schaduw eerst kort en zwart voor zich, en dan uitlengen over
de stoep, tegen de gevels der huizen omhoog kruipen, en verbleeken
in het licht van de volgende lantaren. Hij kauwde op zijn pruim tabak,
en spuwde nu en dan zijlings weg naar het midden der straat. En het
was koud, hij moest soms zijn schouders even schudden om de kilte
boven aan zijn rug te verdrijven* Hier en daar bleef hij voor een deur
of een raam staan, de beenen wijd uiteen, en hij keek er aandachtig
naar zonder te weten waarom. Daarbinnen sliepen de menschen nu
rustig, zonder vrees voor inbrekers of moordenaars, voor brandstichters of studenten, omdat Fran?ois hier in de koude nachtelijke
straat heen en weer stapte. En eigenlijk was dat toch niet noodig, neen,
volstrekt niet noodig* Dieven, moordenaars, brandstichters, dat bestond om zoo te zeggen niet in de rustige oude universiteitstad, en
zeker niet in deze deftige hoofdstraat. Het viel wel eens voor, zoo om
de tien jaar ongeveer, dat er ergens langs den vaartkant de eene of de
andere slampamper een kopke kleiner werd gemaakt, de moeite niet
om van te spreken, - gevaar bestond aan deze kanten alleen van de
studenten. Die vochten met de burgers, of maakten nachtschandaal,
of wilden in een huis inbreken waar mooie meisjes waren, of erger
nog.*. Och heer! och heer, die dwaze jongens toch!
Maar dezen nacht was het rustig, dat wist Francois. Al vijf en
twintig jaar was hij nu politieagent, en hij kende «zijn» studenten*
In den vooravond kon hij op- de gezichten lezen of er 's nachts wat
ongewoons gebeuren zou, hij zag dat aan de huizen, hij rook dat in de
lucht, ja, hij kende het, ze konden hem niets wijs maken. Hij had het
aan den nieuwen commissaris op het bureau ook nog gezegd, dat het
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nutteloos was in de hoofdstraat een heelen nacht dienst te doen, maar
de commissaris wist het natuurlijk weer beter, omdat den vorigen
nacht de lantarens waren uitgedoofd in die straat, omdat op het huis
van professor Scheers een plakkaat was aangeplakt. Dat komt van zoo'n
nieuwe... Enfin, het was de dienst, en hier liep Fran?ois nu achter zijn
eigen schaduw in de verlaten straat, in dezen killigen Februarinacht,
en het eenige wat hij hoorde waren zijn eigen zware stappen op de
stoepsteenen. Ja, zoo'n stilte dat werkte op de zenuwen, dat maakte
een mensch kapot, Fran^ois had daar nooit tegen gekund. Dan had
hij nog liever dat «zijn» studenten maar eens lawaaiden en vochten.
Dan had een mensch ten minste iets te doen. En och, ze waren eigenlijk niet zoo kwaad, die jongens, neen, ze gingen alleen wat te laat
slapen, ze kwamen alleen te vroeg naar de universiteit, daar was geen
toezicht genoeg van de papa's, ze waren te jong om zoo op eigen beenen te loopen, ze waren wat wild en dwaas, maar een goed hart, ja...
De nieuwe commissaris kende daar niets van.
En nu stond Fran$ois in het donker tegen den lantarenpaal om
wat te rusten, en daar hoorde hij opeens die jonge stem eenig door
den nacht klinken :
Mijn meisje vroeg en *s avonds laat..
Wel, het deed hem plezier dat liedje te hooren. Hij kende het
wijsje en hij neurde het stil mee zonder te willen. Maar de dienst was
de dienst, en Frangois rechtte zich even wat op, trok eens aan zijn jas,
veegde met den rug van de hand over zijn snor. Nachtelijk lawaai
was verboden, — och ja, die nieuwe commissaris... De zanger was zeker
weer eene die de uren vergeten had bij Paulientje, ginder achter het
station, en die trok nu in zijn eentje naar huis, en zong om het plezier
van zijn eigen stem te hooren en omdat hij waarschijnlijk verliefd was.
Ze waren allemaal verliefd, die jongens. Frangois blikte in de richting
van het station, hij zag heel in de verte, boven het midden der straat,
het bleeke oog van de stationsklok, maar geen enkel raam was nog
verlicht. Dichterbij wierpen de lantarens een kouden glans op de
rails van den paardentram... En nu zag hij hem aankomen, den laten
zanger, in het midden van de straat, hij ging nu juist een lantaren
voorbij... Waarachtig, hij droeg een vlag en was toch heel alleen. Wat
had die nu weer in zijn hoofd gekregen! ...Ziet ge wel, het was mijnheer
Herman, die bij Cleemans woonde...
De zanger was nu nader gekomen. Hij zag Fran?ois daar staan,
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rechtop, dreigend, en hij bleef ook staan, staakte zijn lied, en herkende
hem*
— «Goeien avond, Frangois*.» Wat staat ge daar zoo alleen te
doen Frangois?»
— « Goeien avond, mijnheer Herman*,* en wat loopt gij daar zoo
alleen met dien drapeau?»
De student keek achter zich om over de schemerdonkere straat,
en scheen zeer verbaasd over wat Frangois zegde*
— «De sloebers!*** Ik dacht dat ze achter mij aankwamen**» Ze
zijn allemaal bij Paulientje blijven hangen*»
— «Ik zou nu maar naar huis gaan, mijnheer Herman, het wordt
zoo stillekensaan laat*»
— « Ja zeker, Frangois, ja zeker, want een jonge mensch heeft
acht uren slaap noodig, dixiL.. ik doe het omdat gij het vraagt*»»
Willen we eerst nog een pint gaan drinken?»
— « Neen neen, mijnheer Herman, 't is nu te laat, merci**» maar
morgen zeg ik niet neen, dan ben ik in congé»
— «Hier is dan een sigaar, Frangois*** oh neen, ik heb er geen
meer, maar morgen krijgt ge er twee*»
— « Merci, mijnheer Herman, en goeien nacht*** slaap wel*»
— « Ja maar**» ik ga ik nog niet slapen, Frangois»»
— «Dan zoudt ge toch niet meer zoo hard mogen zingen, mijnheer Herman*»
— « Wil ik u eens iets zeggen, Frangois*»» als gij een dochter hadt
dan kwam ik daar zeker mee vrijen»»
— «Allo! allo! mijnheer Herman*** Ik heb ik eigenlijk wel een
dochter, maar ze is getrouwd en heeft al vier kinderen*»
— <( Dat doet er niets toe, Frangois, dat doet er absoluut niets
toe, doe haar mijn liefste complimenten en zeg dat ik eens komen
zal*** Als ze maar schoon is!»
— « Goeien avond, mijnheer Herman*»
— «Goeien avond, Frangois*** En dunkt u ook niet dat het zoo
warm is?»
En de student stak weer zijn wapperende vlag boven zijn hoofd»
Hij hoorde dieper in de lage stad een gejoel van luide stemmen» Zijn
forsche lied klonk weer langs de stille gevels :
Mijn meisje vroeg : en als ge slaapt
Zult ge dan ook van mij droomen...
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Hij had vergeten dat Fran^ois hem verboden had nog zoo hard te
zingen, en Frangois, die hem door den schemer van het lantarenlicht
nakeek, glimlachte in zijn dikke snor en hij ook had zijn verbod vergeten* Een goede jongen toch, een van de rumoerigste en de lastigste,
ja, hij was er overal bij, maar Fran^ois kende hem nu al meer dan
twee jaar, kwaad stak er eigenlijk niet in*** En zoo hartelijk, van die
twee sigaren en die pint, morgen**. Moest de nieuwe commissaris,*.
Hij zou morgen aan Julieke eens vertellen van die liefdesverklaring.
En Fran?ois wandelde de andere richting uit, naar het station
toe* Warm, zti mijnheer Herman, ja, eigenlijk was het al niet meer
zoo koud als daar straks* Hij wierp een vergoelijkenden blik naar Justus
Lipsius, die naar zijn gedacht een pastoor was en die daar op zijn arduinen voetstuk in het licht van een straatlantaren te blinken stond
van geleerdheid en verveling, en hij bleef even staan* De jonge stem
schalde nog altijd door, de huizen en de straat schenen er naar te luisteren, en Fran?ois neurde weer het wijsje mee.
De koele voorjaarsnacht stond hoog en helder boven de oude
stad.
De zanger ging recht door, midden over de straat, en hoog in den
trisschen wind flapperde de vlag. Hij keek recht voor zich uit, naar
het donkere eind der straat, hij zag door den donker en over de huizen
een weg dien hij volgde in zijn ziel. Hij zong zijn jeugdig hart uit in
zijn dreunend liefdelied, en hij ging waar zijn stappen hem voerden.
Hij kwam op de markt* Aan den eenen kant rees de hooge donkere
massa op van het stadhuis met zijn spitse geveltorentjes, rechts zaten
de kleine huisjes tegen de kerk weggekropen, en de kerkgevels daarboven stonden hoekig tegen de nachtlucht afgelijnd. Alles gesloten.
Ook bij Lucieke. Maar die vrijde nu met een van de apothekers...
Hij bleef staan voor het kleine huisje, zette de hand aan den mond en
riep op het meisje... Virgo speciosissima, do tibi cor meum, spiritum meum,
vitara meam...
Naast het stadhuis was een benedenraam nog flets verlicht. Het
politiebureau, het «pandoerenkot». In de open deur van de donkere
gang stond een agent zijn pijp te rooken* Hij trok nog een stap verder
weg in het duister toen hij den eenzamen zanger op de markt zag verschijnen, mompelde iets tusschen de tanden, en rookte voort.
Hij sloeg links af een smal straatje in, langs de bescheiden huisjes
die elkaar over de straat stonden aan te loenschen als over een diepe
gracht, en waar het lantarenlicht hier en daar helder vlekte op wit
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gekalkte gevels* De straatsteenen waren er hobbelig en zijn stappen
klonken er luid op* Zijn stem scheen hier opeens als in een gesloten
ruimte, met holleren klank en dichterbij*
De twee ramen links en rechts en de waaier boven de deur waren
rozig verlicht, en stonden vreemd lokkend in die donkere huizenrij*
Het geroezemoes van de stemmen daarbinnen klonk gedempt tot de
straat door* Herman stiet de deur open, stak zijn vlag voor zich uit en
trad binnen* Een oorverdoovend geroep en gehuil van dooreen warrende stemmen begroette hem* «Herman! Herma-a-a-n! Bravooooo!»
Volle glazen werden van verre naar hem toegestoken, studentenpetten
werden gezwaaid, daar stond ei een tegen den muur op de bank en
schreeuwde «Stiltè-è-è-è!» met zijn twee handen aan zijn mond,
maar niemand luisterde* De rook van pijpen en sigaren hing als een
dichte sluier van end tot end door de lage gelagkamer, rond de twee
witte gaslampen, en de roode opgewonden gezichten achter de tafeltjes
waren maar half zichtbaar*
Te midden van het lawaai zong Herman onverstoord zijn liedje
verder, en met zijn vlag in de hand ging hij dwars door de kamer, langs
de hooge toogbank waarachter « Moeder», de bazin, op haar ellebogen
geleund, met waardige kalmte alles gadesloeg* Hij keek eens links en
rechts, en zag eindelijk Marieke* Ze kwam op hem toe als uit een
wolk, met haar mooi rond gezichtje en haar lachende oogen naar hem
toegekeerd* Hij steunde zijn vlaggestok op den vloer, boog de knie,
nam hare hand en kuste hare vingertjes* Een daverend hoera! dreunde
hem toe, de muren van de kamer schudden er van, de rook boven de
hoofden sloeg wild dooreen rond het gaslicht* Allemaal waren ze
recht gesprongen, opgezweept door het ridderlijke gebaar van Herman,
ze rammelden met hun glazen op de tafel, schreeuwden en gilden met
holle stemmen en heete koppen* Van achter den toog keek Moeder
met een goedigen, kalmen blik naar haar dochtertje en naar de studenten, en liet ondertusschen aan de vernikkelde kranen de kroezen vol
schuimen*
En opeens greep Herman het meisje in zijn arm, sprong er mede
op een stoel, van daar op de tafel die bijna in het midden van de gelagkamer stond* Hij sloeg zijn arm om haar schouders, zoodat de zijden
witte en groene gildevlag met de purperen bloem als een voolom haar
heen hing* Die rond het tafeltje zaten schoven wat achteruit* En
zonder dat iemand het merkte viel er nu plots als een ontroering over
de gezichten, het gerucht werd minder, de schreeuwer op de bank
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ging zitten, want onbewust waren ze opeens allemaal getroffen door
dat beeld op de tafel, Herman, hoog en slank, met den wilden haarbos
boven het breede witte voorhoofd, de schitterende oogen, het krachtige mannelijke gezicht, en naast hem het blonde meisje, gehuld in de
gildevlag, en het gelukkig lachende gezichtje met den open mond en
de blinkende tandjes naar hem opgeheven* Dat was Herman Coene,
hun Herman, de heerlijkste van allen, en met iets over zich dat ze niet
vatten konden, iets wilds en edels te gelijker tijd*
En Herman zong, met zijn arm om het blonde Marieke, met
zijn oogen op de gezichten beneden hem :
Gold und Silber lieb ich sehr*
Kann's auch gut gebrauchen,
Hatt'ich nur ein ganzes Meer
Mich hinein zu tauchen*
's Braucht nicht grad gepragt zu sein
Hab'es sonst auch gerne
Sei's des Mondes Silberschein
Sei's das Licht der Sterne*
En de geheele gelagzaal zong hem na :
Sei 's des Mondes Silberschein,
Sei 's das Licht der Sterne***
Doch viel schoner ist das Gold
Das vom Lockenköpfchen
Meines Liebchens niederrollt
In zwei goldnen Zöpfchen
Darum du, mein liebes Kind
Lass ich dich mal kussen
Bis die Locken silber sind
Und wir scheiden mussen*
Daar zat één man in de herbergzaal die niet tot de studenten behoorde. Het was een klein oud heertje met korte grijze haren, met een
rooden neus, met een zijden das om den hals* Hij kwam daar iederen
avond zitten, op het hoekje van de bank bij den toog. Ze noemden
hem «de Kolonel», omdat hij, naar hij beweerde, een oud zouaaf van
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den Paus was en hij soms iets vertelde over zijn soldatentijd. Hij
had in zijn jeugd twee jaren universiteit gedaan, maar niemand wist
wat hij in die twee jaren gestudeerd had, hij zelf waarschijnlijk pok
niet. De studenten vonden hem daar eiken avond zitten, alleen, met
een zwaarmoedigen blik van zijn waterachtige oogen voor zich uitkijkend, paffend aan een eindje sigaar* Nooit had hem iemand een
heele sigaar zien rooken. Hij was altijd bereid om over eender welk
onderwerp een praatje te voeren, de jongens op te monteren of te
troosten, kleine diensten te bewijzen, hun voor oogen te houden dat
« de schoone tijd gauw voorbij is», en te vertellen over vroegere
studentengeslachten. Hij kende hoopen dokters en advokaten, mannen
uit de politieke en de geleerde wereld, die daar naast hem vroeger
gezeten hadden, en die hij, eens uit de universiteit weg, niet meer
gezien had. En vooral in de zeer late uren maakte de Kolonel zich
verdienstelijk, als er een te slap op de beenen geraakt was en naar
huis moest gebracht worden. Hij kwam hier, in de studentenherberg
van Marieke zijn oud hart verwarmen. Ieder van Marieke's vaste
klanten betaalde, op zijn beurt, voor den Kolonel een pint, hij liet
zich dat genadiglijk aanbieden, alsof het voor hem een karwei was
waarf hij zich met tegemoetkomende welwillendheid aan onderwierp.
Kwamen er vier of vijf te gelijk hem verzoeken om zich te laten tracteeren, dan dronk hij daarom zijn glas niet vlugger leeg om hen allen
te voldoen. Hij bleef rustig zitten, smekkend aan zijn sigaartje, handen
drukkend, vaderlijk knikkend en groetend, en zoodra zijn glas leeg
was klopte hij er zachtjes mee op de tafel. Moeder kwam het weer
vullen, en de Kolonel zegde : « Dat is die van mijnheer Florimond »•
Hij vergat er geen een. En om den milden schenker er aan te herinneren dat hij het glas ook betalen moest, ging hij even met hem
tikken, alleen met hem, en dan zegde hij kameraadschappelijk :
«Prosit, mijnheer Florimond», of mijnheer Leon, of mijnheer Hubert.
Die was daar telkens eenigszins over gevleid tegenover de anderen,
vooral tegenover de schachten, die zich daardoor onrechtstreeks
voelden aangespoord hun sociale plichten tegenover den Kolonel te
vervullen. Schachten, die geregeld bij Marieke begonnen te komen, en
na enkele dagen nog geen aanstalten maakten de traditie ten opzichte
van den Kolonel te onderhouden, werden door hem op zoo'n veelzeggende wijze nagekeken wanneer ze door het café stapten, of met
Marieke of Moeder bij den toog een praatje wilden voeren, dat ze
duidelijk het besef kregen de kinderschoenen nog niet heelemaal te
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zijn ontgroeid* Voor de «behoorlijke », jeugdige eerste-jaars-studenten was de Kolonel echter een ware voorzienigheid, een vaderlijke
raadgever, en al behandelde hij hen ietwat van uit de hoogte, toegeeflijk, hij sprak toch altijd met hen precies of ze vijf jaar ouder
waren dan ze er uit zagen. Aan den Kolonel vertelden ze ook
hartsgeheimen die ze voor de kameraden goed verborgen hielden,
en ook op dit gebied gaf de Kolonel bewijzen van ondervinding en
vaderlijke hulpvaardigheid.
Nu zat ook daar de Kolonel op zijn hoekje van de bank naar
Herman en Marieke te staren, met een kleine zonnige flikkering in
zijn oogjes van plezier, en even gulhartig en vroolijk zong hij mee:
Bis die Locken silber sind
Und mr scheiden mussen...
Zijn oogen waren rood en nattig, en daaraan alleen kon Moeder zien
hoeveel glaasjes de Kolonel verorberd had. Naast hem zat een lange,
magere jongen, met een fijn zwart gezicht en met melancholieke
oogen. Zijn ellebogen steunden op de tafel, zijn kin rustte in zijn open
handen. Hij keerde opeens onder het zingen zijn gezicht naar den
Kolonel toe, en deze zag in de groote droeve oogen twee tranen blinken. De Kolonel bleek daar niet buitengewoon over verwonderd of
aangedaan.
— «Als ik zoo'n schoon jong koppeltje zie, zegde hij, dan komt
ook mijn gemoed vol... Hebt ge weer verdriet, mijnheer Gaston?»
— « Ja Kolonel, een verdriet dat niet te beschrijven is... Weet
gij wat liefde is, Kolonel?»
— «Dat is te zeggen, mijnheer Gaston, dat is te zeggen... Mijn
tweede vrouw dat was een Italiaansche. Ik was toen...»
— «Ik zie ze zoo geerne, Kolonel, en hij greep met een woest
gebaar den Kolonel bij den arm, «ik zie ze zoo verdommelijk geerne
dat ik er zou zot van worden... en ze wil van mij niet weten ».
— «Het is misschien geen serieus meiske, mijnheer Gaston »•
— «Niet serieus!... Ze is veel te serieus, Kolonel».
— «Ik zou het toch niet aan mijn hart laten komen, mijnheer
Gaston, dat is slecht voor de gezondheid».
Gaston liet nu zijn kop op den Kolonel zijn schouder rusten en
snikte wanhopig, met den zakdoek voor de oogen. Die er om heen
zaten schonken er niet veel aandacht aan, ze kenden dat al lang van
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Gaston en hadden het meer meegemaakt als hij wat bedronken was.
— « Ze vrijt met een andere, Kolonel, ze wil me zelf niet bezien,
zegt ze »•
— «Dat kan misschien nog wel afgeraken met dien andere,
mijnheer Gaston, en als ik er van mijn kant iets kan aandoen***»
— «Kolonel, ze mag verrekken!*** Maar ik weet dat ik er mijn
heel leven zal ongelukkig om zijn en dat ik zal gebuisd worden***
Drink nog een pint, Kolonel!»
— Merci, mijnheer Gaston, ik ben nog maar aan die van mijnheer Joseph, en als ik die van mijnheer Hubert leeg heb kom ik
aan de uwe »*
De Kolonel sprak de namen altijd uit op zijn Fransch, om daardoor te laten hooren dat hij wel wist dat ze allemaal van goeden huize
waren* En nooit vergat hij er den mijnheer bij te voegen*
Het liedje was geëindigd onder een geweldig bravo geroep, gerinkel «met glazen, schreeuwen en stampen, en Herman Coene sprong
met Marieke van de tafel af en ging bij eenige makkers zitten* Het
meisje haastte zich op een wenk van Moeder om de glazen rond te
dragen, ze wipte tusschen tafels en stoelen door, met een glimlach
hier en een woordje daar, de eene kneep haar in den blooten arm, de
andere wilde haar zoenen, een derde fluisterde haar zijn verliefd
gemoed in het oor, maar ze wist overal wat ze doen en hoe ze zich
houden moest* Moeder volgde met een rustigen blik van achter den
toog haar gang door de woelige bende* Dan klonk opeens van uit den
versten hoek de heesche stem van een rosharigen filoloog :«Salamander ter eere van Marieke en Herman!» Met een wip waren ze
allemaal recht, al de glazen werden opnieuw gevuld, de melancholieke mijnheer Gaston schoot uit zijn wanhopige bui als een visch
uit het net, sprong op de bank en hield zijn volle glas boven zijn
hoofd gereed* «Ad exercitium salamandru..» En bij iedere vraag en
ieder bevel werd er met alle kracht van de stembanden geantwoord :
« Hier! ***Ja!*** Neen!***»tot eindelijk na het« Ad fundum!» de glazen
met een dreunenden slag op de tafels neerbonkten* De rosse filoloog
met de heesche stem schreeuwde dadelijk dat hij het gewonnen had,
maar Gaston nam dreigend zijn tafelgenooten en den Kolonel tot
getuigen dat hij de eerste met zijn glas op de tafel had getrommeld.
Ze brulden allen te gelijk door elkaar van 't eene end van de kamer
naar het andere, onmiddellijk in twee vijandige ploegen verdeeld,
woest en driftig, met gloeiende oogen en dreigende vuisten, tot er een
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met zijn handen aan zijn mond het lawaai overdonderde :« De advokaten!...» Naast den rossen filoloog kroop er met moeite een dikke
verdediger op* Hij had een breed vlak sproetengezicht, waarop de
toekomst van de geneeskunst stond geschreven. Hij had een kort
stompneusje, zijn boord en zijn das hingen aan den kapstok boven
zijn hoofd, en als hij zijn armen uitstak hingen zijn hemdsmouwen
over zijn harige handen. Hij brabbelde iets ter verdediging van
den rosse, in een onverstaanbaar dialect, met fletse dronkenmansoogen. Een gebuur wilde hem het woord afnemen, maar hij werd door
tien handen te gelijk terug op zijn plaats neergeduwd. \Nu kwam de
advokaat van Gaston aan het woord, en dat was de Kolonel.
De Kolonel had, gezeten op dat zelfde hoekje van de gelagkamer,
tien studentengeslachten lang salamanders bijgewoond, en daar altijd
met de diepste bewondering naar geluisterd. Hij kon al de fameuze
studenten van vroeger opnoemen die geschitterd hadden om hun
vaardigheid van salamanderspeeches, hij had de schoonste daarvan
onthouden, ze opgeschreven, op zijn kamertje van buiten geleerd,
er bijgevoegd en afgedaan, en zoo was de Kolonel een beroemdheid
geworden als «advokaat» voor een salamander. Nu stond hij daar op
de bank tusschen al die jonge mannen, met zijn grijze haren, met
zijn klein langwerpig hoofd en de harde roestkleur van zijn gezicht.
Hij veegde met den rug van zijn hand over zijn dikke snor, eens naar
links, eens naar rechts, pimpelde met zijn roode oogen van plezier,
en met een schorre, zware keelstem sprak hij :
— « Mijne oogen hebben geen second het jeugdige en sympathieke gelaat van Mijnheer Oscar — dat was de rosse filoloog — verlaten,
en zoo heb ik kunnen vaststellen dat op den bodem van zijn glas nog
eene geringe hoeveelheid van het edele vocht, dat door verwaande
professoren, verzuurde papa's en andere minderwaardige droogstoppels, vulgairement bier wordt genoemd, is achtergebleven. In de
tweede plaats heb ik met mijn scherpen blik kunnen waarnemen dat
langs de mondhoeken van mijnheer Oscar twee dunne, nauwelijks
merkbare streepjes nat naar beneden zijn geloopen en verdwenen
zijn in de ruige stof van zijn ondervest. Daaruit moet ik het besluit
trekken, mijne heeren, dat mijnheer Oscar zijn glas niet heelemaal
heeft geledigd, maar ons met slinksche manieren om den tuin heeft
willen leiden, rekenend daarbij op de zware nevelen die in deze
zalen zweven en op onzen ver gevorderden staat van zielevreugde en
zattigheid. Mijnheer Gaston daarentegen heeft zijn glas geledigd tot
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den allerlaatsten atoom, geen haartje van zijn meisjes bekorende snor
droeg een tikje van het edele schuim, zijn adamsappel bleef even roerloos als de bankbriefjes in zijns vaders brandkast, het ging er in als
wijn in een pastoor, als een mirakel in een kwezel, als geleerdheid in
een blokker, zijn buik bleef stijf als een strijkplank, zijn beenen
waren twee geweerloopen, — dies besluit ik met u allen, mijne
heeren, dat mijnheer Gaston dezen salamander in waarheid en
waarachtigheid gewonnen heeft,** »
De stilte barstte los in een daverend handgeklap* Van alle kanten
staken ze de glazen omhoog naar den Kolonel, die glimlachend knikte*
Gaston sloeg zijn armen om zijn hals en kuste hem ontroerd op beide
wangen* De rosse kwam hem de hand drukken om zijn nederlaag te
erkennen, en zong met zijn heesche bralstem :
Deus sit propitius
Huic potatoru...
— «Merci,mijnheer Oscar!*,* Een anderen keer doe ik het woord
voor u »*
— «Kolonel, drink er nog een!*** Moeder!»
—«Merci, mijnheer Oscar*** Het zal zijn als ik die van mijnheer Firmin en die tweede van mijnheer Gaston leeg heb»*
Aan de ronde tafel, te midden der kamer, zat Herman* Marieke
zat op zijn knie, hij had haar de roode studentenpet van een der kameraden op het hoofd gezet en zijn gildebandvan groene zijde over haar
schouder gebonden* En Marieke zat daar moe, maar gelukkig als een
prinses,en ze liet zich tegenHerman's schouder vertrouwelijk aanleunen*
Hij zong en vertelde, en zij lachte en knikte en zong mee, en dronk
aan zijn glas als hij het vroeg, en wanneer ze een beweging maakte
om weg te vluchten trok zijn arm haar dichter tegen zich aan* Tegenover haar zat mijnheer Hubert, een groote struische advokaat, met
rond blozend gezicht, blauwe oogen en blond haar* Zijn blikken
bleven onafgewend op Marieke gevestigd, hij scheen gansch vergeten
dat er nog meer menschen in de kamer aanwezig waren, en met een
verliefde stem zong hij haar aldoor zachtjes toe :
Er wonen vogeltjes vele
In 't diepste van mijn hdrL„
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Naast hem vertelde de kleine Gust voor de zooveelste maal dat
zijn vader zes jaar aan de universiteit was geweest en op dien tijd
maar een examen had afgelegd, terwijl hij nog maar vijf jaar hier was
en er op dien korten tijd al twee keeren was doorgekomen* Niemand luisterde naar hem* En toen hij het verhaal weer eens begon
riep hem van over de tafel iemand toe :« Uwe pere was een zeevereer!»
Gust je keek den onderbreker een oogenblik met dwaze, stomme
blikken aan, dan liet hij zijn moeden kop op zijn armen vallen, in de
bierpiassen op de tafel, en sliep*
Nog vele anderen lagen nu met het hoofd op de tafel te slapen,
leunden tegen den muur of tegen een kameraad* De gezichten waren
vermoeid \en leken vuil \ en vaal in het bleeke gaslicht, de gebaren
werden loomer, het lawaai en de drukte verminderden stilaan tot
een onverstaanbaar gewauwel van den eene tot den andere, tegen een
kameraad die niet luisterde, of zoo maar! voor zich zelf* Moeder stond
met de oogen toe achter haar toog, nog altijd gesteund op haar ronde
armen, ze knikkopte nu en dan en telkens raakten haar grijze haren
bijna de nikkelen buizen van de bierkranen* Dan schoot met een ruk
haar hoofd achteruit, ze keek verwezen voor zich en vroeg aan den
Kolonel:« Hoe laat zou 't al zijn? » Alleen aan den Kolonel was geen
zweem van vermoeienis te merken, en onveranderlijk antwoordde
hij :« Daar straks was 't nog maar elf uur »• Marieke was heelemaal
in slaap gevallen, haar hoofdje rustte op Herman's schouder en
haar losgewoelde haren hingen over zijn arm* De blozende dikke
advokaat keek haar nog immer door met smachtende blikken aan,
daar lag een weemoedige, dichterlijke uitdrukking op zijn ronde gezicht, maar hij zong nu niet meer, en praatte zeer stilletjes, om haar
slaap niet te storen* Herman probeerde Marieke rechtop te zetten,
maar ze werd wakker, stond slaapdronken recht, geeuwde, en zzi :
«Ik trek naar bed »• Zonder iemand te groeten verdween ze in de zijdeur en niemand riep haar iets na*
In de kamer hing een dikke reeuwsche lucht van vitzt bier- en
tabakgeuren* De twee gaslampen flikkerden doodsch* De kachel was
uitgegaan, en hier en daar werd een slaper wakker van de kou* Toen
gingen er twee weg* De straatdeur bleef openstaan en de rauwe nachtlucht sloeg naar binnen* Ze zagen in de schemering door den damp heen
een bleek stuk van de straat in den nacht, en de gesloten blinden van
een huis aan den overkant* Meteen waren ze allemaal weer wakker,
stonden recht met lamme gebaren en hangende koppen* Ze begonnen
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opnieuw te praten over iets dat in hun kop was blijven nahangen,
maar hun dikke tongen wilden niet meer mee, het vuur was er uit,
de open deur en de kille nachtlucht hadden hen voor een deel ontnuchterd, en op knikkende beenen zwijmelden ze naar de deur. Op
straat begon de rosse filoloog voor zijn eigen nog te zingen :
Vader zegt met schinken
En met bier te drinken
Komt ge niet op uw exaam vooruit,
Maar misschien en weet hij...
en zijn schorre stem verging verder in de holle straat, Herman ging
weg met den blozenden advokaat. De laatste vertrok de Kolonel met
Gaston aan den arm, die weer begon te treuren over het meisje dat
zijn liefde versmaadde en met een andere vrijde. De Kolonel luisterde
er niet meer naar. Hij had zijn klein deukhoedje opgezet, zijn kraag
omhooggetrokken, en stond een oogenblik stil voor de hooge toogbank,
— « Die van mijnheer Jérome en die van mijnheer Firmin zal ik
morgen komen drinken,,. Slaap wel!» zegde hij op een zakelijken
toon tegen Moeder, en zij knikte, kwam achter den toog uit, en deed
de deur achter hen dicht. Zij hoorde voor het huis Gaston nog jammeren : «Kolonel, ik zou er een moord kunnen voor doen, zoo geerne
zie ik ze!» Toen draaide Moeder den knarsenden sleutel om. Ze keek
een oogenblik met afwezigen blik door de kamer, trok haar kous op
die achter den toog was afgezakt, en krabde aan haar been. Dan trok
ze de geldlade uit de toogbank, nam het koperen blakertje uit het
rekje en stak het kaarsje aan. Ze draaide de gaslichten uit, en met den
blaker in de eene en de geldlade in de andere hand ging ze naar de
achterdeur. Hare groote dikke schaduw schoof spookachtig langs
den wand,
In zijn kamer stond Herman Coene voor zijn tafel en keek droomend voor zich naar den muur. De nachtlucht had hem wat opgefrischt. Gedachteloos trok hij zijn uurwerk uit zijn vestzakje en wond
het op. Minuten lang bleef hij zoo staan. Dan zuchtte hij opeens, ging
naar het kleine bureau in den hoek der kamer bij het raam, trok een
lade open, en nam er iets uit. Het was een gewone ansichtkaart. Daar
stond niets anders op dan zijn adres, in potlood geschreven, en links
daarnaast een naam : Elza. En hij drukte de kaart tegen zijn wang en
sloot de oogen.
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Kerstavend '29
•••En ver in de avend moet gij eenzaam zijn,
en eenzaam ben ik ook met u altijd.
De nacht wordt donker zonder sneeuw en maneschijn :
het is me vaak of ik u had vaarwel gezeid*
Hoevele jaren zat ik nu dees avend hier alleen
en vreemd doorhuiverd van geluk of van verdriet :
om wat me bleef toen veel verdween
om alles wat de tijd die ging mij achterliet*
En vroeger op dees avend heb ik lang gebeden
en stil werd het in mij, als water stil zou staan,
maar het herinneren aan al wat is vergleden
brengt nu mijn hart die rust niet aan*
Zoals de oevers van een stroom zullen wij samen blijven
misschien ben ik nu toch onthecht aan elke schijn —
maar tussen ons zullen altijd de waatren drijven
wij zullen in elkanders armen eeuwig eenzaam zijn*
ANDRÉ DEMEDTS

Volksliteratuur over de Inneming en het
Verlies van de Schencke-Schans
door D r Maurits Sabbe.
(Slot)
De opschudding door het verlies van de Schencke-Schans
verwekt, was in Holland zeer groot, en hier worden wij er onvermijdelijk toe gebracht om ook een woord te zeggen over enkele
Noord-Nederlandsche politieke gedichten, naar aanleiding van
deze gebeurtenis uitgegeven* Er wordt in die stukken overigens
voortdurend op de Zuid-Nederlanders gezinspeeld*
X* Een eigenaardige weerspiegeling van de gemoedsgesteldheid der verschillende Nederlanders vinden wij in De Nederlandsche
Boeren-Twist, een los blad in plano, zonder naam van drukker noch
jaartal uitgegeven* (i)
Daar komen met hun oordeel aan de beurt een Gespanjoliseerde
Brabander, een Vrijgevochten Hollander en een Neutralist De twee
laasten blijven vol vertrouwen en keeren zich tegen den eerste,
die nu de eindoverwinning door den Prins Kardinaal voor zeker
houdt.
De heele toespraak van den Gespanjoliseerden Brabander is
in onbeholpen nagemaakt Brabantsch dialect gesteld, blijkbaar met
spottende bedoeling* Wij hebben dit middeltje om zich naar het
voorbeeld van Bredero ten koste der Spaansche Brabanders en der
Vlamingen vroolijk te maken reeds vroeger in de pamflettenliteratuur
zien gebruiken, door Jan Van der Veen (2), tot groot e ergernis
van de Zuid-Nederlandsche rederijkers Verstocken, Bruynincx en
anderen.

(1) Meulman en Vander Wulpen nr 2325*
(2) Zie Verslagen en Mededeelingen der Kon* Vlaamsche Academie, 1927*
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De Gespanjoliseerde Brabander spreekt als volgt :
Ba 't jan, 'k en he'e ghedacht, dat onsen Cardinael
Soud' hebben, soo valjant, heroyck, en royael
De Geuskens wederom ten Brabandt wtghekreghen;
'T en woor say zidderden voor 't blix'men van sayn deghen>
Wa 't jaes! hoe liep 't ghespuys ('k ick 'k ick lachh' om de kool)
Doen hunliêns sloegh' in 't oor den donder van 't pistool:
Elck woor den Haes te gaeuw, say repten pooten wacker.
En britsten aen den wind' langs koorenkamp, en ackef;
Door slayck, en modder heen : ons Glorieuse Prins
Verbaest het Prinske met den roep van luttel winds.
Sayn Hayligheedens Loff alleenlayck, is soodaenigh,
Dat woor say ruchtbaer werd, de ketters vliên ruymbaenigh;
Ghelayck noch onlanghs bleeck doe hay met weenigh mans
Soo triumfantelayck innam de Schencke-Schans,
Waer mee de Geuskens hay soo dapper nu sal quellen
Dat say hun pypen naer sayn nooten sullen stellen,
En buyghen onder 't juck van hunliêns rechten Heer,
En legghen nedrigh neer het opgheraept gheweer,
En ruymen volontier wt d' Oost en Wester landen,
Gae mannekens, ke gaet, eer gay 't moet doen met schanden.
Loop huppeklincxkens loop, of hay koom met ghewelt,
Want onse Koningh vult de handen hem vol gheltHay's Koninghs Frere is, en als hay dees Neerlanden
Heeft geinpatroneert, besoeckt hay d' Indisch stranden :
Want hoe kan 't anders sayn dat ons Prins Cardinael
V niet soud kneusen 't hooft door kracht van arm en stael.
Ey lieve Mannekens wat wilt gay teghenstreven
Bid God dat hay uwliens wil beter sinnen gheven,
En 't uytghetoogen swaert steeckt weder in de schee,
Daer is noch kans ghenoch te raecken aen de Vree»
En soo gay 't niet wilt doen kan 't lichtlayck daer toe loopen
Dat gay Hens 't met den hals sult altemael becoopen.
Hierom bedenckt goeliens, en neemt een kort beraet,
En bid den Coningh en den Prince om ghenaed,
Sy sayn soo goedertier, sy sullen gnadigh wesen,
En ick sal t' uwen best dry Pater Nosters lesen,
En thien Ave Mary, op dat ons lieve Heer
V tot devoci treckt, en Roomsch Cath'lijcke Leer.

Uit deze voor-de-gek-houderij blijkt, dat de Brabantsche strijdgedichten in het Noorden wel bekend waren, want de heele redeneering
van den Gespanjoliseerden Brabander komt overeen met die van
verscheidene Brabantsche pamfletten.
208

De Vrijgevochten Hollander spot met dat voorbarige, dwaze
triomfgeroep* Hij vraagt zich af wat er den Brabander toch bewegen
kan om zoo onzinnig te redeneeren* Lotert hem de kei ? Is zijn
cerebrum ontsteld ? Met een zinspeling op de bekende felle hekelpartij tusschen Joost van den Vondel aan den eenen kant en den
vijand van Samuel Coster en de Academie, predikant Otto Badius
cam suis, aan den anderen kant, vraagt de Vrijgevochten Hollander
of er «in 't BoUewerck weer en Otter is geweest »• De Prins Kardinaal
heeft nu wel de Schencke-Schans, maar zij zal hem niets dan nadeel
en vooral veel geldverlies veroorzaken :
Wat is sen winste doch? een houdeloose Schans*
Een kancker in sen beurs, die gouden Pistoletten
Het doodt-byten verbiet, en roesten sal beletten.
Een Meulen die het graen van Peruaenschen oeghst
Soo schandelyck vermaelt, soo gruwelyck verwoest,
Dat men ten ander mael in Spangien weer sal smeden
Gheldt, van de stof daer wy ons Krijghers meed bekleden.

Geen Hollander denkt er aan om het gezag van den Spaanschen
koning noch ooit weder te erkennen.
Wat mooght ghy arme sul ons veel aen d'ooren lellen,
Dat wy ons soude weer onder den Spangiaert stellen,
Ons Vryheydt is te eel, en 't is je groote schandt
Dat jy 't uytheemsch ghedrocht duld in je Vaderlands
Grijp noch een moet, als wy, de Vryheydt staet je open,
En sonder dat en mooghtge ghenen eendracht hoopen*

De Neutralist beweert, dat hij zich in den strijd niet wil mengen
omdat hij toch geen verstand van vechten heeft en dat het hem niet
kan schelen wie zijn prins is. Hij moet zoowel voor den eene als
voor den andere «schattingh» geven* Nochtans kiest hij toch beslist
partij tegen Spanje* Hij wenscht in vrede te leven*
Doch dat en kan niet zijn, soo langh in Nederlandt
Den Spangiaert heerst, maer als wel die sal zijn van kant.
Daerom soo ist ons best, soo wy ruste begheeren,
Dat wy uyt Nederlandt de trotsche Spangiaert weeren»

Er waren niettemin verscheidene Hollanders zeer kleinmoedig
en zij leverden zich over aan klachten en critiek*
aog

XL Jan van der Veen, de vurige Oranjeman, dien wij reeds
naar aanleiding van Frederik Hendrik's veldtocht in Vlaanderen
in 1631 met de Antwerpsche rederijkers in twist zagen, kan dit moeilijk dulden* Hij ergerde zich geweldig over al de pessimistische
praatjes, die hij in Holland zelf te hooren kreeg toen de SchenckeSchans in Spaansche handen was gevallen en met de critiek van al
die «stuerluy aan de wal», al die helden die «buyten schoots» bleven,
stak hij op zijn gewone vinnige manier den draak in Rasebols Chaos.
Nae de Copey tot Arnhem, by Jan Jacobsz. Boeckvercooper, woonende
inde Catarijnestrate, in de vergulde Persse, 1635 (i).
Verbastert en verbeest geslacht,
Is 's Princen roem uyt u gedacht?

Zoo vraagt hij verontwaardigd aan de weinig heldhaftige
praatmakers* Hij heeft vertrouwen in de herovering van de versterking»
Sal een geleende Schencke-Schans
Nu doen verdorren syne Crans?
Ey! Ordeel eens rechtvaardich,
Doch, 't is geen antwoort waardich.
Wat is des vyants winst en cans?
Een houdeloose Schencke-Schans.
Een vlot, daer op een aarden wal
En dat, een wat, een niet-met al,
Een luck, van korte vreughd' en moet,
Een winningh die hem schade doet,
Die als-men 't wel te recht besiet
Soo ist een op-gepronckte niet,
Ja, min als hier, want 't gunt hy heeft
Hem meerder ramp als voordeel geeft.

XIL Jan van der Veen's bitsig pamflet lokte een tamelijk slap
antwoord uit : Slaepbol voor Jan van der Veens Rasebol(z), maar
weldra kon de stijdlustige poëet-apotheker voor goed victorie kraaien.
Zijn voorspelling kwam uit. De Schencke-Schans bleek voor de
Spanjaards onhoudbaar. ,
De Prins van Oranje kende te zeer de strategische waarde van
(1) Meulman-Vander Wulpen, nr 2326.
(2) Meulman en Vander Wulpen, nr 2327.
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de Schencke-Schans om van de herovering van deze vesting niet
het hoofddoel van al zijn verdere krijgsverrichtingen te maken*
Na heel veel krachtsinspanning, slaagde hij daarin op 29 April van
het jaar 1636*
Nu was het weer «krijten»in Brabant en «lachen »in Holland !
Spotdichters uit het Noorden dienden de spotdichters uit het Zuiden
nu van antwoord*
XIIL Reeds in de eerste verhalen van het gelukkige wapenfeit»
die naar oude gewoonte onder het volk verspreid werden, wordt
de Brabantsche trots op een harde proef gesteld* In het Waerachtich
Verhael / van de Veroveringhe / Vant vaste ende stercke Fort / Schencken-Schans... getrocken wt verscheyden gheloof- waerdighe / Brieven \
gheschreven by eenige Persoonen j van QualiteyU / (Tot Leyden, by
Willem Christiaens, woonende in de Nonne-steegh / in den Ghesonden Broeder / 1636) (1), komt o.a. een «playsanten Brief» voor
«gheschreven uyt Antwerpen / van de groote verslaegentheyt die
aldaer is / over het verlies van de voornoemde stercke Schans»»
Buiten den spot over gemis aan moed en het gewone leedvermaak
over de mislukking van te hoog gespannen verwachtingen, in dergelijke hekelschriften voorhanden, gebruikt de Hollandsche schrijver
hier weer het bekende Bredero's-middel om den Spaanschen Brabander belachelijk te maken. Hij schrijft dien zoogezegden Antwerpschen brief in die karikatuur van met Fransche woorden doormengde
Brabantsche gewestspraak, die, zooals wij het zooeven nog herinnerden
de Antwerpsche rederijkers Verstocken, Bruynincx e.a. zoo boos
maakte.
Wij laten hier de copij van deze «playsanten» brief volgen :
««Signoor, ende vriendt / mijnen welgheextimeerden Compeere :
hier gaet vrij al wat meer om als de Molens. Het waer te bayster /
sou kick kick u van alles schrayven. Way hebben onse gaten wel
gheschrabt. Alhier / en oock te Brussel in 't Hoff / is seer groote
murmuratie ende weynich solatie over Schencken-Schans expugnatie. Door het welcke de Onse wel ghemaynt hadden yets Groots
ende Notabels te effectueeren / doch het kansken ende mayninghe
is misluct : het sal ongetwayffeld in Spaengien een groote alteratie
ende verslaeghentheyt maecken / alsoo daer gheen ander persuasie en
was / als dat de sleutel ende de Deure om Hollant nu 'teenemaal
(1) Pamflctten-cataloog Knuttel, nr 4417*
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te vermeesteren ende de ruineeren / in onse hand ende Macht gheval-^
len was* Men hadde Schencken-Schans hier al ghegheven de Naem
ende de Reputatie van 's Conincks Croon, doch is nu anders uytgevallen / ende is by mayn sielken gheworden des Conincks Schandalisatie. Onse groote Meesters ende Commandeurs del Campo, den
Cardinael Infant / Graef Jan van Nassouw / ende den Prins Thosamo /
sullen onghetwayffelt haren danck ende gratie bij den Coninck al
wech hebben / om dat sij een Casteel van alsulcken importantie ende
excessive valluatie / 'tsy door onvoorsichtichayt / 'tsy door mancquement van couragie / niet hebben konnen mainteneeren* Het extravageert al verre buyten onse fantasaye ende imaginatie / want wij
en hadden certayn niet ghetwayffelt ofte wij souden desen somer
met al ons valjant ende excellent volcxken / ende met de Keyserse /
die aireede met goye Fortuyn sijn afghekomen / heel Gelderlandt /
Hollandt / ende de omligghende plaatsen / terribel ende totaelijcken
hebben doen sitteren en beven : het mochte nu weder ter contrarien
op ons eyghen proprio, ende op ons mutskens wel aen komen* Wat
mayn aengaet / myan goede Compeerken / kick / kick ben seer alteratijf. Par ma foy, de Hollanders en sayn alsulcke plompekers niet
als men hier op onse modo wel sayt: het geen sij onsen Coninck
af-nemen / kennen sij wel behouden ende reserveeren / ende 'tgeen
sy quyt worden of verliesen / kennen sy terstont wel wederom
incorporeeren : kick /kick ben mayn sinnen bayster / en late van nu
voortaen mayn spillekens in d'assen vallen : kick / kick en hebbe
noyt sulcken dolloreusen May-Liedekenn ghesonghen / daerom Sainct
Diego ora pro Nobis. Vale, mayn ghe-extimeerde compeerken* Wt
Handtwerpen, desen laetsten April, 1636* N*N*»
XIV* Hij dicht op de herovering van de Schencke-Schans een
pamflet, waarvan de overmoedige toon al fel opklinkt in den titel :
Caille la Boco ofte Muyl-bandt over de zege van Schenckeschans. Verovert door het beleydt des Alderdoorluchtighsten Prince van Oraengien
Fred. Henderick van Nassau, den 29* Aprilis, Anno 1636* Er sijn twee
uitgaven van dit boekje bekend : eene bij Jacob van Biesen, te Arnhem (1), en eene bij Joost Broerss, te Amsterdam* (2)
De Schencke-Schans is aan de Spanjaards ontnomen en nu
mogen al de Spanjaardvereerders zwijgen*« Nu ist te recht haldt
(1) Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, T. 2561»
(2) Id«, id-, T. 2562.
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smoul, nu isset kip iour tpung, nu isset houtje-bek l» En zich in het
bijzonder tot «'t ghebroet der straffe bastaart Moren» richtend,
roept J; van der Veen : Caille la Boco l
Wat dunckt u, was de Schans ons winbaer ofte niet?
Of is het door verras, of door verraedt gheschiedt?
Neen wiss'lyck : geen van bey dees midd'len zijn begonnen,
Macr is met vromer handt heel Ridderlijck gewonnen,
Gedwonghen en verheert (hoe treffelyck gemant)
En dat noch maer alleen door s* Princen Rechterhandt;
Die wel den Cardinael met al sijn trotse machten,
Daer mede (hoe gering) cloeckmoedich dorst verwachten»
't Was Picolomini, Thomaso, en Graef Jan,
Die so van veeren af eens roken aende pan»
Maer door de banghe lucht trock yeder sijnder wegen,
Thomaso sloeg een cruys, en gafse sijnen zegen,
En daer mee sloop hy deur, en liet de Schans in strick :
Wiens hope van ontzet veranderde in een schrick,
Veranderde in ghesucht; soo langhe sy ten lesten,
Met redelijc besluyt, verlieten hare vesten,
Verlieten haer ghewin, met vrolycker ghedacht.
Als doe s' haer viel te buyt, door meerder luc als kracht.

Daarop laat Van der Veen den Prins Kardinaal zelf klagen over
zijn misrekening* Hij, van wien Spanje en Oostenrijk zooveel verwachtten, die als de echte «ketter-roede» en «Rebellen-dwang»
begroet was, moest nu zijn heerlijkste trophee, de Schencke-Schans,
verliezen 1
Na met de Spanjaards en Spaanschgezinden afgerekend te
hebben, richt zich Van der Veen tot den pamflettist, die tegen zijn
Rasebols Chaos had durven schrijven* De spotnamen regenen :
Slaep-bol, Rase-bols bekijver, Midas-bol, Seinjoor Podrido, Circes boel,
o porco bien vestido, enz»
Waer is den Slaepbol nu, den Rosebols bekijver?
Dat nameloos gediert, die soet vergalde schrijver
Hy moet weer voor den dagh, het Vareken moet uyt 't schot,
En snoepen 't versche Ey uyt kacke-stoeltjes pot.
't Is nu de rechte tijt, de boomen zijn aen 't bloeyen :
O vrienden, die hem kent, wilt doch sijn ooren snoeyen,
En krammen hem de neus, en korten hem de start,
Op dat hy onsen hof niet wederom verwart.
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Nu leydt hy vast en peyst, om syns ghelyck te troosten,
En wenscht de Schans en 't volck op 't uyterste van Oosten;
Dan 't ghene dat hy wenscht, en wenscht men hem met weer,
Maer vry wat verder, dat 's by onsen lieven Heer»

XV* Beschouwingen over de inneming en de terugneming van
de vesting vinden wij in het stuk van Adr* Iekerman uit Delft, op
een los blad gedrukt te Haarlem bij Hans Passchiers van Wesbusch,
1636, onder den titel: Gedicht van Schencken-Schans, door de Spaensche verrast op den 28e July \ 1635» Ende 's jaers daer aen / op den
30 April I door de Graven Wilhelm ende Maurits van Nassau, wederom
mannélijck verovert. (1)
Het verlies van de Schencke-Schans was voor de Hollanders
een beproeving:
God heeft voorleden jaer om onse grove sonden,
Een swaren angst en schrick ons op den hals gesonden,
Als hy de Schencken-Schants, den sleutel van ons Land,
Den Spaenschen Cardinael soo licht gaf in de hand»

De vijand liet al dadelijk door boden overal berichten, dat heel
Holland voor hem nu open lag» Nu zou het gedaan zijn met de
rebellen* De Prins Kardinaal twijfelde er niet meer aan» De dichter
laat hem zegebewust doch weinig aristocratisch zeggen :
Den Hemel strijt voor my, ick kom hier effen kijcken,
En gae terstonden-aen met hare sterckten sthjcken :
Haer principaelste Fort vermann'ick metter haest,
Ick bons haer op de muyl, en maeckse gantsch verbaest.

Dan somt de Prins Kardinaal al de steden op, die hij in Holland
de eene na de andere zal veroveren* Hier weer schijnt het Hollandsche
gedicht ironisch den gedachtengang van een reeds besproken Brabantsch spotgedicht te herhalen* De Prins laat zijn volk in de Betuwsche klaverweiden wat rusten, maar hij gaat onverwijld Holland
verder inrukken*
Hier op marcheer ick voort naer Utrecht; biedt die stadt
My eenig tegenweer, so schiet ickse strax plat*
Als ick de hecken daer heb na mijn sin verhangen,
En order heb gestelt, so richt ick mijne gangen
(1) Meulman en Vander Wulpen, nr 2347214

Na 't moedig Amsterdam, en hael daer al den buyt,
Die sy heeft ingeslockt, met mijn soldaten uyt.
Dan legt my Haerlem naest. 'T geen dat ons onderwegen
Voor komt, dat sal terstond gevoelen onsen degen*
Wee Haerlem. soo 't weer als voor dry en sestig jaer
. Haer tanden ons laet zienl geen hoop dat ick het spaer,
So gae ick voort en voort* en meen niet eer te rusten*
Voor dat ick aen dat volck geboet heb mijne lusten..*

Iekerman legt in den mond van den Prins Kardinaal de vreeselijkste bedreigingen tegen de Hollanders. Heeft hij ze eenmaal in
zijn macht, dan zal hij «zijn volk» scherpelijck bevelen te«worgen
en te kelen »*
Maar de kans keerde !
Doe dese bergen dus juyst negen maenden waren
Bevrucht geweest, en tijd was even om te baren*
Quam springen voor den dag een geckelycke muys :
Sy gaven ons de Schants. en peurden weer nae huys*..

God was Holland weer gunstig gezind* « Dies zijt ó Batavier in
God den Heer verblijd »*
Wil Holland echter in 't vervolg 's Hemels woede ontgaan,
dan moet zijn volk een beter leven gaan leiden* Over het zondig
bedrijf in Holland wordt uitvoerig uitgeweid* Gods naam wordt er
misbruikt; de dag des Heeren wordt er niet in acht genomen; men
leeft er vol nijd als de wolven en de beren; er wordt gekeven* gevochten, en misbruik gemaakt van sterken drank; er heerscht ontucht,
er wordt gestolen, bedrogen, gelogen, enz. Dat Holland op zijn
hoede weze, besluit de boetprediker. De Heer slaat Holland gade*
Zoo het zijn rechte wegen gaat, zal het bij hem heil en genade vinden*
Bekeeren wy ons niet. wy worden noyt bevryt
Van oorlog, of van pest, of neringlose tijt»

XVI.De hoofdgedachte van het gedicht Dronckenmans Droom,
En nuchteren uytlegginghe van dien, op het verliezen en wederwinnen
van Schencken-Schans. (tot Utrecht* Ghedruckt bij Hermannus
Ribbius, Boeckvercooper woonende bij Sint Jans Dam, Anno 1636 (1)
(1) Pamfletten-cataloog Knuttel, nr 4430*
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is heelemaal dezelfde* Na een herinnering aan het dubbele oorlogsfeitr
wordt nagegaan wat de oorzaak van het verlies der Schencke-Schans
wel mocht geweest zijn en volgens den auteur, die wel een geestelijke
schijnt te zijn, was het een straffe Gods wegens het zondige leven
van het Hollandsche volk.
Men siet dat dagelijcks de sonden hoger klimmen
En steygeren met cracht tot aen den Hemel toe /
In plaats van beteren de menschen veel verslimmen
Men terght den Heer te lang / men maeckt hem al te moe.
Wel wonder ist dat Godt geeft heyl geluck en segen
Aen sulck ondanckbaer volck / dat so zijn eer vercort
Een volck dat waerdich waer met vyer en sulpher regen
Gelyck als Sodoma te worden overstort /
Groot wonder ist dat Godt / als d'appel van zijn oogen
Een volck bewaert / dat so ontheylicht zijn verbont /
Een volck dat waerdich waer te worden uyt-gespoogen
Van Godes mondt en 't lant tot inder hellen gront.

De mislukte tocht in Braband en het verlies van de Schans zijn
vermaningen geweest van Gods toorn* Nu heeft hij zich over Holland
weer ontfermd en het is billijk dat van deze overwinning Hij «alleen
de croone draecht »• Wat er gebeurd is, weze voor Holland een les.
Op dat doch dees' genaed' ons altijt sy voor oogen
Ghy Ouders maeckt dit werck uw' lieve kind'ren vroet
Vertelt haer hoe de Heer het landt heeft uyt-getogen
Dees' splinter uyt het ooch / dees' dooren uyt de voet
Den dooren is nu wech / laet ons nu niet meer hincken
De splinter zijn wy quijt / laet ons nu voor ons sien
Dat wy noch voet noch ooch weer quetsen of vermincken
Bewaert ons Heer en laet dat doch niet meer geschien,

XVIL W* Grootman brengt op den algemeenen dank- en
biddag, die ter herdenking aan de overwinning werd gehouden,
Arnhems Brand-offer en Zeeg-offer over het wederwinnen van Schencken-Schans (Z. pL z. ].)f een gedicht waarvan het rhetoricaal gesnork
niet in overeenstemming is met het blijde gevoel, dat den schrijver
moest bezielen* (i)
XVIIL H* Houfijser wordt door het succes strijdlustiger. Hij
(i) Pamfletten-cataloog Knuttel, nr 4419*
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Bijvoegsel bij Dietsche Warande en Belfort, Maart 1930.

schrijft onder den titel De Gheest van d'Oude Prins Wilhelmus verschijnt den vorst Prins Henrick van Orangien na het weder overgaen
van Schencken-Schans, (Amsterdam, J, Fredericksz Stam, 1636) (1)
een gedicht, waarin de geest van den Zwijger aan zijn zoon een heele
uitrusting en krijgsvoorraad brengt om den strijd hardnekkiger
dan ooit tegen Spanje voort te zetten*
Myn soon, ick breng u myn Casket,
Dat Spanjen heeft te rugh gheset,
Ziet hier mijn blancke Harrenas,
Wiens flick'ren dat zyn hertseer was,
Musquetten breng ick u hier mee,
Waer door ick hem gantsch maeckte dwee.
Dees coghels (op de rechte maet
Gegoten) Spanjen proeven laet,
Vier-ballen, van een wonder kracht,
Die heb ick u hier oock ghebracht.

De wraeck is Spanjen aengheseydt,
Ick laet het aen u kloek beleydt.
Dacrom, staet op, maeckt u gheree.
Ick schey. O! Spanjen, wee! wee! wee!

(1) Pamfletten-cataioog Knuttel., nr 4418.
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Italië : Barletta
Dr. Felix Rutten.
Wat deed mij langs het strand van Apulië afstappen te Barletta?
Herinneringen zocht ik er niet, noch van Frederiks hof, noch van de
kroning van Ferdinand I van Arragon. En d'Azeglio's boek van
Ettore Fieramosca was mij nog onbekend.
Maar hoe heb ik het toeval gezegend* Want een toeval moet
het geweest zijn, daar ik er ook van geen reiziger over gehoord had.
De vreugd eener ontdekking : want ik had er nog nooit een regel
over gelezen.
Het leek een goed voorteeken, wat al dadelijk bij aankomst
voorvieL Ik gaf mijn koffer over aan gedienstige handen, toen de
man me zti:«vous êtes Fran?ais, monsieur?»
« Wel jandorie, ik, die Italiaansch spreek met zooveel overtuiging!))
« Ah, monsieur ! » zei hij glimlachend, « ik hoor het aan uw
accent : c'est Taccent francais ! Want u moet weten, dat ik familie
heb in Frankrijk. Een tante van mijn zwager.... » En laat ieder
zich zelf nu verder voorstellen, wat 'n verhaal dit werd. — We
scheidden ten slotte met hartelijke handdrukken. Heerlijk Italië!
Albergo Cavour in den Corso Garibaldi. Het kan niet Italiaanscher; maar het kon ook niet deftiger. De W.C. was er naast het
keukenfornuis. Maar het bed was helder, al sloot de slaapkamerdeur niet. Eerst moest er vreeselijk gepingeld worden over den
prijs. Baedeker ried je dit vroeger vaak met vaderlijke bezorgdheid,
omdat 't nu eenmaal noodig was, en geen Italiaan dat vreemd vond.
Toen kwam de patroon naast mij zitten bij m'n avondeten, als n'
oude kameraad, — al hadden we dan met nóg zoo woedende blikken
pas tegenover elkaar gestaan, — hij weigerde nu met vriendelijke
beslistheid alles wat ik hem aanbood van het mijne, en rookte, al
pratend, met zwier zijn zware cigaretten. Het was de eigenlijke baas
niet, maar de broer van den baas... Had ik een Germaansch model
gezocht voor een schilderstuk, dan had ik er geen mooier kunnen
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uitdenken» Blank en bloozend was hij, met een sierlijk kneveltje
en krullen; goud-gele kroezele krulletjes, en oogen als Rijnlandsche
vergeet-mij-nieten» Een zoon van Germanje» Waarom niet? Zoo
hebben ze immers nog Spanjaarden ook in Limburg»»» Een Hohenstauf als ge wilt» Te Foggia had ik al dergelijke oogen gezien, en
ik zou ze aantreffen tot Brindisi toe.
De kamerjongen wou me voor den volgenden ochtend met alle
geweld mijn ontbijt naar boven brengen» Ik wou niet, maar moest
ten slotte rede verstaan» Het was nu eenmaal noodig, daar 's morgens
het restaurant gesloten bleef» In andere kleine landhotels verwijzen
ze je eenvoudig naar het melkhuis in dezelfde straat:«de heeren
ontbijten altijd in de kroeg; want het is te lastig voor ons om koffie
te zetten»» Heeft de Italiaan zelf immers ruim voldoende met een
droog broodje, een borrel of koffie met rhum; en zelfs kan hij 't
doen met heelemaal niets»
's Anderendaags kwam de koffie boven en de jongen vroeg
zestien soldi: denk dat 't voor den oorlog was !« Jij, aardige oolijkerd,
weet-je wel dat ik in Rome daar nog geen vier voor betaal ?»
« Dan geeft u maar wat u goed-vindt, » antwoordde hij
deemoedig»»»
Net zóó doen de kappers : en je betaalt natuurlijk altijd te veel»
Ik huisde op de tweede verdieping; de baas bewoonde zelf met
zijn familie de eerste» Wat denk-je dat 'k boven op den gang zag,
toen 'k naar beneden kwam ? Voor de deur der huiskamer van mijn
baas stond een geit; en naast de geit stond de eigenaar van het dier.
Een juffrouw kwam uit de kamerdeur, en reikte een kommetje aan
den man» En deze begon de geit te melken tot het bakje vol was»
Toen kreeg de juffrouw de melk en hij de centen» En ze gingen aldus
de buurt verder af, weer andere trappen op, waar anderen op melk
wachtten»
Bij mijn aankomst was 't regenachtig geweest, maar de morgen
beloofde een beteren dag» Den avond had ik met mijn « blonden
Stauf »in de bioscoop gezeten, waarvoor hij zelf de twee entrees
betaald had: een armelijke ruimte met schoolbanken, waar iedere
toeschouwer al heel gauw medespeler werd» Hij was onuitputtelijk
geweest in zijn lofprijzingen van Barletta's antikwiteiten, waar de
steenrijke Amerikanen heenkwamen» Het is het gewone middeltje om
bezoekers te lijmen» Ik had kerkgevels gezien, maar zonder in 't donker veel te onderscheiden» Ik vond loggia's en poorthuizen en open
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binnenplaatsen, schaars verlicht, maar fantastisch bij 't karig schijnsel
van een enkele gasvlam* Binnenruimten waar een monumentale
trap in afdaalde, ruimten met kruisgewelven overboogd; allerlei
diepten en verborgenheden waar kleine pleintjes en straathoeken
den toegang mogelijk maakten, verlichte duisternissen vol schaduwende geheimzinnigheid, onder paleispoorten en spitsboog-openingen,
die Dumas terstond bevolkt zou hebben met figuranten tot een nieuw
heroïsch verhaal*
Een kelderachtig winkeltje, naar buiten geheel open, lag te
gloeien in fel licht, met heele stapelingen van glanzende sinaasappelen : het lag er als de mond van een gouden smidse, die gloeit
in den nacht, uit het donker der omgeving* Twee vrouwtjes stonden
er zwart tusschen het opgetorende goud der vruchten en praatten
honderd vit.... Maar mijn geleider troonde me mee naar verder,
bracht me in een eng straatje tusschen lage huisjes, voor 'n dichte
deur, en wees met zijn vinger, terwijl zijn oogen lichtten, op een plank
baar boven, met het opschrift : «Osteria della disfida» Wat eigenaar digen dorst kon hij hebben, om mij naar dit kroegje te slepen •?•
Hij zag er dan toch uit als een, die boven ruzie-makende schoenlappers en ruige steenkappers staat ! Hij zweeg vol gespannen verwachting en wees naar 't woord*** En daar ging me nog juist bij tijds
een licht op* Ik herinnerde mij vaag iets, trok een gewichtig gezicht,
keek naar het aangewezen woord en spelde 't nog eens en zti toen
«per Bacco »* Wat had ik wel anders kunnen zeggen om den schijn
te redden ?
« Ja, ja,», riep hij triomfantelijk uit, « hier verzamelden ze zich
en van hieruit ging het, hier, door de Via Fieramosca, naar buiten*
Fieramosca was één van hen, van de dertien Italianen, die onze
nationalita zoo schitterend hooggehouden hebben tegenover de
bluffende Franschen* En prins Colonna was scheidsrechter; de
Franschen hadden « Baiardo » daarvoor genomen* A* la famosa
disfida***»
Geschiedenis of niet : het is de roman van Barletta, het laatste
avontuur der verdwijnende ridderschap* Twee dertientallen van
strijders die elkaar bekampen om de eer van hun land* En mijn
geleider vertelt mij, dat er voor dit merkwaardig feit, - dat voorviel
gedurende de oorlogen die Lodewijk XII met Ferdinand den Katholieken voerde, — een «epitaffio» in het veld staat opgericht, en
Barletta er ten eeuwigen dage trotsch op gaat*
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Maar nu was ik alleen, — was 't een zonnige lentemorgen, en zag *
*k Barletta dan bij klaren dag* Er stond een onvergetelijke hemel
over de stad heen; na de verfrissching van den regen vooraf, blonk
alles als gereinigd en vernieuwd* Alle huizen lagen wit in het morgengloeien* Boven de laag-gelegen stad uit sneed de spoorlijn door rijk
veld heen, waar blauwig-grijze cactusplanten veel zilverig-groene
olijvenboschjes omgordden; beneden liepen alle straten op zee uit*
Blauw lag de zee in den jongen dag, teer blauw, door een zilverigen damp overneveld, — als sliep zij nog en droomde zij de droomen
van den nacht na, onder de eerste stralen van de zon die haar wekte*
En de kleine nauwe straatjes haastten zich naar den strand wal, waar
het oude slot rijst binnen zijn zware vestingmuren* Daar schouwen
die steegjes, donker en schaduwig, naar het licht uit, en de zee, de
nevelige verte over 't glanzend waterblauw, tot ze zelf ook het licht
opvangen, op hun verlangende lippen, in hun donkere oogen : kinderen die weggeloopen zijn in hun zondagspakje en zich bewonderen laten om hun opschik* Zoo zijn die straatjes hier naar de zee
gesneld en wachten nu, stil verlegen inhouded op de hooge kaai, wijl
ze zien dat de zee nog sluimert*
Maar Barletta-binnen, Barletta om zijn middelpunt heen, is
ook ontwaakt* Is het vreugde na eenige regendagen, nu de zon weer
schijnt ? Evenals de Italianen zelf, zijn ook hun steden sensitieven :
zeerozen die zich samentrekken bij de minste onaangename prikkeling, maar dan ook plots weer openbloeien in luister van kleur en
licht* Ja, regen is een ramp in een Italiaansche stad* Maar haal er
de zon bij; laat haar schittering op de witte huizen spelen, tot zij het
licht weerkaatsen als spiegels; laat haar brand jagen door alles wat
gloeien kan; werp met volle handen haar glorie door alle ruimten;
laat haar glanzingen alles doorschieten, laat ze breken en versplinteren; en poeier haar vergruizelingen door alle schaduwhoeken heen;
strooi haar goud door alle straten, dat het over de steenen relt, en rolt
over alle keien; bevloer er pleinen en plekken mee, zoodat alle kalk
en pleister gaan lichten als parelmoer, en alles een glans krijgt als
gepolijste dingen, als zilver en kostbaar gesteente : en alles is goed,
goed en mooi, en heel Italië een lachend paradijs, waar alles schittert
ten feest en ook de donkerste gezichten stralen, — die betrekken als
de lucht betrekt*
Zóó scheen de zon toen op Barletta, dat lachte en tintelde*
Maar stel Barletta niet gelijk met een stad van evenveel inwoners
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in ons preutsche, parmantige Nederland. In Barletta heeft Zuid*
Italië zich voor mij geïncarneerd; van den vreemde uit bekeken,
sou 't eer een dorp lijken, ondanks zijn 40, 50*000 zielen* Daar is
een breede Corso, die algauw ten einde raad, verloren loopt en zijn
deftigheid niet kan ophouden; die verdwaald raakt in een warreling
van straatjes en steegjes, heel klein en heel nauw, die dan telkens
weer op kleine pleintjes versplinteren, zich aldoor weer met andere
verbinden in gedurige vermenigvuldiging, zonder tuinen tusschen
beiden, maar in een eindelooze en onvermoeide opeenvolging van
hol-achtige kelderhuisjes, hofjes en hokjes met vieze hoekjes, en een
gleufje midden in de straatbreedte, dat er tot goot en afvoer dient*
En behang dan den hemel met linnen en kleeren en flodderlappen,
die op gespannen koorden van huis tot huis, over de straat te droogen
hangen*
Maar die hemel is van het reinste en diepste blauw* De zon
blikkert en spettert door alles heen, en maakt van alles wat er hangt
en waait, een wemeling van tiomfante vanen en trofeeën*
Wat, slijk en wasch en vuile rommmel ? De zon bloeit, en de
hemel, en de zee : heel die stad karbonkelt van geneuchte! — En dan
kkn er een jubel over je komen, een gevoel van bezaliging, waarbij
alle aardsche weeën ebben als voor den zingenden vloed der meestflonkerende levensvreugde* Noch afval van groenten of vischgraten
meer, en troebele plasjes van zeepsop en gootwater ! Er is niets anders
dan de zon, en die ééne, voortgezette, wuivende wimpeling van 't
blijde geluk* En alles straalt in één lust en luister*
Zóó zag ik Barletta gloriëeren* En 't zong dan ook heel zijn
blijheid uit*
Het is nog vroeg* Toch luiden er wel honderd klokken* Het
luidt van al de kerken, die pronkerig tusschen de huizen prijken of
bescheiden verdoken staan* Het luidt van al de klepelende klokjes
op straat, die aanstonds aan 't bergland denken doen : al de wandelende klokjes op straat, die de geiten er aan den hals dragen* In
kudden drommen zij door de stad, en de man die ze drijft, roeptje
toe of je geen melk wilt ? Koeien stappen er ook, bedaard en statig,
en schellebellen feestelijk mee* Het is heel een feestconcert* Kraaiend
staan er de hanen voor de huizen hun halzen te rekken* Krijschend
komen kinderen je tegen, schreeuwen om 't hardst, schreeuwen tegen
elkaar en schreeuwen in hun eentje, met langgerekte gillen, gillend
alsof zij geen praten geleerd hadden* En gillen doen de moeders
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mee, met al wie maar een mond kan open-zetten. Alles is in roering
en alles rumoert» Daar krijscht de vischverkooper met triomfantelijk tenorgeluid. De groentenvrouw lawaait voor haar deur en
dorpel,waar ze haar uitstalling schikt, dat 't een lieve lust is* Een
groepje studenten stoeit en tiert voor het palazzo Franzianni-Lamarra, waar 'n school is ondergebracht : je staart er op den rijken
barokgevel, tot weer een ander geraas je treft. En hier heb je het
dolste dan : vijftig vrouwen rondom een pomp. — Geen fonteinen
in de waterarme landouw! —Eén pomp dus, een heel klein pompje,
en al die vijftig vrouwen met haar aarden kruiken willen er terzelfder
tijd pompen. Ze dringen tegen elkander op met oorverdoovend
spektakel. Ze woelen, ze vechten. Ze stompen en trekken elkaar,
terwijl de mannen met de grootste onverschilligheid voorbijgaan.
Dat is hetzelfde spelletje van eiken dag. Ze hangen aan elkaar,
tuitend en tierend : een worsteling, een wilde strijd, waarbij de kruiken
tegen elkander botsen, het water bij plassen wordt vermorst, en 'n
geschetter en geschreeuw de straat vult.... Je kijkt, en kunt je lachen
niet houden. — Kom je op een volgend pleintje, wéér dezelfde vertooning, nu 's minder, dan méér. Maar het tuit in mijn ooren als
van een hartstochtelijk feest-bachanaal.
En zóó kom je tot den dom. Heerlijk gebouw vol heilige stilte
in het rumoer der zonne-dronken stad. De toren staat er naast de
kerk, een Romaansche campanile. Het schemerstraatje loopt er onder
door. Hij draagt zijn vensters met kolonetten fier in den zonneschijn,
en schaamt zich niet over de provisorische afsluiting. De kerkmuren
zelf zijn zoo half-af, zoo ruw-primitief buiten-om, zoo niets voor het
oog, zonder lijn en vorm; en de hoofdgevel houdt zijn sieraden, —
mooie,« mensole» — verborgen in de engte waar hij verrijst: en toch
mocht hij heel den dierentuin zijner symboliek wel vertoonen, en
het bladgewemel dat zijn poorten omgeeft, alsof het prieeltjes waren.
Maar daar binnen sta-je verrast. Is dit óók nog van Barletta ?
Vrome rondbogen en eerbiedige ogieven rondom, in gebed en
stille meditatie. Er is zacht gedempt, maar rozig licht daarboven
in de spitsbogenhoogte, en een groenig geschemer tusschen de
pijlers der middenbeuk. Zie-je dat de vensters hier van doorbroken
marmer zijn, alsof het albast was ?
Het is een kerkje eer dan een domkerk. Je overziet het met één
blik. Maar het wordt rijker bij nader zien; het wordt almaar rijker
van vorm. Langs de bloote muren, en hoog daarboven uit: de speling
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der architectonissche lijningen in hun afwisselende verscheidenheid.
In de eerste travé's worden bovengaanderijen door zuilen geschraagd;
zij zijn gerythmeerd met fijne zuiltjes, en met ranke rondingen
overbrugd* Dan volgen stevige pijlers, statig aanstappend* En daarachter wijkt de choorbreedte dan, even verruimend, zedig en schuchter
weg* De pijlers dringen hier om het altaar saam, ten krans gereid,
en schieten er hun lijnen tot ogieven op, die samenvallen in de gewelfsroos, zwevend boven het hoofdaltaar. Na de peinzende stilte van het
Romaansche voorgebouw, stemt er deze XIV d'eeuwsche gothiek
in haar primitieve frischheid als de aanhef van een jubellied* Den
steigerenden zang der pijlervertakkingen steunt een koorrei van
kapellen, die, om het altaar gehurkt, met haar begeleiding vol bedeesdheid, de hooge melodiën schragen.
Het is een kerk om van te houden; werd heel Barletta d&èrom
mij zoo lief ? Was de dom niet de ziel der stad ? Deze heeft mij
't innigst voor haar ingenomen* En hoe aanstekelijk was toch ook
haar opgewonden vreugd om den zonnigen dag* De dom is als de
stille droom, die verborgen in haar slaapt; de geheimnisvolle zieletempel, waarin een heel ander leven ademt : het innige en verteederde binnenleven achter haar uiterlijke levenslustigheid* Ook
de dom opent zijn marmeren boogramen voor het licht dat daarbuiten alles verblijdt; maar het schijnt heel anders binnen zijn
heiligstille ruimte* Gedempt is hier de opgewektheid van stemmen
en registers; getemperd het uitgelaten spel, tot een zachte siddering
van roziggulden schijn* Het wijdt deze vrome hallen met een schuchteren luister, als zou het anders de stemming storen en het godvruchtig gepeins* Een blauwig geschemer dampt nog onder de bogen
voort, als van vergeten wierrook* — En 'k denk aan de zee, de zee
zooals ze daar straks nog lag, peinzend en stil toen de morgen ze
met zijn glans bestreek* Zijn het met twee heilige, heerlijk-gewijde
stilten: de zee en dit wierook-geurige bedehuis, die zacht met elkander spreken in vreemde, mystische taal ? Ze zien elkaar, ze houden
elkander in 't oog, de zee en de domkerk, door de straten die ze samen
verbinden, en over de huizen heen die ze beiden omgorden en naijverig gescheiden houden* De zee kromt er zich in een korten boog,
om langer van dien aanblik te genieten; zij strekt er langs het strand
haar armen naar uit* Is het eenzelfde dag die over de zee straalt, en
't woelige stadje ? Over Barletta is het als een versplintering van gouden schichten en duizendvoudig gekriel; maar over de zee, als onder
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de gewelven van het heiligdom, een waas van teerheid en gouden
droom.
Van wal staken visscherspinken en dreven langzaam met haar
bonte zeilen weg in het blikkerend waterblauw. Naar de kerk kwamen
stok-oude vrouwtjes waggelen, die er knielden in de schemering op
den steenen vloer. Langs de stille zee, binnen de verweerde steenen
muren en borstweringen, en rondom de ingetogenheid der kleine
hoofdkerk op 't vergeten en vervallen plein, rumoerde de stad in
haar vreugdenroes om 't feest van den jongen zonneschijn* Het
Castello aan den zeeoever, dat heel dit blij alarm hoorde stijgen,
boog zijn tinnen voor den stralenden dag die langs zijn kruinen
scheerde, en onderwierp zich met gewilligheid den heerlijken heerscher. Als uit de zee opgerezen, als een verstilde golvenreeks, ligt
het er langs de kust, in 't gezicht van den dom, bij de versierde
zeepoort, — een renaissance-praalstuk van Karel van Bourbon,
«porta di mare», die toegang geeft tot de Adria. Rondom vielen de
stadsmuren weg en laten er nu een groote ruimte vrij, als een markt.
Het was er een beweging op dit oogenblik, als werd er een groote
feeststoet voorbereid van allegorische beteekenis.
Karren en al maar karren schokten er aan, met achtereenvolgens
alles wat het land oplevert, wat de zee er aanvoert. De groote zwepen
knalden, de schellen rinkelen van het paardetuig. Alle paarden stonden
er gesierd met bliksieraad, dat ze, naar 's lands gebruik, als bisschopmijters op het zadel dragen, bekroond met vlaggetjes van metaal
als zwenkende windvanen. Ezels balkend er naast op het groene
plein, die wachtten op arbeid. Ook hier dartelden geiten rond, die
olijfbladeren smulden uit houten bakken. Varkens vervaarden er
kakelende kippen met hun geknor. En kinderen ontbraken er niet.
Die buitelden uitgelaten over den grond, waar vrouwen, onder
schreeuwend gepraat, haar lijnen spanden aan groote staken, kruiselings tegen elkander opgericht : en reeds wapperde er het linnen
in de zeebries. Van de stad steeg immer het dol rumoer en de golven werden wakker en begonnen schuimend te rollen. Ginds een
andere, oude vestingpoort opende haar boog als ten feest op het
verre veld van groen, met boschjes olijven; en de monumentale
«porte di mare» stond tegen de saffieren zee, roodbruin, als een
steenen eeredicht.
Barletta, zonneschijn, zonnestadje uit het land der zon. Italië.
Laat mij zuur-kijken, norsch en nurksch zijn, wanneer me ooit
3*5

iets tegengaat in 't leven, : zeg dan «Barletta» tegen me, en 'k word
een ander mensch* Zeg «Barletta» in mijn ooren, en 'k zal weer
lachen als een gelukkige, als toen» Dan zal ik me zijn gejuich herinneren en zijn schittering in de zon die er scheen; dan zal ik zijn
«duomo» weer zien rijzen zooals ik dien 's namiddags zag, toen
het avond-rood er zwijmde in zijn boogramen; dan zal ik zijn haven
zien blikkeren, als toen de ondergaande zon ze eindelijk penseelde
met karmozijn, zoodat de weerschijn daarvan in het blauwe water
werd tot vloeiend violet, onder een hemel van goud en purper; en
zelfs den braven kerel zal ik mij herinneren die me zoo warm de
hand kneep daar hij in mij «1'accent francais» ontdekte, omdat hij
familie had in Frankrijke,
Barletta : een wit-schijnende gesp van parelmoer, die de olijvengroene vruchtbaarheid der Apulische landouwen vasthecht aan de
azuren zee; parelblanke ster tusschen twee velden, één van saffier
en één van smaragd* Het is een witte bloem die de sappen der aarde
drinkt, en toch haar wortels gedompeld houdt in 't zilte water* En
als een bloem ligt die herinnering tusschen de bladen mijner Italiaansche heugenissen*
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Dr. Frederik van Eeden en de Muziek
door F» A. Brünklaus
Lang niet alle literatoren waren of zijn muziek-minnenden; laat
staan, dat ze alle muziek-kennis zouden bezitten» 't Is nog niet zoo
lang geleden, dat een heele reeks nederlandsche romanciers uit bevoegden mond een rake afstraffing te hooren kregen om hun beschamende onwetendheid op muzikaal terrein, een onwetendheid, die
aan flaters 't aanzijn gaf, welke den muzikalen lezer hunner romans
bij de meest ernstige bedoelde passages vaak in lachen doen uitbarsten»
Veel letterkundigen spraken over de muziek nooit anders,
dan in vage, algemeene termen, uiting gevend aan een ongevoelde
waardeering, van de schoolbanken overgehouden, maar nooit aan
de werkelijkheid van klank en rythme getoetst en verdiept tot de
bewustwording van de onstoffelijkste aller aardsche schoonheid, die
muziek heet»
Onder de vaderlandsche woordkunstenaars, die ten opzichte
van de muziek, noch onwetend noch onverschillig waren, moet
Frederik van Eeden met eere worden genoemd» Er is van hem bijna
geen werk verschenen in dicht of ondicht, waarin deze kunst geen rol
speelt, of waarin hij haar geen hulde-woorden wijdt»
Van Eeden is één der weinige, muzikale naturen onder de Tachtigers» Hij ook was één der schaarschen, die zangerige verzen schreef,
geschikte liederteksten voor den toonkunstenaar»
Jong nog, leefde er in Van Eeden liefde tot de muziek» Reeds
vroeg is hij een trouw bezoeker van concerten en geregeld te gast bij
families, die onderlinge muziek-beoefening tot hare voornaamste
ontspanning maakten» En uit zijn dagboek blijkt, hoezeer de muziek
hem pakt, hem begeestert» Zij is dan reeds meer voor hem dan een
aangename gehoorstreeling na een dorren, eentonigen dag» Dan reeds
erkent hij, — direct, niet via bombastische tractaatjes over tot de
sferen opvoerende of ten Hemel strevende «toonen», — de verreinende en verheffende macht der goede muziek»
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En als hij dan van schooljongen en student, geneesheer wordt
en schrijver, blijft die liefde voor de muziek hem bij* In de harde
realiteit van z'n dokterspraktijk troost zij hem. En, als dichter en
prosateur vindt hij bij haar vaak inspiratie.
In één zijner eerste en tevens beste gedichten, «Finis», waarin
hij « de eigen uitvaart», 't verlangen naar den dood, bezingt in statig
openplooiende verzen, in elegische klanken, zwaar van dracht, noemt
hij van «de leevende gestalten allen die speelden voor (zijn) aangezicht », als« allertrouwsten »van die veelen die« sleepende melodieën ».
Zoo diep heeft hij de waarde der muziek beseft, ervaren, dat hij
zich voorstelt tot in zijn doodsuur naar haar, naar haar «sleepende
melodieën» te zullen verlangen.
Twee musici vooral zijn er, die den dichter boeien, wier genie
hij huldigt in dicht en on-dicht : Bach en Beethoven. Met een
aanroep aan hunne schimmen begint 't in Hebreeuwschen dichtvorm gecomponeerde lied « Van de passie-looze Lelie », uit den
gelijknamingen bundel. Daarin wijdt hij aan hun kunst o. m. de
volgende mooie strophen :
« Maar dan, o mijn Broeders,
dan, in de dagen van verbittering,
ontmoet ik een zachte vlaag uwer schoonheid,
uw geest, die nog omwaart onder 't droeve geslacht.
Uw lied hebt gij scheidend den menschen gelaten,
in zwarte teekenen geboekt houden zij het.
Uit aldoor stinkender poel rijst het zaiverlijk,
ooveral leeft het, onaangetast, in zeeën van leelijkheid.
Als de rooke eener veldbloem in vunze achterbuurt,
als een verdoolde vlinder in bloedig-donker slachthuis,
Als het koeren eener woudduive in beursgezwatel,
als het donder-gromlen booven het gejoel eener dorpskermis ».
Aan deze beide componisten is 't ook, dat hij een belangrijke
plaats inruimt in de apotheose van zijn «Kleine Johannes», trilogie.
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Op 't tempel-eiland, waarvan aan 't slot van 't derde deel sprake is,
en op welk eiland de muziektempels in hoog aanzien staan, zijn de
mooiste en drukbezochtste dezer tempels die, waar de werken van
Bach en Beethoven worden uitgevoerd*
In «de kleine Johannes» wijdt van Eeden ook eenige mooie
passages aan de «magie» der muziek, haar verheffende kracht, de
ethische waarde der toonkunst* — Een factor, die nu juist niet zoo
héél vaak ter sprake komt* —
Hier doelen we op die fragmenten uit 't tweede deel, waar de
indruk wordt beschreven op zelfs de ruwste kermis-klanten van de
eenvoudige liedjes, die Johannes en Alarjon hun in den rusttijd voorzingen* —
Zijn er onder de woordkunstenaars velen, dit 't Woord, als volmaakste uitingsmiddel, beschouwen, Van Eeden kende de grenzen
van 't Woord, als mogelijkheid van expressie*
Zoo zegt hij ergens in 't Eerste Boek van zijn « Schijn en
Weezen > :
«Maar wie noemt woorden zoo volmaakt?
Muziek,
muziek alleen, dat is der spraken wonder
beeld noch symbool, maar weezen, gansch uniek,
van heil'ge zuiverheid* Immers verbond er
zich hoogste geest aan sooberst moevement,
en geeft' het uiterst wat door ons zonder
bemiddeling van abstractie wordt gekend»*
Dit idee, door van Eeden hier in poëzie uitgesproken, werd ook
in proza door hem meegedeeld in 't bekende opstel over «Gorters
Verzen» in de eersten bundel «Studies», waar hij o* a* schrijft :
« Een melodie is de minst gecompliceerde vorm van genot* Daardoor dikwijls de sterkste* Ze kan snijden in onze ziel, juist door de
fijne enkelheid, dat we schreien en huiveren »* — 't Is in dit verband
niet zonder speciale beteekenis, dat van Eeden de melodieuste
gedichten, die hij schreef, de Weemoedsvolle « Nachtliedjes » van
eenvoudige muziek voorzag! —
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Van Eeden heeft de hooge waardigheid der Muziek beseft, —
een waardigheid, aan welker hoogheid de banale klanken van kroegdeunen niets afdoen; want edel blijft het edele, ook al wordt er met
de caricatuur ervan erbarmelijk gesold. En van dit besef heeft hij de
vreugden gekend, bezongen en beschreven in proza en poëzie, waarvan de zakelijke en ideëele inhoud in gehalte verre uitrijst boven wat
door zekere letterkundigen in boek en blad op muzikaal-critisch
gebied be- en misdreven wordt*
Maastricht; Nov, '29*
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Frederik Van Eeden zeventig jaar
Hebt gij ook opgemerkt dat D r Van Eeden en Johan De Meester
thans op malkander gelijken ?Het was jammer dat op de recente foto
de jonge Evert Van Eeden zijn vader verving, anders hadden wij de
twee misschien wel karakteristiekste koppen der Nederlandsche
Letterkunde kunnen vergelijken op eenzelfde plaat*
Er is niets dat men Frederik van Eeden niet ten laste gelegd heeft,
zijn gezicht niet uitgezonderd* Zoon Kalff begint er zijn boek mee*
Wij doen dit laag en schandalig werk niet de eer aan van een enkelen
regel citaat* Alleen dit: de heele Faunkarakteristiek van Van Eeden's
kop staat veel scherper gesneden in Johan De Meestere gelaat* Maar
Johan De Meester is een vriendelijke, lieftallige oude man en Frederik
Van Eeden heeft zich bekeerd tot het katholicisme! Zoo wetenschappelijk is het de studie van een literair levenswerk te beginnen met den
schrijver in zijn gezicht te spuwen*
Den 3 Mei wordt Dr* Frederik Van Eeden nu zeventig* Deze
regelen niet om vluchtig zijn leven en zijn werk te overzien* In de
werkkamer, waar de laatste interviewer hem onlangs bezocht,
eenzaam, schuw teruggetrokken en overgegeven aan een moeden weemoed, zal een lang verleden van strijd en verdriet wel al te dikwijls
in het geheugen terugkeeren, dan dat wij het daarbij nog helpen*
Voor ons is «Paul's ontwaken» niets dan een zuiver en hoog
genot* Wij bezitten het, wij zien het in het rek staan, wij bladeren
er nog eens in, wij spreken er over met diepe vreugde* Maar tegenover
den vader die dit boek over zijn zoon schreef vernoemen wij het
niet of aarzelend*
Weten wij wel zeker dat het hem minder pijn doet als we «De
kleine Johannes», «Ellen», «De passielooze Lelie» en andere vernoemen? Zijn wij er wel zeker van dat een Europeesche literaire roem
en bekeering tot het Katholicisme iemand immuun maken voor verdriet en herinneringen? Weten wij wel goed dat de betuiging van ons
geluk om de schoonheid die hij schonk bij hem kan opwegen tegen
het droef leven dat noodig was om zooveel schoonheid neer te schrijven? Zullen wij hem nog eens schrijven dat hij de grootste der tach231

tigers is en optellen welke zijner boeken onvergankelijk zullen blijven,
nu hij verlangt naar een andere onvergankelijkheid, verzadigd van alle
grove versmadingen, die tot oneer van Nederland niet meer goed te
maken zijn? Als scheppend kunstenaar heeft hij zijn meeste groepsgenooten twintig jaar overleefd en nu moet zijn bekeering er schuld
aan hebben dat hij zeventig jaar geworden is met nog veel te veel gezond verstand en smaak om zooals W» Kloos : «Binnengedachten»
te schrijven*
Laten we niet bitter worden* Een blijde eeregroet uit Vlaanderen,
vol eerbied en vol hartelijkheid, wat beters kunnen wij sturen?
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RUTH SCHAUMANN (i) :

Aardsche Tijd
(Irdische Zeit)
De wachter roept : de nacht begint;
God schept de ziele voor een kind.
De wachter roept ter tweede maal;
de ziel ijlt in haar aardsche schaal.
Daar klinkt ter poorte *s wachters hoorn;
er breekt een roos uit def armen doorn.
Ten leger ligt een vrouw en wacht;
De wachter meldt den middernacht*
O middernacht, o wonder zaad,-.
Een dag die komt, een dag die gaat.
Een herder bij zijn schapenschaar;
In 't Oosten wordt de lucht al klaar.
De wachter roept : de dag begint.
In schamel wiegje weent een kind.
Het weent en weet nog niet waarom;
de morgenster kijkt groot en stom.
De wachter heeft zijn roep gestaakt,
En al de vooglen zijn ontwaakt
Vert. A. VAN

CAUWELAERT

(x) Over Ruth Schauman, vie D. W. & B. December.
In volgende afleveringen vertalingen van Amerikaansche dichters door Marnix
Gysen. Red.
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RUTH SCHAUMANN :

Ten jongsten Dage
(Der Jüngste Tag)

Driemaal zal Gods bevel me tegenslaan,
ten jongsten dage als de bazuinen schallen :
als gezellin, als moeder en als kind.
Bij d'eersten roep zult gij ter zij me staan
en leiden bij de hand, dat ik niet valle
onder de schaamte van mijn zwakte en schuld.
En bij den tweeden roep zullen gezwind
de kindertjes die 'k zelf eens heb gedragen,
me op veer'ge handen voeren vóór Gods voet.
Maar bij den laatsten roep sta 'k heel alleen,
alleen en hulploos met mijn eigen arme
en wankle hart, dat als een kind zoo vroo
en dartel was en als een kindje zoo
bedroefd, dat 'n broze vogel sterven ziet.
Mijn God wil U dan over mij erbarmen.
Vert. A. VAN CAÜWELAERT

Literatuurgeschiedenis
door Dr. JuL Persyn*
Editions Kra : Panoramas des littératures contemporaines.
Deze bundels — thans zijn er zeven — zijn niet voor niemendal
gedost in 't groene kleed der hope en der jeugd* Ze staan immers
doorgaans in het teeken der vernieuwing van de philologie en van de
letterkundige wetenschap*
Ook hier heeft de drang naar synthese het gewonnen van den slenter der analyse* Het ontzag voor de wroeters in oude papieren* zonder
andere reden of doel dan het vastleggen der oorspronkelijke teksten,
met de fouten incluis, het «rectificeerende» zwoegen op lezingen,
zus of zoo, waarvan de « rectificaties » morgen weer worden rechtgezet
tot hetgeen ze gisteren waren, nadat men vandaag de alleen zaligmakende versie heeft ontdekt; het vastleggen ook van datums, waar
noch voor kunst noch voor wetenschap iets van afhangt, bestudeeringen van auteurs van den tienden rang met evenveel piëteit als
voor die van den eersten, — het heeft alles uit, of het gaat er toch
heen; en 't ontzag is nu vervangen door medelijden***
Overal is 't een dringen en drukken de nieuwe banen op, té
koortsig veelal* Maar de baanbrekers doen het wel wezenlijk met den
ernst, die er bij hoort: In Duitschland werkt Prof* Walzel met zijn
staf aan de algemeene literatuurgeschiedenis, gezien in het licht
van den samenhang tusschen kunst en wijsbegeerte*
Wat zij doen voor de wetenschapsmenschen, in 't Duitsch, doet
voor de belangstellende leekenschare, in 't Fransch, deze reeks panorama's*
Het voorbeeld gaf een der beste Fransche werkers van den huidigen dag : Bernard Fay met zijn « Littérature frangaise »*
Men weet hoe Fay werkt: uit Amerika heeft hij meegebracht,
niet enkel zijn boeken over de geestelijke betrekkingen tusschen
Frankrijk en de Vereenigde Staten, maar ook zijn pragmatistische
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uiting in de kunst* Het geldt hier de geesteshoudingen in deletterkunde, de zielswerkingen in het leven, geoefend en ondergaan.
Zoo schematiseert deze veramerikaniseerde Parijsenaar met
groote lijnen, en hij wiedt de Fransche letterkunde der jongste
vijftig jaar uit, zoodat hem niets meer overblijven dan schelkleurige
trekken, portretteerend de grooten, die hij vertegenwoordigers en
apostels acht van het leven van hun tijd. « Trois périodes, zegt hij,
se sont succédées depuis 1880 : la période symboliste et naturalist e
(1880 è 1900), la période éclectique (1900 è 1914), la période de la
guerre et de Paprès-guerre avec les terribles maladies que la bataille
et les souffrances ont laissées parmi nous, et les inventions qui se sont
imposées è nous.»
En dan volgt de reeks overzichten, inderdaad kort en klaar en
treffend:
Ter inleiding« La Succession de Victor Hugo », om aan te duiden
hoe toch steeds het heden in 't verleden haakt.
Dan «Arthur Rimbaud, initiateur d'une poésie nouvelle »•
In alle rythmen en op alle rijmen brak hij af met de Hugoaansche welsprekendheid. «Il a renouvelé les images, les comparaisons, enseigné
une melodie, et surtout animé tout cela d'une ambition immense :
la volonté de repousser Ie monde extérieur, ennemi, chose k vaincre.»
(blz. 4a.)
Maar hij deserteerde zijn roeping naar Afrika. Hem volgde op
«Verlaine, Ie poète du symbolisme». Zijn taak was voort te zetten
wat zijn vriend Rimbaud, «qui pour lui était une réalité toujours
vivante», had laten liggen. Maar de buitenwereld? Wel, hij had ze
dubbel lief, niet om haar zelve, natuurlijk, maar om hem zelve, om zijn
eigen goden- en beestennatuur.«Il était toujours en quête de quelque
chose, de quelqu'un, et surtout de celui Ik qui avait emporté avec lui
les plus acres plaisirs.»(54). En als men hem vroeg, hem, den woordmuzikant : «Qu'est-ce que les symbolistes»? — «Des cymbalistes,
antwoordde hij,« et tourna Ie dos.»
De leer lapte hij aan zijn laarzen. Die werd opgezet door «Stephane Mallarmé, Ie théoricien du symbolisme intellectuel.» Hij was
de monnik, te midden van die woeste wereldlingen. Maar toch had
ook hij, naar de Parijzer mode, zijn wekelijkschen receptieavond.
«Au fond je considère Tépoque contemporaine — zoo sprak hij einde
van de jaren 80 — comme un interrègne pour Ie poète, qui n'a point
k s'y mêler. Elle est trop en désuétude et en effervescence préparatoire
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pourqu'il y ait autre chose k faire qu'è travailler avec mystère en vue
de plus tard ou de jamais*» En in de practijk werd hij er niet helderder
op :«II essaie d'exprimer 1'idée, non seulement par des sons, Ie sens
des syllabes ou des images évoquées, mais par la position des
caractères sur la page, et Ie rapport entre les blancs et les noirs.»

(hl*. 64o
Van «Parnasse» en « Naturalisme » had men toen in de poëzie
zijn bekomst, vooral om het naturalisme van de geesten, die daarin
werkten, en om hun anti-christelijke wijsbegeerte. En langs dien
kant zou «1'Ecole symboliste» mogen heeten «la dernière croisade ».
Maar de laatste zal 't wel niet geweest zijn, en een « kruisvaart»,
als de predikers heeten Laforgue, Moréas, Maeterlinck? Zoo blijft,
wat de poëzie betreft, hier het overzicht hangen in 't vage, zooals het
«symbolisme» zelf.
Klaarder worden de lijnen weerom, als ze dalen naar 't proza :
«De Renan è Taine, ou Ie demon de la certitude». Wat een mooie
teekeningen van dien dikken Renan en dien tengeren Taine : De eene
de sceptische, de andere de naieve der materialiseerende wetenschap.
Het lijdt geen twijfel dat ze beiden de geslachten beheerschen, die
zich ontwikkelden tot 1910. « La Certitude scientifique établit son
empire sur la prose fran?aise, grace au génie de Renan et £ 1'honnêteté
de Taine».
En met die «honnêteté» ging het warempel zoo'n vaart, noodzakelijk, dat ze bekrachtigd werd en bekroond door «Emile Zola
et Ie Naturalisme.» — «Reprenant les idees de Taine, appliquant
celles de Claude Bernard & la littérature, suivant, croyait-il, les
techniques de Stendhal, Balzac et Duranty, Zola proclama que Ie
roman devait être expérimental, donner sur la vie sociale les renseignements que la biologie donne sur Ie monde des vivants.»(blz* 93)•
Maar het naturalisme heeft zijn schepper niet overleefd. Het was
niet aristocratisch : dus de hoogere, de echt-lezende klassen keerden
zich af; en die zijn in Frankrijk, meer dan elders, «les régulatrices
et les conservatrices de la littérature»; het ging in tegen de steeds
levendige opkomende mode van «Pinconscient et la religiosité».
(blz.g8.)
Bernard Fay zelf met zijn sympathieën staat langs den kant van
die hoogere klassen; zijn hoofdstuk «Anatole France, Ie maitre de
la littérature officielle en France» is daar om het, welsprekend en
paradoxaal, te bewijzen. Het is een beleefde, maar bittere afstraffing
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van den lakei, die de massa dient, en zijn straf ondergaat in de kontante
uitbetaling van roem en geluk*
Weinig beter komt er van af:«Paul Bourget et la haute littérature
bourgeoise». De minst sympathieke bladzijden van 't boek, omdat ze
zoo hooghartig zijn van wege een jongere, die nog heel wat zal moeten
verrichten vóór hij op de hoogte van den oudere komt te staan; want
ook voor de geesten, hoe verschillend ook van elkaar, bestaat een gelijkwaardige peilmeter*
Schappelijker wordt het weer met«Maurice Barrès ou la littérature hausse Ie son*» Fay ziet in 't proza van Barrès de voortzetting
der symbolistische lijn; en in zoover de vaderlandsche mystiek ingaat
tegen de bestrijding van het leven om 't stoffelijke alleen, is dat
standpunt zeker te verdedigen* Daarbij, « en affranchissant la littérature de sa servitude, de ses soucis humbles et matériels, Barrès lui
a rendu Ie prestige que les grands classiques, par leur noblesse intellectuelle, les romantiques par leur ambition apostolique, lui avaient
jadis donné en France*»(blz* 131O
Wat de materialiseerende wetenschappen aan stoffelijken vooruitgang en welstand over het land hadden gebracht, gaf aan het Fransche
proza van 1900 tot 1914 den toon die gaat « de M me Loie Fuller aux
Ballets russes» : «On parlait de guerre comme on eut parlé d'un
scandale mondain ou de la ruine de Sodome; mais on acquérait,
on amassait, on jouissait*» (blz* 136), en men las Pierre Loti, A*
Hermant, M* Prévost; terwijl« Les Amants de Venise» van Charles
Maurras al die wellustige lezers even kwam opschrikken* Maar Maurras
ging over naar de politiek, en liet het veld vrij voor«la nouvelle Revue
frangaise», geleid door Gide, Copeau, Schlumberger, naar «la fusion
d'une intelligence nette et subtile avec une sensibilité pleine de toutes
les joies modernes*»(blz* 142O
Maar de poëzie was niet voor niemendal door de oefenschool
van het symbolisme gegaan, en ze kwam te voorschijn, verlenigd
en versterkt, zich het hare gunnend, jawel, van wat de schoone wereld
aan oog en oor wist te bieden, maar boven alles toch luisterend en
uitziend naar wat het geloof en het vertrouwen in geestelijke waardijen wist aan te bieden* « La Poësie frangaise de 1900 è 1914, ou
Purification*» Ze wordt beheerscht, die Fransche poëzie, door drie
groote mystici : Janmes, Claudel, Péguy*
Niet aldus intusschen het proza, «Alors que la poésie fran?aise
aspirait è se liberer de la servitude du monde extérieur pour jouir
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librement de son art et de son ame, la prose, en effort opposé,
voulait épuiser toutes les voluptés des livres et des êtres »(blz* 159)*
Marcel Proust verscheen « inventeur de plaisirs »• Een nieuwe
Balzac; maar met zichzelf als publiek, want het andere, dat niet
ziek was als hij, werd opgevorderd voor 't slagveld*
Waarheen met de kunst onder 't geraas van den oorlog? Enkelen
geloofden in de poëzie van 't kanon, anderen geloofden in de poëzie
van den vrede en van de broederschap onder de menschen, die zou
opbloeien uit een aarde, gemest door zooveel bloed en lijken. Enkelen
geloofden in niets dan in de inkeering tot zichzelf, in «Ie recueillement», en die enkelen vinden hun meester in Paul Valéry «ou la
voix du silence »• Kwestie van standpunt; ik zou dat noemen : de
poëzie van het egocentrisme, maar in deze recensie laat ik Fay het
recht dat te heeten, in een voor mij onbegrijpelijk optimisme :
«La voix et 1'intelligence de 1'homme s'élevant seules et sereines
au-dessus du monde qu'elles comprennent et qu'elles renient*»
(blz- 180).
Wie 't aldus met Valéry stellen kan, zal ook vrede vinden in
« André Gide, ou la triomphe du désir »• Waar wij de ontaarding
zien in geestelijk sophisme, meent Fay in Gide, dien hij zeer bewondert, te mogen begroeten den schrijvenden kunstenaar «qui a rendu
è la vie spirituelle la place qu'elle doit occuper, et nul plus que lui
n'a été stimulant pour nos générations* Il nous a donné une doctrine
de faits : recherche de plaisirs, recherche de Dieu, perpétuelle recherche- » (blz. 188),
Als dit de ware versie is, dan heeft ze meteen de verdienste de
kortste weg te zijn ter verklaring van « La Littérature d'aprés guerre,
de 1'arc de Triomphe è Dada (1918-1923). Komt nog daarbij dat na
zooveel jaren uitspattingen van militaire tucht dit spasma van tuchteloosheid zijn verklaring vindt, als reactie* Toch voel ik in dit geval
meer voor Paul Colin, als inzichtig lezer van de teekenen des tijds,
dan voor Bernard Fay*
Maar ten slotte komt de Fransche gezonde zin weer boven;
en helder is de toon van het slothoofdstuk : « Paix et Stabilisation »
(1923-1928)* De jongeren immers wenschen aan te sluiten bij de
evenwichtigen uit het vorig geslacht, bij Duhamel, Dorgelès en
Pierre Hamp; maar ze veeren op uit het bloedbad, en ze scharen zich
eenerzijds rondom «Le Roseau d'or», of, kunnen ze dat niet, dan
verdiepen ze toch hun eigen leven uit eigen kracht zooals Mauriac, of
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op het voorbeeld van andere groote levens, naar de praktijk van André
Maurois*
Er zijn, zal men zeggen, in dit spel met groote lijnen, een massa
namen verwaarloosd* Maar — dit maakt deel uit van Fay's eigenaardige werkwijze — er is immers na elk hoofdstuk een aanvullende
nomenclatuur, die de liefhebbers nieuwe stof geeft tot stippellijntjes,
elk naar den zin van zijn voorliefdes»
In elk geval, zoo Fay's nieuwe methode minder streng-wetenschappelijk heeten moet — en hij wil het immers zoo — suggestief
is ze in hooge mate, en paedagogisch ook, want ze vraagt van den
lezer, voortdurend eigen bedrijvigheid,
*

*

*

Naar Fay's voorbeeld hebben, zoo trouw als 't kon, gewerkt
René Lalou voor de Engelsche, en Jean Cassou voor de Spaansche
Literatuur,
Met zijn«Panorama de la Littérature anglaise contemporaine»
(Kra, 1927), wenschte Lalou weer te doen wat hij had gedaan met
zijn « Histoire de la Littérature fransaïse contemporaine» : een boek
te schrijven dat men kon lezen als een roman*
En weer is hij geslaagd : Is het in de eerste plaats om wille van
zijn beeldend en portretteerend vermogen? Is het omdat waar de wetenschap naar dorheid dreigde te neigen hij over de noodige kunst
beschikt om van eigen ervaringen te vertellen in de plaats van secuurkritisch te ontleden? Ik geloof dat hij te kust en te keur over het
een en het ander beschikt,
In zijn eerste hoofdstuk onderzoekt hij :« L'Heritage Victorien»,
en — ook hij werkt met stoute lijnen — hij legt er drie :« Les Porteurs
de Messages», «Les progrès de la Critique», «Les conflits dans la
Poésie», De boodschappers heeten Carlyle, Newman, Ruskin,
De leiders der kritiek — veel minder hooge gestalten dan het schitterend trio van zooven — Herbert Spencer, Thomas Huxley, Mathew
Arnold* De dichters : Tennyson, die daalt, Browning, die stijgt,
Rosetti, de verfijnde; William Morris, de sociale; Coventry Patmore,
de vrome.
Hoofdstuk II onderzoekt «Le Triomphe des Individualités»,
En die zijn : George Eliot, die de realisten leidt : G. Meredith en
S. Butler, die de idealisten leiden; W, E, Henley en R, L, Stevenson,
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de avonturiers; J, Thomson, Th» Hardy, Mark Rutherford en George
Gissing, de pessimisten; A» Clu Swinburne, Walter Pater, Oscar
Wilde, de romantische estheten»
Hoofdstuk III behandelt: « Les Evangiles collectifs : prophètes
et critiques» Verklaring van zoo een titel is niet overbodig» Maar
daarop hoeven we dan ook niet te wachten :« Les maitres de la Littérature anglaise au début du XX e siècle, ne sont pas des artistes
préoccupés uniquement par Ie culte de la beauté» ce sont des écrivains
volontaires pour qui Taction sera la fin suprème » (blz* 136)» En daar
verschijnt inderdaad: Rudyard Kipling met zijn imperialisme; de mannen van het«Renouveau Catholique: dichter Fr» Thompson en essayist
G» K» Chesterton; de messianistische positivist H» G» Wells; de
socialistische grilligaard G» B» Shaw»
Maar vooral Ierland heeft bij den aanvang der XX e eeuw mee
te spreken» Een afzonderlijk hoofdstuk, het vierde, wordt dan ook
gewijd aan « La Renaissance irlandaise »• Die wortelt in George
Moore; maar haar frissche Keltische geest spreekt vooral uit W» B»
Yeats en uit J» M» Synge, uit J» Stephens en uit J» Joyce»
Het vijfde hoofdstuk zet tegenover malkaar, in vreedzamen wedijver, het «cosmopolitisme» en het « insularisme »» Eenerzijds dan
Jos» Conrad, anderszijds Galsworthy en Arn» Bennett»
Ook het nieuwe tooneel en de nieuwe poëzie staan in die beide
teekenen : Gr» Barker, H» John Hankin, Walter de la Mare, J» E»
Hecker, R» Brooke, W» H» Davis, W» W» Gibson, J» Masefield»*»
Maar hier, aan 't slot, vergeet de heer Lalou dat hij beloofd had een
boek als een roman te schrijven» Het is jammer, want het verloopt
in een onfrissche opsomming van hedendaagsche grootheden, waarvan de meeste geen blijvende zullen blijken» De stoute lijnen verbrokkelen» Het is jammer, inderdaad, want anders kon dit «Panorama» wel
op één lijn met dat van Fay worden geplaatst, behalve dan dat Fay ook
de meer wetenschappelijke eischen heeft op 't oog gehouden, en hun
in zijn « bibliographie» voldoening heeft geschonken — iets waaraan
Lalou niet heeft gedacht»

Gelijkaardige gebreken, met minder uitgesproken goede hoedanigheden, kleven den derden bundel aan van de reeks: Jean Cassou's
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«Panorama de la Littérature espagnole contemporaine »• Casson
kwam anders voor het opzetten van zoo 'n « Panorama» wel zeker
in aanmerking, hij die al zooveel romans uit hetSpaansch heeft vertaald, en die er zelf eenige — naar 't schijnt zeer leesbare — heeft
geschreven •
Maar daarbij hoort nog de wetenschappelijke drilling en de
kritische geest; voor beide schiet hij blijkbaar te kort* Ongetwijfeld
heeft hij zijn best gedaan om het hooge voorbeeld van Fay te volgen.
Maar een persoonlijkheid als Fay is hij bij benadering niet* Een
literair-philosophischen maatstaf legt hij niet aan, en zijn boek maakt
den indruk, de prestatie te zijn van een wel- en grootbespraakte die
over de huidige Spaansche literatuur een lange redevoering houdt
met plechtige gebaren,** en beloften* Aldus worden onder andere
behandeld, en weleens mishandeld : G* A* Bécquer, J* Echegaray,
J* Valera, P* A* de Alarcon, J* M* de Pereda, P* Coloma, P* Galdos,
A* P* Valdès* Clarin, A* Ganivet, Mig* de Unamuno, Azorin, Pio
Baroja, Ramón del Valle-Inclan, Ruben Dario, A, Machado, J* R*
Jiménez, B* Ibanez, F* Giner de los Rios, Menendez Pidal, R.P*
de Ayala, J* Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors, Gabriel Miro, R* Gomez
de la Serna, J* Benayente en J* Alvarez Quintero,
Erkend moet worden dat sommige karakterteekeningen wel
degelijk geslaagd zijn, vooral van die hoofddragejs der literatuur,
die het meest zichzelf zijn, en die minder onder invloed van hun
omgeving zijn gevormd, zooals R* P* de Ayala* Daartegenover wordt
beslist &1 te veel belang gehecht aan menschen die meer in den breede
dan in de diepte arbeiden, zooals R* Gomes de la Serna* Doorloopend
ook hindert het gebrek aan perspectief*
Dit panorama, dat zijn sporadische verdiensten heeft, is het
minst geslaagde van deze drie* Dit is des te spijtiger, daar we nog
zoo weinig vertrouwbare overzichten bezitten van de huidige, toch
zoo merkwaardige Spaansche literatuur* Het eenige, bij mijn weten,
dat streng wetenschappelijk werd bewerkt, maar dus meer in den
verouderden trant, dan ook zeer droog uitvalt en allerminst verkwikkelijke lectuur mag heeten, is de Historia de la Literatura espanola, door J* Hurtado en Gonzalez Palencia; en die gaat dan nog niet
eens tot de jongsten, want ze stopt in 1922*
(Slot volgt)
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JUL* PERSYN*

Bij het sterfbed
van Z. E. H. ALOYS WALGRAVE
V-/ adelkrone van een volschoon leven :
dat dit zou einden in een lang zacht lied,
wijl boven lichaams uitgedorde riet,
de ziel, — al zon, al wiek, èl lach, nog steeds bleef zweven!

L / e stralen die gij staag hadt uitgezonden,
zijn weergekomen allen om uw spond vergaard,
tot snaren nu, tot eene harp gebonden,
waar teederlijk uw' hand aiover vaart;
en, blijd ontpluikend straal na strak
dien waaier dien steeds zon doordrong,
al liefdeboodschap werd uw tale,
al kus, al dauw wat die mond zong.

M aar als vóór hooger wolkendë altaren
gedreven op een serafszucht
ontblaarde uw mond toen Moeders " Memorare "
als rozenval in reine lentelucht.

1 ot jeugdige Joanneslok ging vloeien
rond 't schimmig Lazarusgelaat de blesse blond;
de lach opzweefde en hing te bloeien
als spieglend boven ooge' en mond.

L/en ban der zoete Moeder waart gij ingetreden»
die wenkt in zonnig vrede-en-minpriëel:
haar liefde glom in uwe mondgebeden,
haar gracie leidde uw lieflijk handgevêel.

jtSi, leewerk die hadt aan de zon gedronken...
zoo zoet is 't lied welk gij ons van daarhoog»
te preevlen in den blauwen hemelhoog,
onz' ziel en zinnen werpt vol vonken!

V_/ ziel o hooge tril het al ontstegen,
hoe spant gij tintlend boven aarde en tijd
te stralen in de stille hemelwegen,
klaar, zoet en schoon, in heerlijkheid.
JORIS CABYMAEX.

Woensdag 26 Februari 1930.

Boekbespreking
HENRI COCHAUX : Le Pape et VItalië. (Les Accords de Latran). Un volume in-16.
200 pages, i carte. — Editions de la «Cité Chrétienne». — Bruxelles. — Beauchesne.
Paris. — 12 frs.
Een aanbevelingswaardig boek* Bondig en klaar, legt schrijver de heele romeinsche
kwestie uit van den oorsprong af der wereldlijke macht der pausen tot aan het verdrag
dat eindelijk de lang verwachte oplossing bracht. In enkele bladzijden vat hij de verhouding der pausen tegenover Italië samen, gedurende de eerste eeuwen van hunne neerzetting te Rome, na den val van 't Keizerrijk, hun stijgende macht, hun strijd tegen
keizers en koningen, die immer opnieuw de Kerk aan hun gezag wilden onderwerpen.
Langer weidt hij uit over den toestand na 18x5 tot de daad van geweld die in 1870 het
pausdom van zijn wereldlijke macht beroofde, en over de verdere gedragslijn der opvolgende pausen tot heden toe. Bijgevoegd, de teksten der verdragen : Het Politiek verdrag;
de financiëele overeenkomst : het Concordaat. Als ook de teksten van twee aanspraken
van Z. H. Pius XI, en eindelijk van Mussolini's vreemde verklaringen en van 's Pausen
antwoord, tijdens hunne schermutseling.
Het boek geeft een uitstekend algemeen overzicht van de Romeinsche Kwestie.
Men zal het met belangstelling lezen.
L. D.
W« SERIEYX : Drouot et Napoléon* Vie héroïque et sublime du Général Drouot
Préface du Général Weygand. (Bibl. «Historia »)• Un vol. in-8 de 280 pages, illustré
de 16 hors-texte en héliogravure. — Editions Jules Tallandier. Paris. — 25 frs.
Drouot was de zoon van een armen bakker uit Nancy. Zijne ouders, met twaalf
kinderen gezegend, waren brave lieden... «lis s'appliquèrent surtout a m'inspirer des
sentiments religienx et a me donner 1'amour du travail et de la vertn,» zegt Drouot zelf.
Aan die princiepen bleef hij heel zijn leven getrouw. Noch het succes van eene schitterende loopbaan, noch de bedwelming der keizerlijke gunst deden hem er van afwijken.
Met schrijver leeren wij hem kennen als kind, als soldaat, als burger, als geleerde, als
christen. In al de woelige, ongebonden ongeloovigheid van maatschappij en leger gedurende de Fransche Revolutie en 't eerste Keizerrijk, wist hij christen te blijven en een
deugdzaam leven te leiden. Een der knapste generaals van Napoleon; hem was de
zegenpraal te Wagram, te danken. Napoleon stelde hem hoog,.terwijl hijzelf eene
zeldzame vereering voor den keizer had. Die twee mannen, die zoo verschillend waren,
hadden toch in den grond wondere overeenkomsten. Doch Drouot's gehechtheid aan
Napoleon was heelemaal belangloos : daarvan getuigt zijne getrouwheid op het eiland
Elba, na Waterloo, tot Napoleons dood en tot zijn eigen dood. Een groot figuur en een
schoon boek, dat verdient aanbevolen te worden.
L. D
THOMAS MANN : Désordres. Maltre et Chien. Traduits par Geneviève Bianquis.
Les Confessions dü Chevalier d*Industrie Félix KrnlL Traduites par Joseph Delage.
5 me édition. — Editions Kra. Paris. — 15 frs.
De twee eerste novellen van dezen bundel zijn echte pareltjes van fijne psychologie,
opborrelenden humor, eenvoudige waarheid. In Désordres wordt een familie uit de goede
burgerij, na den oorlog, gedurende de muntverzwakking, te Berlijn, in enkele bladzijden
uiterst vermakelijk beschreven. Doch de eigenlijke heldin is de vijfjarige Lorette, die
op een bal door haar groote broers en zusters ingericht, smoorlijk verliefd wordt op
Hergesell, een jongeling die met haar gedanst heeft. Wanneer ze 't bal moet verlaten om
naar bed te gaan, begint ze ontroostbaar te huilen; slechts Hergesell kan haar eindelijk
tot bedaren brengen en in slaap sussen. Morgen is weer alles vergeten*« Maitre et Chien»
is de kostelijke beschrijving der betrekkingen tusschen den Heer en Bauschan, zijn
hond. Dezen zien we levend voor ons, in zijne soms hinderlijke aanbidding voor zijn
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meester, zijn druk doen dat alle rust uit de stille werkkamer verbant, zijn jonge, gejaagde
lompigheid, zijn luidruchtige vroolijkheid, of soms ook zijn klaar uitgedrukte verachting.
Men wordt geboeid van de eerste bladzijde tot de laatste. De derde novelle «Félix
Krull», al is er evenveel talent in, heeft iets ongezond en weinig verkwi&kelijk, zooals
er wel meer bladzijden in Thomas Mann's werk te vinden zijn.
L. D.
EDOUARD^MICHAUD : La Femme d la Coupe. Illustrations de Pierre Lissac. (ColL
1'Arc-en-Ciel). "*— Editions Spes. Paris. — 13 frs.
Een roman die in 't begin der i7 e eeuw speelt, en volgens 's schrijvers verklaring,
een «authentieke kroniek» zou zijn uit een «livre de raison» geput. Vlug verteld, vol
avonturen, hinderlagen, tweegevechten, zuivere liefde tegengewerkt zooals het betaamt
en eindelijk zegevierend, is het boek echt verzettelijk en best geschikt voor jongeren. T.
CHARLES SILVESTRE : La Prairie et la Flamme. - Librairie Pion. Paris. ig e édition. —
12 frs.
Schrijver, die zulke fijne boerenromans geschreven heeft, geeft ons sinds een paar
jaren dramatischer, meer ingewikkelde werken. Staan ze hooger dan de eerste? 'k Zou 't
niet durven beweren. Toch is deze roman, alhoewel ver van een meesterstuk te zijn,
niet vervelend om lezen. Jeanne Barrière is weduwe gebleven, met een zoontje Büi;
haar man verongelukte op de zagerij van den rijken boer Léon Bastier. Deze, een geweldigaard, bemint Jeanne sedert lang. Nu komt hij haar, gedienstig en eerbiedig, op
alle wijze te gemoet, om haar en haar kind uit den nood te helpen. Doch ze weet niet,
dat hij het in 't geniep zoo weet aan te leggen, dat hare armoede en verlatenheid met den
dag knellender worden; zoodat ze eindelijk geen anderen raad meer weet dan met hem
te trouwen. Op die manier, zal ze haar Bili, heel hare liefde, fatsoenlijk kunnen opvoeden.
Nu begint voor goed het drama; want Léon Bastier bemint zijne vrouw met een drift,
die haar schrik inboezemt; ze begrijpt hem al minder en minder. Want ze weet niet, dat
hij — uit liefde voor haar — haar man om 't leven gebracht heeft. Nu heeft hij zijn doel
bereikt, maar zijn geheim wordt hem te veel, zijn geweten laat hem geen oogenblik rust,
hij begint te drinken, en waanzin bedreigt hem, tot hij eindelijk onder een neervallenden
boom verpletterd wordt.
Een mooi vrouwentype, een bekoorlijke kinderfiguur, eenige wel geteekende
personnages, fijne, sobere beschrijvingen van den buiten, en een keurige taal.
L. D.
PANAIT ISTRATI : Vers Vautre Flamme, L Soviets 1929. IL La Russie nue. HL —
Rieder. Paris. — 12 frs. chaque vol.
Schrijver Panaït Istrati is afkomstig uit Roemenië, is een ieverige propagandist
voor zijn communistische gedachten. Hij reisde op uitnoodiging zijner gezellen uit
Rusland naar de Soviets en dacht daar de verwezenlijking zijner idealen te
vinden. Hij verbleef in Rusland zestien maanden; werd eerst officieel ontvangen
en rondgeleid : geloofde al wat men hem wijs maakte en keurde alles goed. Maar
na afloop van de officieele reis, begon hij op eigen kosten het land te doorkruisen : dan begonnen zijne vrienden hem de waarheid te bekennen : groote ontgoocheling. Istrati beschuldigt de tegenwoordige Bolchevisten het werk van Lenine en Trotski
op het dwaalspoor geleid te hebben, hij blijft gehecht aan de stichters der Revolutie.
Het eerste boekdeel is het reisverhaal van P. Istrati, de twee andere boekdeelen
geeft hij uit onder zijnen naam, zij worden echter door andere schrijvers opgesteld,
die zich niet mogen doen kennen.
Welke zijn nu de reisindrukken van P. Istrati: Hij verontschuldigt zich voor zijnen
ommekeer, want hij schreef in Rusland eerst een drietal artiekels vol bewondering over
de Soviets : hij verloochent die, en vaart verontwaardigd uit tegen al de euveldaden
van het maatschappelijk leven. Eene opsomming van gruweldaden en ergerlijke feiten :
hoe het leven er eigenlijk uitziet leeren wij niet uit deze losse waarnemingen.
Het tweede boekdeel «Soviets 1929», geeft een meer bepaald overzicht van den
huidigen toestand in Rusland : officieel optimisme, werkelijke ellende. De stichters
van het Bolchevisme Lenine, Trotzki en de eerste leiders der revolutie hadden doorzicht
en organisatiegeest, nu heerscht de verdachtmaking en vervolging tegen alwie niet

246

openlijk zijne aanhechting aan het regiem verklaart of zelfs slechts laat vermoeden door
een onvoorzichtig woord of een daad dat hij niet is «dans la ligne». Onmiddellijk wordt
hij zonder werk gesteld, wat beteekent, daar nergens werk te krijgen is buiten de
ofiïdeele inrichtingen, geen brood meer en geen dak voor hem en zijn gezin» Ergere
dwingelandij kan moeielijk uitgedacht worden» Deze bolchevistische maatschappij gaat
er hoog op, dat zij een volmaakteren vorm van demokratie heeft tot stand gebracht dan in
de Vereenigde Staten en noemt zich niet de nieuwe wereld, maar eenvoudig het zesde
werelddeel* — Kenmerkende bijzonderheden vernemen wij over de kiezingen, de
bureaucratie, de geestelijke ontwikkeling en de zedelijkheid in Soviet Rusland. Trotzki's
lotgevallen worden met bewondering herdacht» Gorki's wedervaren om roem bij de
Soviets te oogsten wordt gelaakt.
Zakelijk is het derde boekdeel onder den titel van «La Russie nue.» De schrijver
die Rusland zeer goed kent, moet niet noodzakelijk nu nog in het Sovietland gevestigd
zijn : de feiten die hij aanstipt worden getrokken uit de berichten der voornaamste dagbladen van Sovietrusland zelf of de verslagen der bolchevistische Congressen. Het is
ontstellend wat uit die bronnen te vernemen is. De loonen zijn onvoldoende, de bevoorrading ontoereikend, elke werkman in de steden beschikt voor zijn
woonst ongeveer over de oppervlakte van een doodkist, zoo nijpend is de woningnood;
de huisgezinnen hebben geen brood, de zieken geen verzorging, de kinderen geen onderwijs. De werkdag is meestal van 12 tot 15 uren, zelfs voor vrouwen. Niemand mag een
klacht uiten of hij wordt gebroodroofd, wanneer hij niet onmiddellijk aangehouden
wordt en verbannen. De constitutie wordt eenvoudig met de voeten getreden, gansch
de maatschappelijke inrichting hangt af van de willekeur van het hoofdkomiteit, en de
ondergeschikte administraties oefenen dezelfde willekeur uit over hunne onderdanen.
Een helft der bevolking is gelast zijn medeburgers te beloeren en bij de eerste verdachtmaking aan te klagen. Geen welzijn, tenzij bij de bevoorrechten van het regiem; geen
vrijheid tenzij bij de machthebbers; onmetelijk is het lijden van millio nen, weerlooze
menschen onder een bewind dat den naam draagt van «Alleenheerschappij van het
proletariaat.»
D. T.
Les merveilleux Voyages de Marco Polo dans VAsie du XIIIe siècle. Publiés par
Maurice Turpaud. Avec illustrations. Editions Spes. Paris. — 10 frs.
Marco Polo verbleef lange jaren in Azië, dat hij in alle richtingen doorkruiste.
Zijne verhalen, toen hij eindelijk in Venetië, zijne geboortestad terugkeerde, kwamen zijn
tijdgenooten als wonderbare sprookjes voor. Maar de moderne wetenschap heeft hem
recht doen wedervaren, terwijl heel waarschijnlijk de twee groote ontdekkingen van de
XVe eeuw — de Kaap van Goede Hoop en de Nieuwe Wereld — tot den buitengewonen
invloed en verspreiding van zijn verhalen te herleiden zijn. 't Nieuw uitgegeven boek
geeft, benevens eene interessante levensbeschrijving, eene menigte uittreksels van het
al te lijvig werk van Marco Polo. De jongeren zullen het met belangstelling en genoegen
lezen.
T.
PIERRE SABATIER : Sainte Roseline. Moniale-Chartreuse. (1263-1329) avec illustrations. — Editions Spes. Paris. — 12 frs.
Een zeer belangrijk boek over deze uiterst bekoorlijke heilige, afkomstig uit een
Provencaalsch adellijk geslacht. Van haar wordt hetzelfde « rozenmirakel» verteld als
van de H. Elisabeth van Hongarije; trouwens het mirakel was bijna dagelijksch brood
in haar leven, en ook met vizioenen werd ze rijkelijk bedeeld. Met den H. Bruno maakt
zij de glorie uit van de Karthuizerorde. Haar feest valt op 16 October, en ieder jaar,
den zondag na Sinxen, trekken menigvuldige bedevaarders naar het schamel kapelleken,
te Arcs, waar haar ongeschonden gebleven lichaam in een kristallen reliekwiekast; ewaard
wordt.
L. D.
Pn&RRH DE NOLHAC : Autour de la Reine* Illustré de 17 hors-texte en héliogravure.
(Bibl.« Historia »)• — Editions Jules Tallandier. Paris. — 25 frs.
Schrijver is een specialist voor de laatste eeuw van 't «ancien régime», en heeft
reeds een reeks werken over Versaüles en Marie-Antoinette uitgegeven. Dit boek vult
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ze aan, en stelt meer bepaaldelijk in 't licht eenige der minder bekende figuren van de omgeving! der jonge koningin : artiesten die meesterstukken onder haar ingeving schiepen
in dat onvergelijkelijk Paleis van Versailles;«marchandes de modes », zooals die astrante
Rosé Bertin, die het hoofd der onbezonnen vorstin op hol bracht, en gedeeltelijk de verantwoordelijkheid draagt der overdreven opschik-uitgaven, weldra zoo bitter en niet
zonder reden aan Marie-Antoinette verweten werden; kameniersters en gunstelingen,
waarvan enkelen haar trouw bleven en volgden tot in den dood. We zien er ook, in de
intimiteit van haar dagelijkschen handel en wandel, de jeugdige koningin, schoon en
gevierd, belust op plezier, lichtzinnig onbewust van de drukkende financieele zorgen van
het rijk, van de stijgende ellende, zoowel als van de wrokvolle onmin die, in 't hart van
het volk, langzamerhand hare eens schitterende populariteit verving.
Zonder bijzonder diep of meesterlijk te zijn, is het boek mooi geschreven en aangenaam om lezen.
T.
BYRON STEEL : L'aventureuse existence de Ben Jonson, Poète de la Cour et des Tavernes. Avec un portrait. — Firmin Didot. Paris. — 15 frs.
Pittig vertelt schrijver ons de afgewisselde avonturen van den grooten Engelschen
dichter, tijdgenoot van Shakespeare, en van wien, op dit oogenblik het stuk «Volpone »
met buitengewoon veel bijval te Parijs en te Brussel wordt opgevoerd. In het kader van
het oude Londen, aan het Hof van Koningin Elisabeth en Koning Jacob I, in taveernen en
schouwburgen leven we alles mee : braspartijen, tweegevechten, artistiek leven, concurrentie tusschen artiesten en tusschen tooneelspelers, wisselvalligheid van gunst en ongenade, 't Vliedt alles voorbij, vlug als een cinemafilm. Heel vermakelijk om lezen, alhoewel
Ben Jonson, al was hij dan ook een groot humorist en een der meest gevierde dichters
van Engeland, toch in verre na geen achtenswaardige man, of geen hoogstaand mensch
was. Dit boek geeft maar een allerpoverst gedachte van zijn moreele waarde.
T.
M. LAHY-HOLLEBECQUE : Agnès et Ie vaste Monde. — Armand Collin. Paris. — 16 fr.
Een zeer onderhoudend boek voor jongeren, waarin de invloed van Andersen en
Selma Lagerlöf merkbaar is. De kleine Agnès beleeft, in een soort droom, al de wonderbare sproken der menschheid, die voor haar als een levende werkelijkheid worden.
Met haar leven we heel de dichterlijke overlevering mee van Judea, Egypte, China,
Griekenland, Rome, Germanië, Frankrijk, enz., enz., die het menschdom heeft onderwezen en bekoord. Alles, helden, mythen, legenden defileert in bonte pracht. Het boek
is echt interessant, en kan niet anders dan behagen geven aan een jonge, ontvankelijke
verbeelding; het werkt ook ontwikkelend; doch is geenszins christelijk van opvatting,
al geeft het een eereplaats aan Sint Franciscus.
T.
Le Problème de la Paix. — Illusions et réalités. door Ed. VLEITINCK, advocaat te
Antwerpen.
Op het oogenblik dat, na de afsluiting van het Kellog-verdrag en de Haagsche
besprekingen, de Londensche Vloot-Conferentie meer dan ooit de aandacht van het publiek op het Vredesprobleem vestigt, is het keurige boek dat advocaat Vlietinck eenigen
tijd geleden bij Van Tilborg en Kenens te Berchem-Antwerpen liet verschijnen, van
hoog-actueele beteekenis.
De na-oorlogsche gebeurtenissen hebben 't voor iedereen duidelijk gemaakt
dat het opbouwen van den vrede heel wat lastiger is dan men zich tien jaar geleden kon
inbeelden. Toen mochten velen nog de illusie koesteren dat de herinnering aan het
doorstane leed, de smart van niet te heelen wonden voldoende waren om voor goed iedere
nieuwe vredesverstoring onmogelijk te maken. De afkeer voor het gebeurde werd als
beste waarborg voor eene bestendig-vreedzame toekomst beschouwd. Al spoedig bleek
echter dat het gebouw van den Vrede een meer hechte basis noodig had en dat de inrichting van een duurzaam vredesregiem een zeer ingewikkeld vraagstuk was. Dat probleem
heeft advocaat Vlietinck in zijn boek langs alle kanten op zeer grondige en tevens bizonder
interessante wijze bekeken.
_
Meester Vlietinck, die in een gelukkige inspiratie zijn werk op Kerstavond afslcot,
is een overtuigd en enthousiast pacifist, maar hij waarschuwt tegen een blind vertrouwen
in formules en slagwoorden die met de werkelijkheid geen rekening houden. Pacifisme
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leidt onvermijdelijk tot ontgoocheling of fopperij wanneer het gegrond is op illusies
en droombeelden. Onder deze noemt Meester Vlietinck ook de Vereenigde Staten van
Europa en de algemeene ontwapening. Moge de toekomst, in dat opzicht, de meer
optimistische en edelmoedige opvattingen van vele jongeren gelijk geven en uitwijzen
dat universeele ontwapening en de inrichting van een Europeesch Statenverband niet
in het rijk der utopieën thuis hooren.
Na gewezen te hebben op de noodzakelijkheid het vredesprobleem te bezien
in het licht der werkelijkheden, ontleedt de schrijver eenige der factoren dit zich, naar
zijn meening, in het internationaal leven steeds zullen doen gelden. En onder hen noemt
hij eerst en vooral de indeeling van het menschdom in afzonderlijke volksgemeenschappen met eigen physionomie, met vaak een eigen beschavings-type, een eigen gemoedstoestand waaruit denkwijzen, levensopvattingen en emoties gegroeid zijn welke geheel
van die van andere gemeenschappen verschillen. Bij elke natie is de drang naar zelfbehoud, naar onafhankelijkheid, naar eer, naar economische welvaart even sterk als bij de
individuen. En hierin ligt voor den schrijver eene der grondoorzaken van de internationale conflicten die de wereld hebben beroerd. De belangen-wedijver tusschen de verschillende naties geeft aanleiding tot geschillen die verergeren en zoo tot oorlogen leiden.
Tegenover die «individualistisch-nationalistische» strooming ontwikkelt zich,
gelukkig, hoe langer hoe meer hetgeen he schrijver noemt «Ie courant centripète»,
de internationalistische strekking. De toenadering, de werkdadige samenwerking tusschen
de volkeren, vooral op politiek en economisch gebied, was nooit zoo sterk als nu. Zij wordt
bevorderd door internationale organismen als de Volkerenbond met zijne talrijke vertakkingen, het Internationaal Arbeidsbureau en andere wederlandsche organismen.
Zij wordt ook in de hand gewerkt door de belangstelling van ieder volk voor al wat er
elders en soms tot in de meest verwijderde streken voorvalt, belangstelling ,die groeit
naarmate het internationaal verkeer door de moderne uitvindingen zich uitbreidt en ontwikkelt.
Meester Vlietinck ziet het menschdom geplaatst tusschen twee tegenovergestelde
strekkingen : de decentraliseerende nationalistische en de centraliseerende internationalistische tendenz. Het nationaal gevoel is, naar hij meent, levendiger dan ooit, doch anderzijds heeft de onderlinge afhankelijkheid tusschen de volkeren zich, ten gevolge van de
ontwikkeling der internationale kuituur- en zakenbetrekkingen, nooit sterker doen
gevoelen dan thans.
In die verzoening van die twee stroomingen ligt volgens Meester Vlietinck de
bestendiging van den Vrede. De souvereiniteit van elke staat moet beperkt zijn door het
algemeen belang. In ieder goed geordende staat moet het individueel belang voor het
openbaar belang wijken. In het internationaal leven moeten de nationale belangen
voor het hooger belang der internationale gemeenschap onderdoen. De verwezenlijking
van dat ideaal is de taak van den Volkerenbond. Maar opdat deze die zending kunne
vervullen moet zijn gezag gesteund zijn op een drievoudig evenwicht, dat de «conditio
sine qua non» van een blijvende vrede is : economisch evenwicht in de voortbrengst
en verdeeling der rijkdommen; politiek evenwicht met uitsluiting van alle gebiedsuitbreiding door den eenen Staat ten nadeele van den anderen, moreel evenwicht waardoor
iedere volksgemeenschap zich de noodige zelfbeheersching weet op te leggen om ongewettigde ambities te bedwingen, hare betrachtingen aan de werkelijke behoeften aan te
passen, de gesloten overeenkomsten te eerbiedigen en eene internationale tucht in acht
te nemen die aan ieder land zal toelaten zijn eigen bestemmingen te bereiken zonder de
onafhankelijkheid, de ontwikkeling en de welvaart der andere landen te storen. Dat
driedubbel evenwicht moet de grondgedachte vormen der nieuwe internationale moraal
wier naleving de eenige waarborg is voor een bestendigen vrede.
Dat zijn de hoofdlijnen van het vlot geschreven en door interessante voorbeelden
en feiten geïllustreerde werk van Meester Vlietinck. Wie belang stelt in de vraagstukken
der internationale politiek — en welk intellectueel heeft op onze dagen het recht er
zich niet voor te interesseeren — moet dat boek lezen.
Adv. L. D,
COMMISARIS AUG. C. J. : Van toen wij vrij werden* Tweede deel- Van Vrijheid
naar Gelijkheid* Gronigen : Wolters 1939
Als vervolg op het eerste deel «Van Schuilkerk tot Kathedraal» (1795-1853)
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verschijnt thans dit tweede deel «Van Vrijheid naar Gelijkheid» (1853-1903). Ook
deze bladzijden bieden een aanschouwelijke voorstelling van den strijd door de Nederlandsche katholieken gevoerd. Men had de vrijheid afgedwongen, nu gaat het om de
gelijkheid. En of er duchtig gestreden wordt. Voet voor voet hebben de Katholieken
den weg naar gelijkheid, die hun door een vijandige of alvast een van hen afkeerige
traditie versperd werd moeten veroveren. Heel de strijd wordt hoofdzakelijk beheerscht
door Schaepman, wiens openbaar leven de jongste geschiedenis van het Nederlandsen
volk is. Al zijn er ook enkele vooraanstaanden voorafgegaan, zooals blijkt uit het hoofdstuk I« Onze Voormannen» als Mgr. Zwysen, Dokter Nuyens, Alb. Thym en anderen,
hij is en blijft de voortrekker der groote Katholieke beweging en dit met succes. Immers
de ontwikkelingsgang van het katholiek volksdeel in Nederland in '53 tot 1903, zooals
het zoo flink geschetst werd in II «Liberaal Conservatief, Katholiek» leert dat het
vooral Schaepman geweest is die den weg gewezen heeft naar algemeene gelijkheid :
door eenerzijds de Katholieken aan te sporen tot alzijdige werkzaamheid in het openbaar
leven, en anderzijds de vooroordeelen en het wantrouwen bij de burgers steeds weg te
nemen door woord en daad. Dit boek sluit meteen paar Panorma's over den schoolstrijd,
de kloosters en kloosterlingen, het land der nieuwe kerken.
Deze uitgave zal bij de Nederlandsche Katholieken met fierheid om den afgelegden
weg worden gelezen; ons stemt het onvermijdelijk tot nadenken en tot het trekken van
vergelijkingen.
J. U.
Dr. FLOR PRIMS : Geschiedenis van Antwerpen IL — De XIIIe Eeuw, i e Boek :
De Rechtsorde. — Brussel, Standaard-Boekhandel.
Dit tweede deel van het grootsch opgevatte werk van Dr. Fl. Prims omvat feitelijk
het tijdbestek dat ligt tusschen de jaren 1190 en 1296, dus gansch de XIIIe eeuw en handelt over de gezagvoerders en de rechtsorde. In de eerste twee hoofdstukken worden de
verschillende hoogere overheidspersonen, n.1. Pausen, keizers, hertogen en markgraven
besproken en hun handelingen in verband tot de stad besproken; dan komt de stadsmagistraat aan de beurt : de rechtsverhouding en de bevoegdheid van den villicus,
schout, amman, schepenen, gezwoornen, en stadsofficieren worden uiteengezet. Na het
hoofd komen de leden aan de beurt : de Antwerpsche maatschappij; de te bewerken
stof is hier echter zoo overvloedig dat de schrijver zich in dit boek bepalen moet tot de
rechtsorde; in de volgende boeken zullen dan de economische en geestelijke orde bestudeerd worden. Hier gaat het dus over het recht in al zijn vormen: het privaat of burgerlijk
recht, dat onderverdeeld wordt in familierecht, zaken- en zakelijke rechten, verbintenisrecht» erfrecht; het strafrecht en het vrederecht.
Dit deel is veruit het belangrijkste en brengt ook wel het meest nieuwe : het is
stellig de vrucht van een noesten arbeid en van een groote belezenheid : hier werd werkelijk pionierswerk verricht en daarom juist betreuren wij dat de E. H. Prims zijn werkwijze niet volledig gewijzigd heeft. Te veel toch wordt hier als nieuw vooropgezet,
dat wij graag van wat nader bij zouden willen onderzoeken. Hij wil een nieuwe geschiedenis : ons goed; maar vreest hij niet voor de gevolgen die een aldus opgevatte methode
zouden kunnen met zich brengen? Moest men deze methode gaan veralgemeenen;
wat dan?
Erg jammer ook is het dat nu reeds, van af het tweede deel, gebroken wordt
mei de eenheid van het geheel. Was het eerste deel niet Jong Antwerpen? Hoever staan
we hier? Zullen de andere eeuwen in evenredigheid even intens worden bewerkt?
Niet om de studie zelf, die juichen wij om het vele nieuws dat ze ons brengt van harte
toe, maar om het opzet van het geheel maken wij deze bemerking : immers in een synthetisch werk moet men naast de objectiviteit, toch ook wel eenheid in opzet en uitwerkingsevenwichtigheid in de onderdeden betrachten en wij vreezen dat het hiermede erg
bedenkelijk wordt. Tenslotte is het doodjammer dat de vruchten van zulk een benediktijner arbeid aan den lezer voorgezet worden in een dusdanige slordige en onbeholpene
taal; ook deze heeft haar rechten zelfs in een tip-top wetenschappelijke uitgave. J. U.
H. PIRENNE : La Belgique et la guerre mondiale. — Door de zorgen van de Dotation
Carnegie pour la paix internationale werd een uitgebreid onderzoek ingesteld over de
economische gevolgen van den oorlog en zijn terugslag op de beschaving. De vast2 50

stellingen van dit uitgebreid onderzoek — alle oorlogvoerende landen wetden er bij
betrokken — werden gepubliceerd in zoo wat 150 boekdeelen onder den algemeenen
titel«Histoire économique et sociale de la guerre mondiale »•In België werd de leiding
van dit onderzoek toevertrouwd aan Professor Pirenne, die met dit boek de serie van
6 Belgische monographieën, resultante van deze opzoekingen, afsluit.
Dit deel is echter een synthetisch werk, waarin wij den hoogstaanden historicus
weervinden met al zijn schitterende hoedanigheden maar ook met zijn gebreken. De
schrijver is er zich ten volle bewust van de moeilijkheid van het historisch behandelen
van feiten die men zelf beleefd heeft en die nog zoo kersversch zijn; hij aanziet dit werk
dan ook maar als «un croquis provisoire ».
Al is dit werk in menig opzicht een prachtige brok synthese, toch blijkt wat de
taaitoestanden o. m. een objectiever inzicht noodzakelijk.
Een boek dat spijts tekorten veel dienst bewijzen zal aan hem die zich een beeld
wil vormen over den toestand in ons land gedurende den wereldoorlog.
J. U
DeJKroniek van Godevaert van Haecht, ingeleid en toegelicht door ROB. VAN
ROOSBROECK. De Sikkel, Antwerpen 1929.
Een kroniek, die hoe subjectief ook, toch zeer belangrijk is voor de woelige jaren
1
565-1567 uit de Antwerpsche geschiedenis : zij schenkt ons immers een inzicht, al is
her dan ook van Protestansche zijde, in den gemoedstoestand van het volk. En daar
de schrijver toont herhaaldelijk critisch te staan tegenover de gebeurtenissen, wordt dit
getuigenis er des te belangrijker om. Het was dan ook een goede gedachte van den heer
Van Roosbroeck deze kroniek uit te geven in de reeks uitgaven van het Genootschap
voor Antwerpsche Geschiedenis. In de inleiding geeft de schrijver, nadat hij zijne uitgave
verrechtvaardigd heeft, eenige bijzonderheden over de waarde van deze bron, de taal
waarin ze werd gesteld, de persoonlijkheid van den schrijver en de geschiedenis van het
handschrift; dan volgt de kroniek in een leesbaren tekst en ten slotte worden de aangehaalde feiten toegelicht door wat reeds uit andere bronnen gekend was.
Een in eik opzicht flinke uitgave.
J. U.
CONSTANCE TEICHMAN : Gesprekken met den bruidegom, saamgelezen door Aug. Van
Cauwelaert. (N.V. De Stansaard. Pdijs : 15 fr.
Uit de dagboekjes van «Antwerpen's goede engel» heeft Aug. Van Cauwelaert
deze pereltjes van zielsinnigheid, met teere vingers, opgeraapt. Deze korte bladzijden
zingen het liefdelied van een moderne heilige. Onze tijd heeft zoo'n zangen noodig.
Kinderlijke eenvoud en de hoogste wetenschap! Waar de verscheurdheid der moderne
gemoederen kreunt uit gemis aan zekerheid, vindt ze hier, bij de «wijsheid» van een
kind Gods, het voelbaar bezit van absoluute waarheid.
Een ziel die zich uitspreekt in volledige oprechtheid. De simpele weergave van rijk
innerlijk leven. Spreken de modernen dan niet van kunst? Daar zijn stellig oogenblikken
in die gesprekken waar de adem der kunstinspiratie de volheid van het zieleleven dwingt
tot uitdrukking. Al is er in die 117 bladzijden niet ééne bedoeld als kunst, ze zijn alle
geboren uit den schoonheidsdrang naar God. En dit lieve boekje is een daad van piëteit.
Juf. Constance Teichmann verdient door haar volk te worden gelezen. Zij heeft iets te
zeggen over eeuwige waarheid. Want zij heeft veel gedaan dat eeuwige waarde bezit.
Ook moderne mystiek mag aan 't woord komen. Mystiek is geen middeleeuwsch product.
Ze is van alle tijden.
K. E
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pays de Liége. — Charles Delchevalerie : Images Wallonnes. — Marcel Loumaye :
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Verviers, la-bas, en Wallonië. — Gaston Denys Périer : Fagnes. — Emile Dantinne :
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Le paysage Liégeois. — Edmond Delsa : La gravure Liégeoise. — Lettres étrangères
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DE GIDS (Januari). — Dr. J. Huizinga : Bij het derde deel der werken van
Vondel. — Arthur van Schendel : (i) Het fregatschip Johanna Maria. — Dr. André
Jolles : Romantiek. — J. Slauerhoff : Verzen. — E. du Perron : Het drama van Huize
aan zee. — Henriette Roland Holst: Over Tolstoi III vervolg. — Dr. J.-J. Brugmans :
Honderd jaren Nederlandsche Nijverheid (1830-1930). — A. Roland Holst: Sirenische
Kunst. — Emmy van Lokhorst: Volpone-Bibliographie.
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Jolles : Een Getuigennis. — Frans Vermeulen : De Kerkelijke Bouwkunst der Hervorming in Nederland, — A. Roland-Holst: Shakspeare ontmand. — Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Januari). - Mr. M. Koppius : Een vorstelijke pacifist uit
de negentiende eeuw. — Dr. Boris Raptschinsky : Dostojewsky en Bakoenin. — B. Stroman : Verbeelding en schrijven. — Fanny Reddingius-Salomonson : Iets over Leven en
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Verzen. — Willem Kloos : Een zeer belangwekkend Boek. — Maurice Wagenvoort :
Buitenlansch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe ; Feiten en Fantazieèn
(Dames Rubriek).
LBVEN EN WERKEN (Januari)* - Ina Boudier-Bakker : De Remplacant. A. Salomons : Bijkomstigheden. — Jan Zeldenthuis : Verzen. — W. Romer : Egypte. —
H.-E. Kuylman : Rijp. — L. Van Straaten Bouberg Wilson : Het eeuwig vrouwelijke. —
E.-C. Knappert: Bazars en andere uitwassen. — A. De Wit: Eerzucht, vriendschap en
een wild zwijn. — H. Middendorp : Verzen. — H. Wolf-Catz : Reisnotities. — ,enz.
REVUE GENERALE (Décembre). - Baron Beyens : La révolution beige et les
Puissances. — Henri Brochet: L'Enfant Jésus naquit en Flandre (d'aprés F. Timmermans). — Comte Carton de Wiart: La Vocation d'Olivier-Georges Destrée I. — Félix
Longueville : La Boite de Giroflé, Roman II. — Baron F. van den Bosch : L'Education d'un Prince Égyptien, Chroniques, etc.
HOCHLAND (Dezember) : Das Weihnachtsmisterium. Von Dr. P. Odo Tasel
O. S. B. — Die Agrarkrise Frankreichs. Von Dr. Rudolf Friedmann. — Die arme
Magda. Erzahlung von Peter Dörfler. — Mar Ettlinger, ein christlicher Philosoph.
Von Dr. Heinrich Rühle. — Religiöse Monumentalmalerei in Tirol. Von Propst Dr.
Josef Weingartner. — Frühlingsfahrt durch Palastina, Syriên und Mesopotamien.
Von Professor Dr. Konrad Guenther. — Kritik : Peter Dörflers Heraklius-Roman.
Von Dr. Friedrich Braig. — Neue Romane. Von Franz Herwig. — Rundschau, u. s. w.
HOCHLAND (Januar). — Vom Wesen der Geschlechterliebe oder androgyne
Erotologie. Von Dr. Otfried Eberz. — Der Verfall der Hauswirtschaft. Von Bertha
Domarus. — Kino. Erzahlung von Regini Ullmann. — Der Führer. Gedicht' von
Friedrich Demi. — Das Ratsel des Philosophen Descartes. Von Dr. Peter Wust. — Unbekannte Briefe von Zacharias Werner. Von Professor Dr. Oswald Floeck. — Bildnisse
Zacharias Werners. Von Dr. Heinrich Schwarz. — Kritik: H.-G. Wells' Geschichtsbibel
und Religion der offenen Verschwörung. Von Dr. Otto Knapp. — Rundschau, u. s. w.
HOCHLAND (Februar). - Die Rhein-Ruhrstadt. Von Dr. Alfons Paquet.
— Gebet. Gedicht von Leonore Geibel. — Das Ende des galileischen ZeitaltersVon Wilhelm Moock. — Die Hochzeit zu Kana. Ein Gobelin. Von Ruth Schaumann. —
Das wirkliche Indien. Von Dr. Alphons Nobel. — Der Einsiedler. Gedicht von Richard
von Schaukal. — Unbekannte Briefe von Zacharias Werner. Von Professor Dr. Oswald
Floeck. — Kritik : Neue Romane. Von Franz Herwig. — Rundschau : Die Raumung
des Rheinlands. — Gertrud von Ie Fort, Hymnen an die Kirche, als Oratorium. —
Theaterkrise. — Jakob Burckhardt. — Malerei der Abstrakten und Surrealisten, —
Der Maler Wilhelm Maron. — Kunstbeilagen: Wilhelm Maron. — Arbeit am Rhein
und Schleppzug auf dem Rhein.
DE GEMEENSCHAP (December). - A. Kuyle : Tweeduizend in vijf jaar. Verzen van J. Engelman, J. Schreurs, H. Marsman, J.-J. Van Geuns, H.-C. Kool,
A. Van Duinkerke. — A. Van Duinkerke : Beweging en richting. — A. Kuyle : Henricus.
— Mien Proost : In der Schule nichts Neues. — T.-H. Schlichting : De noodlottige
ketterij van keizer Ou. — A. Van Duinkerke : Van rederijkerij tot renaissance. Kronijk
enz.
DE GEMEENSCHAP (Januari). - Redactie : Verantwoording : A. Helman :
De dokwerker en de H. Geest. — A. Van Duinkerken : Hemelsch Palmhof 1744. — E.
Eerens : Ste Pelagia. — Verzen van G. Wydeveld. — Kroniek enz.
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ROEPING (December), — Verzen van A. Van Duinkerke, Franz Weinrich, Hans
van Zijl, W. ten Berge. — M. Molenaar : De onzichtbare Meester* — H. Bruning :
Marsman's lamp van Diogenes. — Paul de Mont: De Yacht Utopia. — Prof* Veraart:
Lessen uit het groote Debat.— Boekbespreking» Kroniek.
ROEPING (Februari). - H. Bruning .1930 - Ernest Michel. - W. Ten Berge :
De Metastase van Petrus Petronius. — V. Leemans : Berdjajeff. — Prof* Verhaart :
De Katholieken van Nederland en het militaire vraagstuk. — M. Kemp : Kunstleven
te Maastricht. — G. K.: Om het hart van West-Brabant. — Verzen van W. Ten BergeHans Van Zyl- A. Campaert. — Boekbespreking enz.
ELSEVIER (December).- A.-H. Hamacher : Rldecker en zijn werk. - W.-J. De
Gruyter : Moderne fransche schilderkunst (slot). — Dr. F. Rutten : Musea te Oslo. —
P.-H* Ritter: De luchtheld. — Henr. Barbe: Juf. — Verzen van Hermance Farensbach
H* Van Elro. — Boekbespreking, kronijk enz.
ELSEVIER (Febr.) - J.-F. van Deene : David, met 10 illustraties. - Corn.
Veth : Een Illustrator-Psycholoog, met 8 illustraties. — H. Van Loon : Het Museum
Cognacq-Jay te Parijs, met 8 illustraties* — Anthonie Donker : Deze Wereld* — Henriette Barbe : Juf* — C* Boutens : Verzen. — C. D. G.: De jonge Dominee* — Helene
Swarth : Verwelkend Meisje. — A. W. Grauls : Droomland. — Kroniek: Boutens en
J. De Meester zestig jaar* Boekbespreking, nederlandsche portretkunst te Amsterdam
door A. E. v* D.; met 2 ill, teekeningen van Leo Gestel, door W. J, De Gr. met 1 ilL
Harry Van Tusschenbroeck's poppen, door J* S. schimspelen van ter Gast, enz*
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (décembre). - Jean Giraudoux : Racine.
— Karin Pozzi : Ave. — A. Gide : Lettres. — Rudolf Kassner : La parabole du pauvre et du riche* — M. Auclair : Don Cirilo. — P* Louys : Lettres a A. G. — Julien
Benda : A un jeune monarchiste. — Chroniques. — Notes, etc.
LA NOUVELLE REVUE FRAN£AISE (/am;.).-Jacques Chardome: Eva(i).Jules Supervielle : Le Forcat. — Fran$ois-Paul Alibert : En marge d'André Gide. —
Alain et Paul Valery : Air de Sémiramis. — Marcel Jouhandeau : Barberine ou Je cachepot. — Alfred de Vigny : Lettre a Brizeux. Chroniques etc.
VLAAMSCHE ARBEID (5-6). - Paul de Mont : Telescopage. - Herwin
Eeckel : De duivel in menschevleesch. — Dr. J. Gabriels : Rubens als diplomaat* —
R* Berghen : De blauwe lantaarn. — Verzen van G. Burssens, Jan H. Eekhout. — Kronijken van J. Muls, J. Brunclair,lG. Burssens, Dr. R. Guiette. — K. Albert, J. Muls :
Het jubeljaar van Vlaamsche Arbeid.
DEN GULDEN WINCKEL (November). - Joh. de Maegt: Een gesprek met
Jan Greshoff* — Dr. J. F. Otten : Gide zestig jaar. — J. Greshoff: Het Eeuwige Misverstand. — Joh. de Maegt: Buysse te Brussel gehuldigd. — J. Greshoff: De Apologie
van een millionnairsdochter. — R. Herreman : Kroniek der Poëzie. — J. Greshoff :
De Lof der Eerlijkheid. — Karel Leroux : Het Leven van een meisjesuniversiteit. In
het kader der Wereldhistorie. — F. Sterneberg: Een Spaansche Shakespeare? — Boekenschouw; Tijdschriftenschouw; Boekenfilm; Correspondentie.
DEN GULDEN WINCKEL (December).- Anthonie Donker : Roel Houwink.J.-C. Bloem : Augusta Peaux. — A* den Doolaard : De Zon achterna* — Johan Schwencke: De Gemaskerde Dichteres; Het Nederlandsche ex-libris. XVI. Tentoonstellingen.—
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R. Herreman : Kroniek der Poëzie» — Johan Theunisz : Kroniek van het Proza» — Genootschap Louis Couperus; India en de Letteren; enz.
DEN GULDEN WINCKEL (/an.).- R- Biijstra : Christian Morgenstern.- J.
Greshoff : De Groote Saneering. — Marcel Adrian : Albert Giraud f* — Huldiging
van Dr. Frederik van Eden. — E. du Perron : Het razende moderne tempo. — J. Greshoff : Postcensuur. — R. Houwinck: Amerikaansche Letteren. — R. Herreman: Kroniek
der Poëzie. — J. Greshoff : Twee Jaarboeken. — Johan Theunisz : Kroniek van het
Proza. — F. Sterneberg : Tooneel en Acteur. — R. Events : Geniet het Leven. —
Boekenschouw. — Boekenfilm. — Tijdschriftenschouw. — Wat van de Pers kwam. —
Correspondentie.
OPWAARTSCHE WEGEN (Februari). - Verzen van Aldert Jongedorfer-G.
Achterberg-A. Van Oosten-H. De Bruyn. — Van Kempen : De Onderwijzer van Dorland. — J. Haantjens : Bij het verschijnen van De Lichte Nacht. — Dr. Tazelaar : Iets
over den roman van het huwelijksprobleem. — J. Van Nie : Noah.
WESTERMANNS MONATSHEFTE (M&rz). - Der Schnitter im Mond.
Novelle von Ernst Wiechert. — Ein Ritt ins alte romantische Land. Von Prof. Dr.
Herman Hefele. — Kleine Stadt vom Zugfenster aus. Gedicht von Anton Schnack. —
Mode und Sport im Winter. Von Eva Volkmann. — Glücksucher. Roman von Paul
Steinmtiller. III. — Fuhrmannstein. Ballade von Bruno Hanns Wittek. — Berlins schone
Frauen in der Gründerzeit. Von Dr. Paul F. Schmidt. — Wetter und Laune. Von Dr.
H. H. Kritzinger. — George Washington und Bismarck. Von Walter Bloem. — Loopstraszen in Chikago. Gedicht von Curt Baum. — Wende der Luftfahrt. Von Wulf Bleh.
— Bad Salzuflen. Von Ludwig Heilbronn. — Wer ist beiiebt? Von Dr. W. Herrtwich. —
Noch %u früh. Gedicht von Albert Sergel. — Dramatische Rundschau. Von Friedrich
Düfel enz. — Talrijke illustraties.
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Schooluitgaven
L. BOT : Die ewige Qutlle, Erzahlungén, Lieder und Gedichte. (Twee deeltjes met
woordenlijsten). — Wolters, Groningen, 1.50 gld. per de ltje.
F. VON SCHILLER : Die Rauber : (n. 33 der Deutsche Bibliothek). P. Noordhoff,
Groningen, 1.50 gld.
T. J. C. GERRITSEN : Panorama de la littérature Francaise (rijk geillus treerd). —
Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
T. J. C. GERRITSEN : Florilege de la littérature Francaise. — Nygh en Van Ditmar,
Rotterdam.
Sociale Geografie van Afrika door J. Brummelkamp. I. Noord-Afrika. Uitgave J. B.
Wolters Groningen, Den Haag. 1929.
Proza en Poëzie verzameld door A. Vincent en J. J. Verbeelen, Vierde Bundel. Derde
Druk. Uitgave L. C. G. Malmberg. N. V. 's Hertogenbosch.
The Treasure Hunters. J. O. Curwood. Uitgave P. Noordhoff, Groningen.
The HUL A. C. Stehouwer. Uitgave P. Noordhoff, Groningen.
Die Partikel in Wörtern Redensarten und Sdtzen, eine idiomatische DarsteUung von
M. H. Flothuis. Uitgave P. Noordhoff. Groningen.
Groot vertelselboek van de Geschiedenis des Vaderlands, door D. Wouters en J. Hoogwerf.
Uitgave P. Noordhoff, Groningen. Aflevering I, II, UI, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

E. H. AL. WALGRAVE
Tijdens het afdrukken van het Maart-nummer bereikt ons het
bericht van E. H. Walgrave's dood.
Dat deze uitzonderlijke Gezelle-kenner en -vereerder heengaan
moest in den aanvang van dit Gezelle-jaar verzwaart nog Vlaanderens
rouw om zijn verscheiden.
Al. Walgrave is geweest een edel priester, een klare, schrandere
geest en een gevoelvol dichter, die, naar het voorbeeld van zijn meester
steeds getracht heeft om " van zoo nabij mogelijk den Vlaming te zien
en den Vlaming weerd te worden ".
Hij ruste in den Heer.
DE REDACTIE.

N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.
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Verschjjnt begin April
Bebalve de reeds aangekondigde bijdragen van H.H. G. V. Amoretti, P. Arearl,
G. Borghese, Silvio d'Amico, Papini, L. Deledda, D. GuiliotU, A. Levasti,
B. D. Bruijne, F. Rutten, W. Nieuwenhuis e. a. za1 dit Dummer nag bevatten:

HET MUZIEKLEVEN IN IT ALIE
door A.

DELLA CORTE

Leeraar in de muziekgeschiedenis te Turijn

DE LITERATUUR VAN HEDEN
door G.

PIOVENB

Letterkundige te Milaan
Vertalingen van Pirande11o, V. Cardarelli, Ada Negri, Foguaro, e. a.
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BEROEPSAFDEELlNG: Handel, dactylo-stenographie, linnen-
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naad,
snijkunst.
LAGERE
NORMAALSCHOOL
: Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHO·OL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH ': Tweede taa1. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
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Kunstatetler
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Sinter-Goedelepialn' •

BRUSSEL

I). Vaten ,tf Koperwerh II 6ewaden
Kerhmeubelen II f)eitigbeelden ,tf Vlaggen
60dadienatige geacbenhen.

GUILLAUME CAMPO

Schilderijen van oude
en moderne meesters.

Adres en privaat galerel : PAROCHIAANSTRAAT, 4, ANTWERPEN - Tel. 212.25
ZAAL WYNEN,
CAMPO,
LA \\ORINIERE,
II
AGHTE,
10 TOT 6 UUR ~ KUNSTOALERIJ,

Melr,47
ANTWERPEN.
Melr, 63,
Melr, 75,
Leopoldstraat, 53
Lange Nieuwstraat, 87
AAN EN VERKOOP VAN SCHILDERIJEN
SCHATTINGEN EN EXPERTISES
OPENBARE VERKOOPINGEN
BESTENDIGE
TENTOONSTELLINGEN
VAN

Goede schildarljen worden In bewarlng aanvaard
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m Groote

keus van FRUITBOOMEN in aile varmen. - SIERAADBOOMEN. - Can&feren.
Heesters. - Graenblijvende en vaste planten. - ROOSEN en DAHLIAS.
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TUIN·BOU W FLORA N. V.
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Alaerneene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tulnen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van frult-tulrien en boorngaarden.
, Inllchtingen en Prijscourant op aanvraag
Telefoon: Antwerpen 246.92
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NAAMLOOZE V£NNOOTSCHAP

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Hoofdzetel

84,

WETSTRAAT.

~

84, BRUSSEL

GENT. 1, Kalanderberg, 1

f+Bijbanken: KORTRIJK, Lange Steenstraat, 4
ANTWERPEN: Sint Maartensstraat, 2 ~
HULPKANTOREN : Aerseele . Ardoye - Belleghem - Berlaere - Cortemarck
~
Crombeke . Cuerne - Gits Haecht - Harelbeke - Ingelmunster v Knocke a/zee
f+
LichterveIde - Meenen . Moen - Pitthem - Reninghe - Ruddervoorde
~
Ruysselede - Sweveghem . Swevezeele - Tleghem - Waereghem - Wevelghem
I
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-1i KASBONS 3 maanden 5.50 %

tt

~

FONDSENBANK

Spaarkas -

Haljmaandelijksche Rekeningen -

ff

KASBONS 6 maanden 6 % tf

~

Zicht- en Bedrijfsrekeningen,

~

ALLE BANK- It BEURSVERHANDELINGEN

~
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cnorme zuz'(Jkracht
Solide construciie.
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ABONNEMENTSPRIJS VOOR BElGIE:

Iz::::::I

Per Jeer. slechta 50 Ir.

plus 7.50 fro aan expedltle per post.
1 jaargana beoa' circa ~OO reuncu.~
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ACTUEBLB OVERZICIITEN ARTIKBLBN
ESSAYS OBWIJD AAN BO£KBN ENBLA.DBN
PILM- EN TOONHELKtJNST -'
ACTUALITBITBN
WBTB~SWAARDIO
ALLBRLEI FOTO'S TBRKENINGIlN
CARICATVRBN
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TILBURG (HOLLAND)
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BANK van het ArrondisBANK van het Arrondissement AN TWERPEN
sement AN TWERPEN Lange Nleuwstraat, 107-109·111
Lange Nleuwstraat, 107-109·111

ANTWERPEN
Gestichi in 1886 -

Kapitaal: 15 Miljoen

Checkrekenlng : 3 L/o Interest. terugbetaalbaar op zicht.
Geldbelegglngen op termijn. VeerUendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 0/0
VERHURINO

VAN

ANTWERPEN
Gestichi in 1886 -

Kapitaal: 15 Miljoen

Checkrekenlng : 3 L/o Interest. terugbetaalbaar op zicht.
Geldbelegglngen op termijn. VeerUendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 0/0
VERHURINO

VAN

B~ANDKOPPI!R8

B~ANDKOPPI!R8

HOOPDBUREELEN:
HOOPDBUREELEN:

36, Lange Loolbroeckstraat, Antwerpen

36, Lange Loolbroeckstraat, Antwerpen

2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout

2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
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K~tholieke Sociale School

voor V rouwen .:
Clovislaan, 7 5 te BRUSSEL
VOERTAAL: NEDERLANDSCH. -

Voorbereiding tot het Officieel

Diploma van Maatschappelijke Assistente. -

Twee jaren studie :

een jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergan..
gen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot arnbten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. -

Officieel diploma na minstens een iaar praktijk.

lnlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brasset. Tel. 309,84.
8
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WERKE VON

RUTH SCHAUMANN
DIE ROSE ._.
24 handkolorierte Holzschnltte mit Versen. Gr. 8°.57 Seiten, GebundenM, 10.-"Religiose Kinderlieder als begleitender
Text zu Holzschnitten der Kiinstlerin,
naiv-starke Blatter im Geist des 15.jahrhunderts."
Hans Bohn im Kunstwart, Miinchen.

DIE KINDER UND
··DIE TIERE
21 handkolorierte Hoizschnitte mit Ver-

sen. Gr. 8°. Blockbuch in Art der japanischen Hotzschnittbtictier, einseitig auf
24 Duppelbllitter gedrackf. Oeb. M. 7.50

,

.

·DER
BLUHENDE STAB
Neun Geschichten and neun handkolorierte Holzschnitte. 161 Seiten.
In Halbleinen gebunden M. 7."Nun erst erkennt man ihren ausseordentlichen Reichtum auch in der Prosa
und ihre Kunst, mit straffster Komposition die wundersame Fiille eines epischen
Motivs in eine engen ~ahmen zu spannen, ohne dass dadurch die helldunkle
Durchslchtigkelt desgotterftillten Lebens

verlorengent."
Ludwig Gorm, Manchen.

DER REBENHAG

GEDICHTE
"Diese Holzschnitte konnte nur eine Mit einrm Tnetnolzschnitt von Ruth
Schaumann. 8°. 220 Seiten.
Mutt~r schaffen, die seiber Kind geblieIn Halbleinen M. 5.- _
ben, und diese Verse konnte nUT eine
,; Es gibt kaum deutsche Gedichte, die
Dichterin schreiben, die den ganz grosverhaftener, zarter, ergebener von Junsen Meistern der deutschen Lyrik zuzuger Muttt"rschaft sprachen, keine von
zahlen ist."
dieser rellgiosen Wiirde, der [eder Dienst
Dr. Heinr. Getzeny, Stuttgart.
am Kinde zum Dienst vor Gott wird. Da"
bei dl ~ Schlichtheit des Empfindens, eine
DER
solche Starke des Ertragens u, Erharrens,
und tiber allern die Krone der Relnhett.'•
KNOSPENGRUND
Dr. joseph Sprengter in tier
GEDICHTE
t s KiJlnischen
Yolkszeitung:"
Mit einem Titelholzschnitt von Ruth
Schaumann, 8°, 136 Seiten, 2. Auflage.
DAS' PASSIONAL
In Hatbteinen M. 5.·..cr. so. 40 Seiten,

DIE
GLASBERGKI N DER
EIN SPIEL
Or. Kl. 8°.56 Seiten. Geheftet M. 1.-

In Buttenumslag M. 3.-

·DIE KATHEDRALE
GEDICHTE
47 Seiten. Kartonirrt M. 0.7$

Freunde der Dichterin erhalten yon Verslag kostelos einen ausfuhrlichen Prospekt
VERLAG J. KCS::L & FR. PUSTET, MONCHEN
9

.
De "Verzekeringsmaatschappij I

....................................................I

I

I .van den Belgischen Boerenbond"
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

KAPITAAL 5.000.000 fr.

I•

Minderbroedersstraat 24 • LEUVEN

.1
=

I

•
•I•

I•

Verzekert iedereen

I
I•

I

tegen

I

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het LEVEN

I
I
...I .
enz.
I
I
II"
Toestand op einde 1928:
I
voege.
II millioen fr. toteal
-I
fr. verzekerd kepiteal
I
II 142milliard
mil1ioen fr.
kapitaal
Levensverzekering. I
170.000 verzekeringskontrakten in

38

jaarlijksch premielnkomen.

7

in Brandverzekering.

verzekerd

•

in

69 millioen fr. ultbetaald Ban vergoeding sinds ontstaan.

In aile takken komen de ouersebotten grootendeels ten goede aan
de verzekerden. Ten bate van deze laatste verwezeniijkte de Ver-.
zekeringsafdeeling van den Belgischen Boerenhond sinds baar ontsta:zn

I

II
I

I
'
1
...................................................
meer dan 18 millioen is. winst.

1

10
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I= SCHEERDERS -VAN KERCHOVE'S ,I·I
Vereenlgde Fabrleken N.

1*1

v.'

:=

SIN T - N I K 0 L A A S (Waas)

!=
m
=
=

...

ltJ

TELEFOONS: 27-98-386

II

(S. V. K.) 428 & 448

fil

II
TEL E G RAM M E S:

BRIQUETERIES

ESVEKA

I
I
Ii1
I)
•I

~

~

/

Iiii

Gedeponeerd Merk

I
~

.

iii 111 II

iii

~
~

.I
.I
iI
~
iI
E

iii

I Asbest - Cement Leien I

i - Vlakkeen.Golfpl~ten - .i
I

•

~
~

111

I.

I
I~
I~

I
:

II

FABRIEKEN VOOR:

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN GEWOON

BETON-BRANDKOffERS

..1
=
E

I

EN KUNSTVAATWERK
111

iii

I

IZI

I

STEENBAKKERIJEN

I
I
BOEKBINDERIJ I
I DRUKKERIJEN
I~.~IiI~IiIIilIiIIiI~~IiI~IiIIilIilIilIilIiI~IiI~IiI~~IiIIilIilIilIilIiI~IiI~IiIII1Ii1.~~ElI1mE""mE
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K. VI. Hoogeschool voor Vrouwen

II
:I!

I
::
Ii

Vereeniging zonder winstgevend doel.

H

De Bomstraat, 11, Antwerpen

:.

j-~..

f!.!.

{!~~::::~}

.if

H
::

-::

Godsdienst • Wijsbegeerte :- Geschieden is H
:H Letterkunde - Kunst- en Muziekgesc.hiedenis -H
-:~I W ~tteli • Rechten - Sociale vraagstukken, enz. H
II

.~ ~

:H::..

~~

n

{!;i::::~~;

..

::
::

~:

::

'!!
::

::

u

INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

~

::

I!

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERfEN

:1H

i!
n
if
.l:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{:~
-

l~

-

Telefoon 710,32 -

-

@J~~~~~~@]

ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK

VLAAMSCH

ONDERWIJSGESTICHT

_f( VOOR MEISJES, IS OVEROEBRACHT NAAR DE!j\
~ -

NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER

-.~

~ ~erardstraat, 18, Antwerpen ~
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Legere

1]
~

.

Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool).

r:;

MIDDELBARE-, LAGERE- EN . FROEBEL-AFDEELING.

?)

.~.

INTERNAAT JONGETJES WORDEN

EXTERNAAT

TO~GELATEN

!OT 9 JAAR

@]~~~~~~~
13

..=
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= VLAMINGEN!
..=
=
=
..

111111111111111111111111111111111111111111111111111I
till

·

till

..

ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LANO"KENNEN
EN VOORAL

...!= ANTWERPEN
till

..==
=
=
..
.
.
....
....
!
EEN KOOPSTAD
=..
....
till

till

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIE

RfJke Musea van Scboone Kunsten en Ondheden
Het eenlge Plantin-Moretus-Muzeum...
Heerlijke Kerken en pr achttge Gebouwen ..
Gedenkteekens en .Standbeelden .. ...

..

..

till

till

..

Wier winkels en magaztjnen niet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

till

•

till

..
..

•.•

..

.-...

till

:

till
till

=
=
...

_

..

till

till

..=
=
..=
..5=
=
..=
=
=
....
5
.=..
..
..

..

EEN WERELDHAVEN '::

till

Een stagader van heel het economlsche leven
van Belg.ie, en voor den toertat een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

till

•••

..
..

=
=
..

..

...

till
till

...
..

':
1 9 3 0
::
:
.WERELD::
: TENTOONSTELLING
::
voor
-. .

=
till
till

till
till

=

..

Kolonien ,

Zeevaart

en

Vlaamsche

Kunst

..
I

..
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I'T
E U LIN G ' S Uitgevers- Maatschappij, I

's-HERTOGENBOSCH
••1_
I• In haarDEoorsprong
R. K. STAATSPARTIJ
geschetst door Dr. F. Witlox.
•= EERSTE DEEL. - enDeontwikkeling
Noord-NederI. Katholieken in de politiek
=
onder Koning Willem I.
•

•

=
••
I•
I•
=
•

Ingenaaid Irs. 52.50
Gebonden Irs. 62.50
TWEEDE DEEL. - De Nederlandsche Katholieken in de politiek -I
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Oebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
•
Ingenaaid Irs. 90.Gebonden frs. 110.- I

I.

I

I

•

I
•
I•

« Zoolang een boek als dat van Dr. WIT LOX nlet 't bezlt kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare kathoheke zaak, dus nlet alleen hlstoricl.'
maar oak politlcl, sociologen, journalisten en zeer veleanderen, kunnen wij ., boera"
roepen over de macht van ons getal: en over andere troostvolle-verschljnselenIn ons
katholiek leven, maar zoolang is ooze emancipatte nog nlet, Ik zeg nlet voltoofd,
maar op waardige wijze voortgezet >.
~
G. GORRIS (Studten).

•

•

I
I
1

•

I•_

•
-.

I
1

Gesticht van de Dames .der H. Familie
·

THIELT <,West-VI.)

·

Kindertuin. - Lagere en Middelbare klassen. - .Hooger leergang: Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora, - ·Middelbare Normaalschool : afdeeling _voor
Germaansche Talen. - Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling. - Lagere Norrnaalschool.
.
Hooger NormaaIschool voor Landbouwhuishoudkunde.
Inlichiingen ie verkrijgen bij de Overste.

VRIJ

BESTEL UW. BOEKEN in den
Kath. Boekhandel « VERITAS»
14
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Huidevettersstraat
A-NTWERPEN
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Bank voor
Handel en - Nijverheid I
NAAMLOOZE ·VENNOOTSCHAP

~

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN

==

Betrokken blj de ALGEMEENE BANKVEREENIGINO, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

I!
§

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telerramadree : NIJVERBANK

5
:_~
=

_
~

§

§

~

==

is

i=

=

Poatcheckrekeninl:

Nr. 17548

I==
:5

=

81J- EN HULPKANTOREN :

AerseeJe, Aertrycke, Adlnkerke, Alverlnghern, Anseghem, Ardoole, Avelanem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/RoeseJaere, Bisseghem, Bizet/Ploegsteert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, DeerJijk, Desselghem, Dlxmude,
Oheluwe, Ohistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, lchteahem, Iseghern, Knocke a/Zee. Kamen, L· ngemarck,
Lauwe, Ledegbem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescrcen, Moorseele, Moerslede, Nleuwpoort, OedeJem. Oyghem, Oosrcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperlnehe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thfelt, Tborhout, Veurne, Waeregbem, Wervfck, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Vper, Zonnebeke..

I

I
it
~
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Wie

op

de hoozte wil zijn van de

NEDERLANDSCHE

BOEKEN,

NIEUWE
abonneert op

80 EKE NGIDS·
Algemeen Nederlandlch Bibliografisch Tijdachrift
waarin

regelmatig

wordt al wat er
1 itt era ire

door .deskundigen besproken
merkwaardtgs : verschijnt

van

en andere Nederlandsche werken.

200 Ihedewerkera
B0 EK ENGI DS telt
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;

verschiint iedere maand;
beapreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
is. een vertrouwbare gi~, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS

: 20

FR.

PER JAAR

InschrlJvlngen te zenden :- A. S. K. ,B. Cuylitsstraat, 27, Antwerpen.

••••••••••••••••••••••••••
•
•

·

.

: Algemeene Bankvereeniging :
: en Volksbank van Leuven :
'

'

•

N. V.

•

:
:

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72

:
:

•
.
. ••
: ALLE BANKVERRICHTlt\GEN . •
:
••• Rekeningen op Zicht en T
••
••
•
••
.•
Fondsen
••
••••
••
·Effecten
••
•:•
Koepons
:
•••
•
:
SPAARKAS
:•
•:
•
Brandkoffers
:
••••••••••••••••••••••••••••
•
•

- Kapitaal : Frs. 200.000.000,

•

~.

ermijn

~.

• •

r6

•
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: : J. Van M,ierlo~Proost
~

TURNHOUT

===
==

==
==
~

==

LITHO- EN TYPOGRAPHIE ==
_
CAR TONNAGE

==
===

==
===

=
==

Plooibare doozen in duplex' en gestreken carton
bedrukt in een of meerkleurendruk

==
==
==
===

~

=
==
==
=

55i
55

Etiketten in Kleurendruk

==

~

=
=

=

Boekdruk in talen-Ka/enders
Tijdschriften en Handelsdrukwerken

==
=

=:;
55
55

~

===
==

TRICHROMIE

===
==
==

==
===

===
===

~

Eigen ontwerpen van modellen voor .
Reclame-doeleinden
~

===
==

.

=
~

-

Telegram adres : VAMIPRO~TURNHOUT
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
...
Postcheck-Numtner : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme- Wester
Unton-Rudotf Moss en Private Coden.

== _

-

===

==:
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•
•
I
I•
I• Voor al Uwe bankverrichtingen •I
•
•
I
wendt U tot de
I
I

I

I

•

••
•

•••
•

ICaisse Iienerale d'e I
IReports etde Depots I
I Kolonienstraat,

·I•
I•
I

-

11 •• Brussel

Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven e 395 millioen fr.

••
•
•
i
•

·

~·
.:

I·

I

•

I·I
•

••
•
•~
i•

I•

I

II

.
i

•

I-

Voorzitter van den Beheerraad

I

I
I Mr Michel Levie, Staatsminister. I
II
I•
I.................................................
.
_I
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CHOCOLADE

Martougin·
DE BESTE IN GEBRUIK I

Overal verkrijgbaar'

•

KOOPT [EN

.•

MINERVA
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
waarde
nooit
verliest

KOOPT [EN
. . =an

_

.•

MINERVA

~IIIJ 111111111' 111111111111111111111111111111111 fi I11II11I11111111111111111111 JII.!:
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PI Noordhoff Groningen
De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de IIjst der schooiboeken, waarvan het gebruik toege lateo Is In de
ottlcleete middelbare ooderwljslnrlchtlngen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA

--

--.
--.

Deel I - 3de druk : deer II - 3de druk : deel III . 2de druk.
Prijs per dee], stevig geb( -nden .
Antwoorden I - III
Grafiekenschrift.
.
.
.
.
.
Twaalf wand platen met graflken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat.
.
.
op karton f 1.- : op Iinnen
.
.
.
. /I . •
12 platen c .rnpleet f 6.50., op karton f 11.-, op hnnen
Verkleinde reproducties van de wandpJaten (12 stuks) .

PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H: O.

-

2de druk, met 150 figuren, gecart.

-

--

2.75
0.50

STEREOMETf<IE voor Midd. en Voorb. H. O.
2.75
0.50

Antwoorden

Dr. J. F. DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 figuren f 1.75 :
Ultwetklngen en antwoorden

gebonden.

f
f

---

-"

- Bezoekt de stand P. NOQRDH OFF in het

HoI Iand H u i s t e B r u s s· e I
Auderghemschelaan, 61-63
inzage beschikbaar zijn.

--

2.25
0.50

waar de nieuwe schoolultgaven gratia ter

--

--

Dr. P. MOLENBROEK en P. W·IJDENES

--

:::

f 0.60
f 1.25
f 13.00
f 0.40

De Uitgever ble dt hun, die de Nleuwe SchoolaJgebra op hun school
Invoeren, en daarvoor mlnstens 40 deeltjes bestelten (hetzij van I, II
of III, voor I<lassegebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
.
wandplaten, geplakt op karton (I 11.--).

Deel [ - met 150 Iiguren. gecart.
Deel II - met 121 figuren, gecart.

-

. f 2.25
f 1.00
f 0.50

--

-
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ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR

.~

u

il

Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN

U

~ TELEGRAMA:::i~aal: mill~::F::·NNUMMERS: ~
40

TI

·U

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

~

I

.

il

247.60 - 234.15
244.36

IT

~

Een Vlaamsche Holding!

fill

fill
lID

Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Aile Beursverhandelingen - Beheer van vermogens.
rBl · Loopende rekeningen op zieht en op. termijn.
fBJ
~
Verzekeringen.
~I

l]J

II

U

~

il

BEHEERRAAD:
Voorzitter :
Mr. Dr. Fr. Van Cauwelaert, Burgemeester van Antwerpen.
Afgev. Beheerder
Mr. J. A. L. Vermeulen.

Q§

~
~

A. Pira,

11
IT

Dr. A. M. Poelmans. ·
A. Ruys.
c:::@:::J

~

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

Leden:
MM. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.

~
~

IT
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J 3. WOLTERS -

II

ORONING N, DEN Uj

M. J. KOENEN'S

VERKLAREND HANDWOORDENSOEK DER N EDERLAN DSCH E TAAL
(TEVENS VREEM DE-WOORDENTOLK)
vooral ten dienste van bet onderw1js

ZESTIENDE,

VERMEERDERDE

DRUK

UITGEGEVEN DOOR DR. J. ENDEPOLS
MET MEDEWERKING VAN

PROF. DR. R. VERDEYEN, Hoogleeraar te Luik
PRJJS OEBONDEN.

Uitgaven van

J.

.

.

.

.

.

.

B. WOLTERS -

.

.

.

.

.

.

•

• fro 3fJ,OO

GRONIN-GEN, DEN HAAG

..5STEUNT Belgiscbe Ondernemingen 5
..=
..=
==11111111111111111111111111111111111111111111111111
~

EN KOOPT
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..=
..=
..=
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~

SCHRIJFM"ACHINES

Nieuw Model Nr 5

F. MAES

BeterKathelijne Vest, 5 9

dan vreemde stelsels
.

ANTWERPEN

..=
..=
..=
..

111111111111111111111111111111"1111111111111111111111

STAD ANTWERPEN.

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
Jaat weten dat op Vrijdag 21 Maart 1930, '5 middags, op het stadhuls,
bij gesloten inschrijving, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en het plaatsen

va1 een sisnalls itie- en verlichtingsinstelling aan de Klapbrug op
N' 198 der Havendokken.
Borgtocht : 15.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4 e bureel van het
stadhuis, Dude Beurs, 29.
Prljs van het lastkohier : 6 trank .
• Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 25 April 1930, 's middags, op het stadhuls,
bij geslo'en inschrijvingen, zal worden overgeaaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van een

rijdenden pneumatischen graan- en zaadzuiger,
Borgtocht : 25.000 belga.
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureet van het
Dude Beurs, 29.

stadhuls,

Prijs van het lastkohier : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 28 Maart 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren, in
perceel,

een

te Antwerpen, vrij van aile kosten op de kaai nr 212 van het verlengd
kanaaldok, van 2400 meter stalen rails van ~ keuze.
Borgtocht : 6.500 frank.
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Dude Beurs, 29.
Prljs van het lastkohier : 3 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 28 Maart 1930, 's middags, op het stadhuls,
bij gesloten tnschrijvlngen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering, in
perceel,

een

vrij van aile kosten op de kaai nr 212 van het verlengd kanaaldok, van
2400 (twee duizend vierhonderd) gecreosoteerde eiken dwarsliggers van

eerste keuze voor he! kraanspoor te leggen in de nieuwe noorderhaveninrichiingen,
Borgtocht : 8.000 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het stadhufs,

Dude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohler

~ 3 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 28 Maart 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de open bare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van giet-

ijzeren raildraagstozlen voor het kraanspoor der nieuwe Noorderhaveninrichtingen.
Borgtocht : 11.500 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het

stadhuis, Dude Beurs, 29.

Prijs van het lastkohier : 3 frank.
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Deze schspen beschikken over prachtige inrichtlngen voor passagiers
Gedlplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord
Dell schepen laden op Hanear 22 voor MATADI

Voor aile Inllchtingen zich te wenden tot de Agenten-Beheerders

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.

Ste-Kathelijneve.t, 67, ANTWERPEN

TBLEORAM-ADREs: c BEL CON GO,., ANTWERPEN
TELEPOON : Nr' 218.90 (10 Iijnen), 219.10 (10 lijnen)

N. V. Drukkerij Erasmus, Gent
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MAANDSCHRIFT

APRIL
1930

ITALIE-NUMMER

PAI:IFiCl

PAI:IFiCl

Regelmatlge en spoedlge dlenst met luxe-booten

tusschen ANTWERPEN en CANADA
Biljetten voor aile stations in Canada en de Vereenigde Staten

TOCHTEN

pondom de wereld. Naap Ameplka en %uld-Afplka,
de Mlddellandsohe %ee, West-Indl••

ANTWERPEN-SOUTHAMPTON : £ 2-10-0 I aile maaltlJden
ANTWERPEN - QUEENSTOWN: £ 4-10-0 ~ Inbegrepen.
Draagbare autaars op aile booten

Uttgifte van mandaten entravellers, cheques door deCanadian PacificexpresRailway

Canadian Pacific Railway
AgenoJ (Belgium) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

98, Adolphe Maxlaan, BRUXEllES

Dietsche Warande en Belfort : per jaar 65 fr., Nederland en Kol, 8 gl.

1920

1930

Verzekering~maatschappijen

" MERCATOR"
Statieplein, 41 Antwerpen

ALLE VERZEKERINfiEN

JlJ/!t/ltl!/fiilt!flJflflitit
PdJltfJlPfRfECTOemd

De Algemeene Verzekeringsmaatschappij « Mercator» IS

AANGENOMEN DOOR DEN
STAAT voor de verzekering
tegen ARBEIDSONGEVALLEN
volgens de Wet van 24 Decem-

---.......-

H. K. H. PRINSES MARIE-JOSÉ

Z. K. H. PRINS UMBERTO

ITA LIË^NUMMER
BIJDRAGEN VAN : Prof. G. AMORETTI,
Prof. G. A. BORGESE, V. CARDARELLI,
G. CORRAZZINI, Dr. S. D'AMICO,
Prof. E. DE BRUYNE, A. DELLA
CORTE, DOM F. DE WYELS,
D. GIULIOTTI, A. LEVASTI,
ADA NEGRI, W. NIEUWENHUIS, EF. CYPR. OPPO,
GIOVANNI PAPINI,
GUIDO PIOVENE,
Dr. F. RUTTEN,
M. ZIMOLO

DIETSCHE WARANDE EN BELFORT
MAANDSCHRIFT

APRIL 1930

REDACTIE: MARKGRAVELEI168
BEHEER : LEMMÉSTRAAT 12

ANTWERPEN

Ons Itaüë-Nummer
Na Scandinavië, Italië. Na het hooge Noorden, het zoele Zuiden.
Dit is geen sprong in het wilde. Want vele eeuwen van intellectueel
en artistiek verkeer verbinden Vlaanderen met het geboortebnd
der Christelijke kuituur in Europa; en wij kunnen deze rijke traditie
niet verbreken zonder ons eigen wezen te verarmen.
Naar Italië, en in Italië naar Rome, hart en middelpunt der wereld, gaat nog steeds de drang van allen die naar schoonheid dorsten.
Naast het ontzagwekkende getuigenis der voorbije eeuwen blijft het
begenadigd Italiaansche volk telkens weer de wereld het bewijs leveren van een ongebroken, zichzelf telkens hervattende vitaliteit.
We hebben van Italië's artistieke bedrijvigheid in deze Twintigste Eeuw een veel vollediger beeld kunnen samenstellen, dan voor
de drie voornaamste Scandinaafsche landen in één enkel nummer
doenbaar was. En we hebben hiervoor de bereidwillige medewerking verkregen van de meest vooraanstaande persoonlijkheden,
zooals de lezer verder in dit nummer merken zal.
Als feestgave van een volk dat naar de volste en ongehinderde
ontvouwing streeft van zijn onbegrensde kultureele mogelijkheden,
wordt dit Italiënummer aan HH. KK. HH. Prins Umberto en Prinses Marie-José eerbiedig opgedragen.
De Redactie.
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De drang naar Italië
door Dr. Felix Rutten.
« Ons roemen is niet ijl. »
Hooft's Reis Heuchenis.

Er is iets van nature in den mensch, dat naar altijd mooier en
beter tracht; vandaar de woorden van professor Huizinga, die als een
stelling staan in zijn prachtig« Herfsttij der Middeleeuwen » en luiden:
«Iedere tijd zucht naar een schooner wereld*»
Wil men dit verstaan in het transcendentale, dan raakt men met
een aan de kern van het kristendom; maar ook cultuur-historisch is de
volzin waar, zoo goed als het streven-naar-beter als de wortel zelf is
van het bestaan in ieder mensch afzonderlijk* Zóó moet het paradijsverhaal van het verloren Eden wel méér zijn dan enkel mythe : het
heimwee daarnaar geldt immers zelfs nog in onze veramerikaniseerde
eeuw als een algemeen-menschelijke trek*
Voor den een is het — voor den mystisch aangelegde — de
droom van een hemelsch Jerusalem; voor den ander — de misdeelde
in dit leven van grootestads-dufheid en vunzige slobben — een droom
van lucht en licht en zonneschijn* In het leven der volkeren was het
voor de eene eeuw « het land van overzee», en voor een andere, die de
eeuw der ontdekkingsreizigers heet, het tweede halfrond der wereld*
Reeds de Bijbel had op een fabelachtig Ofir gewezen, en uit de
mythologie duikt een tuin der Hesperiden op* De klassieke letteren
verheerlijkten Tempe en Arcadië, terwijl nog een modern schilder
beroemd werd door een doek, dat hij«de vaart naar Cythere»noemde:
de droom der Engelsche romantiekers gericht naar het Quattrocentistisch Zuiden* De Arthursage sprak van Avellon, en de Lohengrinsage
van Monsalvat, terwijl de Noord-Europeesche sprookjes het wonder
vermelden van een Soria-Moria-slot, dat zij wanen«ten oosten der zon
en ten westen der maan »•
Concreet werd het beeld der gedroomde, betere wereld, toen
Petrarca, als eerste toerist gestegen op een der Alpentoppen, vol ont260

roering zijn handen ophief tot de schoonheid der natuur, en er zijn
verrukte oogen liet weiden over de stralende verte; dichterbij zag ze
de romantiek als «chateaux en Espagne», waar, om met Geibel te
spreken,« die schattigen Kastaniën rauschen an des Ebro's Strand»,
of nadrukkelijker (met het lied van Lothario en Mignon genoemd) dat
andere, dat het won van het zusterland Herië :« das Land wo die Citronen blüh'n »• Want voor dit laatste moesten alle mededingers onderdoen*
En wanneer een hedendaagsch reisbureau — American Express,
Amsterdam, 1929 — ons, huidige toeristen, alweer opwekt tot een
«trip» naar het schiereiland der Appenijnen, noemt het daarbij Italië
niet anders dan « het land onzer droomen »•
Wij zien Italië anders dan de middeleeuwers, anders dan de
humanisten en romantiekers. Wij zien het als kinderen van onzen tijd,
vooral dus als toeristen* Maar wij houden er, niet minder dan de
verre voorgeslachten, zoowel met onze dichterlijke als toeristische
neigingen en verlangend, nog altijd,het oog op gericht. Van de eerste
tijden af, dat er van een kristelijke beschaving in Europa sprake is,
was het Rome dat, zoover het kruis gepredikt werd, al reclame maakte
voor het latere Italië der poëzie en der reisbureaux. Reeds vóór dien
tijd had de Romeinsche heirbaan, die ook tot onzejnoordelijke zeeën
doordrong, de menschheid in Rome's netten geband, als was de stad
van het keizerlijk imperium inderdaad ook het caput mundi, het hoofd
der wereld. Met Rome's religie werd Rome daarna dan ook het eigenlijke wereldhart. Over Rome heen, van Rome uit, ging de pelgrimstocht der eeuwen naar het heilig graf in Palestina : en zoo niet altijd
geografisch van Rome uit, dan toch altijd door Rome opgeroepen en
gezegend, bonden de kruisvaarders de zeilen aan voor het Heilig Land.
Naast Jerusalem dat maar herinnering mocht heeten, beduidde Rome
het volle leven. Naar Rome brachten de triomfeerende keizers de
groote relieken der kristenheid, op het oosten veroverd, en te Rome
ging voor den middeleeuwer het paradijs open •: daar bloeiden alle
wonderen en alle heerlijkheid, —bloeide vergiffenis voor Tannhaüser,
genade voor allen.
De trek naar Rome kon een ander karakter krijgen in een anderen
tijd, toen het« Roma felix» der apostelen voor het gevoel eener meer
heidensche en reformatorisch-gezinde maatschappij geleidelijk-aan
terug trad achter het« Roma pomposa» der renaissance: maar de trek
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zelf bleef, en de mate der bekoring verminderde niet* De profetische
toon die er zijn moge in het bekende grafschrift van de San Stefano
rotondo, dat« Roma est patria omnium fuitque» verkondigt, was geen
leege klank, en de eeuwige Stad bleef een «algemeen vaderland »•
Dirc Potter als gezant, Erasmus als geleerde, Jonker van der
Noot als dichter, Marnix van Sint Aldegonde als geus, Carel van Mander als schilder, Isaac Vossius als rechtsgeleerde, en Pieter Corneliszoon Hooft als deftig drost van Muiden, bewandelen de wegen, die tot
dan toe alleen maar wegen geweest waren van pelgrims en wapenknechten; en waar ook zij, door de magneetnaald van hun hart naar
het zuiden gedreven, geleerden en hoofschen der nederlandsche XVI de
en XVHde eeuw, een schooner wereld zoeken, vinden zij Rome : daar
staat nu eenmaal voor alle koningen en wijzen de ster der voorspelling
stiL Maar échter Rome duikt thans voor goed ook Italië op*
Johannes Stalpaert van der Wielen mag er nog maar alléén geknield hebben op de martelaarsgraven en plavuizen der kerkvloeren;
Willem van den Vondel daarentegen smaakte er al het genot der bergen
en stranden, en zag inderdaad de schoonheid van Italië's uiterlijke
verschijningen, zooals Joost, zijn groote broer, het uit zijn Latijn in
verzen weergaf:
Ey, zie, wat schooner kleet gesprek leit op de golven
En met een waterlijst geboort en bleeck azuur,
En hout in 't groene loof een gouden oegst gedolven,
Bemaalt een rijck gesticht van d'aardige natuur.
Na Rome was het, en voortaan met Rome samen, — « het groodt
onthouwt inden verleden tijt, van wetenschap en Mars», zooals Hooft
het heette, — het kunstzinnige Florence, dat nu de oogen en verlangens
der volkeren naar Italië trok :
Fiorenza schóón, wiens schoon landouw en ackers goet
Den schoonen Arno ciert met sijn seer schoone vloet,
Doet om haer cierlijckheit van tael mij in haer blijven...
Nadat de heiligen en martelaren van Colosseum en Catacomben
het land een stralenkrans verleend hadden, waarbij de overige wereld
donker scheen, verrezen er nu de mythologische goden en helden uit
den schoot der aarde, als stonden zij er weer levend uit hun vergeten
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graven op : en van Rome, van Florence, van Napels uit, begon met het
humanistisch tijdperk het nieuwe rijk der klassieke schoonheid, de
gouden eeuw van den zingenden Apollo en de lachende Muzen. Uit
vergeelde papyrusrollen en gebroken kapiteelen, uit gebarsten zuilen,
beelden en brokstukken, lichtte de nieuwe dageraad op, als eenmaal
Aphrodite zelve uit den sneeuw der schuimgolven was opgebloeid.
En de Urbs aurea, de gulden stad, was andermaal de Arx omnium, de
burcht voor allen, — Rome, zooals Crawford zegt, het hart der wereld.
Zóó herstelde de cultuurgeschiedenis van n& de middeleeuwen
den gang en den zin der historische heirwegen, wier glanzende webbe
nog niet van de wereld was weggevischt, en die samenvielen in de
absolute wereldstad als in hun bindenden knoop, hun eeuwig doelpunt.
Vernielend mocht de storm van krijgszuchtige legers en stortvloeden
heengaan over de straten dezer nieuwe pelgrims, die naar kunst en
schoonheid zochten, over de stad zelf, toen Karel V ze gedeeltelijk
verwoestte, schilders, dichters en geleerden verkeren den weg daarom
niet, en worden het spoor niet meer bijster. Italië, de droom der humanisten, de troon der nieuwe schoonheid, de tempel der esthetica,
blijft de cultuur bevruchten en de wereld voeden met de spijs der
Olympische godentafels.
Dan doet er de romantiek een eigen ontdekking. Enkele vroegere
dichters, — Petrarca, Willem Vondel en Hooft werden aangehaald, —
hadden er een zeldzaam natuurgenot gesmaakt: maar daarmee waren
er nog geen nieuwe bronnen aangeboord voor de wereldliteratuur en
het Moderne geestesleven. De nieuwe ontroering vindt haar overeenstemmende uitdrukking in den juichkreet van een Eichendorff :
« Welschland, wie bist du so schön!»
Byron mocht zich tot de Grieken wenden, Hugo en Gauthier tot
Spanje, Chateaubriand tot het oerwoud en de «promeneur solitaire »
Rousseau, de vader van dit nieuwe sentiment, tot een Zwitschersch
Meer, — de wereld bleef in Italië, dat misschien als de ontdekking
van Madame de Staël moet gelden, het land der schoonheid zien bij
uitnemendheid.
«Du bist, Orflid, mein Land, das fernhinn leuchtet!»
Hellas had zijn harmonische lijnen, Iberië zijn brandende kleuren,
— maar Italië bezat alles, met het Rome der historie, met heel de
ware pracht zijner gammenrijke renaissance, met heel den magischen
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lichtglans zijner bonte romantiek, den tooi en toover der voorbije
tijden* Italië, de wieg der cultuur, latijnsch, kristelijk, humanistisch en
romantisch, —«bella santa e antica»heeft Jörgensen het genoemd, —
had heel dit verleden voor zich, en dit verleden in zijn bloeiendste volheid, met de meest ontroerende herinneringen onzer beschavingsgeschiedenis, met de grootste meesterwerken der kunst en de schitterendste openbaringen van de natuurpracht en de natuurweelde van
ons oude werelddeeL
Heel het ingeboren verlangen van den schilder naar kleur en licht,
en heel de aangeleerde wetenschap onzer humaniora, heel ons moderne streven naar« golden visions »als naar materialistisch-paradijzelijke
genietingen van schoone vruchten en schoone vrouwen, doelt gelijkelijk
alleen op dit Latijnsche land, dat overvloeit van alle heerlijkheid, dat
de cultuur en kunst der overige landen als met zijn melk heeft gevoed
en met zijn nektar dronken gemaakt, en zelfs nog de romantiek der
XIXde eeuw ten volle inspireerde*
Hoe meer een man van heden aan algemeene ontwikkeling rijk is
en van de wereldcultuur heeft meegekregen, — Goethe, Ibsen,
Jörgensen, — hoe meer hij niet alleen aan Italië te danken heeft, maar
zich ook met Italië verwant gevoelt* Niet het wufte Zuiden met zijn
weelderige azuren en gouden kusten, maar bepaald Italië, waar ieder
stadje een historisch monument wordt, iedere kerk een Museum
en ieder landschap een poema, is als kostelijk gemeengoed der beschaafde menschheid en werkt op het fijnbesnaard gemoed als een
ander «thuis»* Wat zij er nastreven als een gedroomde wereld,
vinden wij er als een vanzelfsprekend en vertrouwd bezit: hetgeen wel
niemand zoo aangrijpend heeft uitgedrukt als Hilaire Belloc, wanneer
hij in zijn reisboek the Path tó Rome den Italiaanschen grond betreedt:
« en toen ik in Airoio opnieuw het spreken van beschaafde menschen
hoorde, en er de sterke latijnsche oogen zag en de edele vormen van het
Ras, na al deze dagen van mist en kou en Duitschen praat in 't noorden
— vulden zich mijn oogen met tranen; en ik was blij als een man die
weer thuis gekomen is : ik had den grond wel kunnen kussen*»
Is het te verwonderen, dat diezelfde gedachte terugkeert bij een
Noorsch schrijver, Hans Kinck, die fijne dingen over het Zuiden
heeft opgeteekend in een cultuur-historische causerie «Italien og vi»
(1925), en waarin hij zijn indrukken op deze wijze weergeeft : «Op
dien vroegen morgen in October, dat je in Ala, het grensstation van
vóór den oorlog, uitstapte en het zuiden gewaar werdt, lispelde elke
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cel in je longen, dat je hier thuis hoorde », — in dit land dat « het
doel der onbewuste verlangens is »*
Intusschen zijn wij, moderne menschen van het oogenblik, na het
tijdperk van Napoleon, veel meer van Italië als cultuur- en kunstland
vervreemd. De religieuse banden bleven, met de historische; maar in
esthetisch opzicht hebben de naties zich los gemaakt van de zijden
draden die zijn quattrocento spon tot het Fransch klassicisme* Sinds
Goethe streefden zij naar een eigen stijl en putten zij hun bezieling uit
nationale bronnen. Andere leerstellingen stichtten eigen scholen, in
het gezichtsveld van het eigen volk, en nieuwe theorieën zochten naar
zelfstandige vormen*« Latijnsche cultuur»werd een historisch begrip,
en«roomsche stroomingen»iets specifiek godsdienstig* Maar de drang
naar Italië bleef in de moderne ziel, voor wie Italië het land der zon is*
Als schoonheidsparadijs werd het door geen ander wonderland onttroond; en de wegen door middeleeuwsche vromen en humanistische
heidenen platgetreden, bleven de gezochte wegen van den modernen
toerist, vanwaar die ook komt*
Want Italië is voor ons het land van het licht en de zilverblauwe
zee, Ibsens «zonneschijnskust»; het land der wolkelooze luchten zonder koude, zonder kilte en mist, «wo die purpurne woge das Ufer
besaümt, und vom kommenden Sanger der Lorbeer traümt »; het
land der gezegende aarde, waar drieërlei groeisel gedijt op eenzelfde
veld : koren en boomen, met daarlangs geslingerde wijnstokken; het
land der glanzende, sappige vruchten die tuinen tot sprookjes maken,
— der wondervruchten en wonderbloemen : het land van druiven en
gezang, van het onbekommerde ranken en bloeien en vroolijk-zijn,
«Timpero deir harmonia »*
Zit er een paus gekneveld of heerscht er een dictator, is er regelmaat en orde in het sociale leven of niet, — wat geeft het, wanneer men
zooals de wereldreiziger onzer dagen dit vooropstelt, voor zijn droom
van schooner leven de kristallisatie zoekt in een concreet beeld* Dan
is er alleen maar, en altijd wéér, Italië* Afgezien van alle partijschappen en vroegere betrekkingen, opgedoekt met alle bedenksels en
vooringenomenheid* Alleen maar Italië, om de volheid zijner pracht
die gelijktijdig klinkt uit al de pijpen van dit wonderbaar orgel: Italië
als kort begrip van alle ontroeringen en van alle schoonheid*
Des te schooner, ontroerender, indrukwekkender, is het voor den
vreemdeling, naarmate deze zijn verlangen naar beter, warmer, rijker
wereld scherper afgeteekend ziet tegen kouder, grauwer, armelijker
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achtergrond* De tegenstelling maakt zijn heimwee heftiger* Waar die
tegenstelling uitblijft, is ook geen verlangen meer* De Italiaan zelf
geniet zijn leven thuis in een « dolce far niente», dat den oorspronkelijken paradijstoestand wel nabijkomt* Neem hem echter weg uit zijn
land, en de schoorsteenveger of Zuid-Amerika-farmer, de vagabondeerende arbeider, muziekmaker of mozaïekwerker, geboren Italiaan,
waar hij ook toeft, zal zwoegen om het hardst met dit ééne doel voor
oogen : terug naar Italië* En hier valt het oer-menschelijke heimwee,
het naar-huis-verlangen aller primitieven, dan samen met het heimwee van den cultuurmensch naar beter aanzijn en schooner leven*
Hoe meer iemand cultuur-mensch is, hoe meer dit heimwee
der primitieve zielen bij hem de plaats inruimt voor een onrust,
die alles doorleven, alles doorproeven, schouwen en tasten wil, — de
onrust, de treklust, die een kenmerk is van ons geslacht* Maar ondanks
deze zucht naar het veelvuldige en verscheidene, zal de moderne
ziel toch nooit daarom den droom van het betere en beste loslaten, —
de droom die Italië is en blijft; de droom van de opperste werkelijkheid, van de fijnste en volste genieting*
Want wat de wereld ook te schenken heeft in haar uiterste uitersten, aan kleur en lijn en licht, aan cultuur en pracht en de technische
wonderen van het modern bereiken, — daar is maar één land dat de
volheid van alle geestelijke schatten bezit, van dingen en herinneringen,
tegelijk met den rijksten zegen der natuur : Italië*
Kennst du es wohl? — Dahin, dahin!*.*
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De Italiaansche Letterkunde van 1900 tot heden
door Dr. Giovanni Vittorio Amorettu
Hoogleeraar aan de Universiteit te Pisa*

De Italiaansche letterkunde van de laatste vijf en twintig jaren
kenteekent zich door een geestelijke beweging, die op zichzelf niet
goed kan omschreven worden en waarin de hartslag, de verzuchtingen,
de droefheden en de verwachtingen onverpoosd voortgegolfd en zich
afgewisseld hebben zonder die rust te bereiken, die aan de toenmalige
onrustige ziel het einddoel toescheen.
De jonge schrijvers van deze laatste periode hebben zich vol geloof aan den drempel van hun eigen leven aangemeld : zij gevoelden
de behoefte in iets te gelooven, iets dat het steunpunt van hun leven
moest worden* Zij hadden de hedendaagsche koorts van de daad, zij
wilden handelen met heldenmoed, zij zochten hunkerend naar het
dogma van hun nieuw leven na alle andere dogma's verloren en overwonnen te hebben* Zij waren niet moede van een langen weg, maar
van het wachten, zij waren beu van scepticisme en verzakingen, beu
van vernauwing van den geest, van methoden, van hokjes, van systemen; begeerig om te scheppen, vol geestdrift en «idealisme »•
Zij vroegen het leven aan het leven*
Zij behoorden tot de aanspoorders, tot de op wekkers van krachten*
In de jaren van de universitaire proef, als zooveel illusies ten onder
gaan, wat een vloed van frisch leven, wat een aansporing brachten
ons toen « La Voce » en « Lacerba»! Elk nummer wekte in ons die
jeugd, die van alle zijden samengedrukt en ontbladerd werd*
Tusschen deze jongeren en hun verleden ontbrak er houvast en
verband* Het lot drong hen onvermoeibaar en onverbiddelijk naar
voren*
Carducci, Pascoli, Fogazzaro, Rapisardi, De Amicis, D'Annunzio,
de historische critiek, de positivistische philosophie waren niet meer
voldoende* Een sluier van vergetelheid zeeg over het verleden neer,
een wellust van overwinning, een verlangen om den knoop door te
hakken maakte zich van deze jongeren meester* Frisch en gezond,
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vreugdig en stoutmoedig was in hen de reactie tegen het verleden.
Zeer vlug ging de ondergang van Carducci. Men trachtte enkel
het negatieve van zijn werk te doen uitkomen, men wilde na zijn dood
dadelijk aantoonen dat zijn kunst en zijn gedachte uit de mode en
ontoereikend waren. De dichter en de professor hadden elkaar altijd
of haast altijd in hem gedekt; uiterst zeldzaam zijn de keeren
waarop de ware en intieme Carducci de korst, die hem beknelt en omhult, doorbreekt en zich overgeeft aan de wilde oorspronkelijkheid
van zijn geest. Maar de dichter eenmaal overwonnen, blijft er en zal
er toch altijd een zeker mannelijk en krachtig beeld van een man
blijven; in hem imponeert de politicus, de onstuimige denker vol
rechtschapenheid en moreele kracht. Van hem overleeft een karakter,
een voorbeeld van een leven, dat trouw geleefd werd volgens bepaalde
principes, zonder schommelingen, een leven van arbeid en soms dorre
studie, maar waardoor, alles omkeerend, rukwinden vol zon en onsterfelijke poëzie joegen.
Minder vlug was de daling van Pascoli, maar met kleinere en
duidelijkere tusschenpoozen. Van Rapisardi en zijn lange gedichten is
er weinig overgebleven behalve zekere titanische houdingen van verbolgen eenzame en de belangstelling voor Fogazzaro was haast meer
voor den philosophisch-godsdienstigen inhoud, waarin zijn personages
leefden, geweest dan voor zijn kunstscheppingen.
Deze jongeren verlieten het verleden niet na een volledig onderzoek daarvan, maar veeleer omdat zij onvoldaan waren, omdat het wat
er ook de waarde van was, voor hun geest niet meer volstond.
In Carducci, in Pascoli, in D'Annunzio, in Rapisardi kwam een
mentaliteit tot haar volle ontwikkeling en tot haar uitputting en daarna
bleef er nog enkel bestaansmogelijkheid voor de navolgers en de napraters en de belangstelling voor de grooten van gisteren ging over van
het leven tot de geschiedenis.
Het nieuw geslacht had geen verleden dat het bond en onder weg
op zijn schouders woog; licht en dartel opende het de poorten van zijn
gebied. Deze jongeren waren niet vanzelf tot het afbreken van het
verleden overgegaan. Geschiedenis en menschen hadden tot zijn
ondergang bijgedragen. Het volsta hier te wijzen op het werk
volbracht door Croce, Gentile en Farinelli ten overstaan van de
philosophie en de critiek.
Een geest van onafhankelijkheid en vrijheid maakte zich van de
geesten meester. Dit ontbreken van het verleden, van den matigenden
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en ordenenden invloed van het verleden, maakte den woesten opstand
mogelijk : het verwekte het genoegen aan het nieuwe, aan het buitengewone. Maar daarnaast was er, onafscheidbaar, een zwakte, die zij
nooit te boven kwamen : met het verleden ontbrak ook de voorbereiding en van meet af aan komt men uiterst zelden tot het meesterwerk
en de rijpheid* Het meesterwerk is altijd het toppunt van een reeks
pogingen en proefnemingen, die geslachten duren en door deze vervolmaakt worden totdat een ruimer genie er zijn stempel op drukt*
De meest beteekenisvolle uitwerking van deze beweging was
haar vernielende geest* Zoo was hun wil*
Alles moest opnieuw gedaan worden* De poëzie, de critiek, de
geschiedenis* De oude goden waren dood of werden niet meer aanhoord* Rondom zette de vloed op van de menschen, die gebukt waren
tot de aarde en gebonden aan de aarde* Een reactie was noodig* Het
was een gansch nieuwe koorts* een verlangen naar alzijdige activiteit*
dat de overhand kreeg* het Dannunziaansch aestheticisme, de franciscaansche zoetigheden van Pascoli en het nationaal epos van Carducci verstrooide en de geesten van vormen en begrippen bevrijdde
om ze vatbaar te maken voor de zuivere kunst*
Men wilde het leven universaliseeren* Een geest van Herderiaansche universaliteit ging door de jongeren heen* Had niet Farinelli, de
duurbare geestelijke leider van velen dier jongeren, een ruimer leven
aangewezen, dat moest gericht zijn niet op het bijzondere, maar op het
universeele en de alzijdigheid van het leven? Gaf hijzelf daarvan niet
het voorbeeld ?
De enge grenzen voldeden niet meer* De onrustige geest breidde
de eigen werkzaamheid tot alle letterkunden uit, hij wendde zich
gulzig tot alle bronnen om er zijn dorst aan te lesschen, hij zocht zichzelf overal en doordrong met zichzelf de geheele menschelijke schepping zonder ze in vakjes of klassen te onderscheiden en zonder zich tot
het weten en kennen te beperken, maar met den wil om lief te hebben
en te gevoelen*
Een gelijkaardige beweging kan in de Duitsche Sturm und Drangperiode gevonden worden*
Reuzen* Reusachtig is in deze moderne Stürmer und Dranger de
heroïsche verloochening van het verleden en de zekerheid dat zij alleen
de toekomst kunnen scheppen; de kunst vervangt en vult bij hen alle
andere menschelijke waarden aan*
Zooals de oude geesten niet meer voldeden, zoo voldeden ook niet
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meer de oude vormen* Ode, sonnet, roman, drama, alles scheen
hun een kluister toe voor de vrijheid van hun innerlijke beroering»
Men aanbad de lyriek, niet als het voornaamste substraat van om
het even welken scheppenden geest, maar als uitdrukkingsmiddel en
men kwam stilaan tot het ongebonden woord en tot het fragment
om het fragment»
Met deze innerlijke geestdrift kwam de buitenwereld niet
overeen»
Hij stond rondom hen als de woestijn, waarin de onstuimige
stroomen dreigden dood te loopen» Het was noodig de gelederen te
sluiten en de organen tot verspeiding van de nieuwe programma's te
stichten»
Zoo ontstonden de tijdschriften»
Florence was het centrum» Toevallig waren deze jongeren zonder
gewestelijke of kleinsteedsche bezinksels, aangezien zij, zooals wij reeds
gezien hebben, Europeesch en universeel wilden zijn» Te Florence
werd reeds van 1894 af Marzocco uitgegeven» Het was gesticht door
Corradini en was toen om zoo te zeggen het orgaan van het Italiaansch
aestheticisme, verdedigde D'Annunzio en was een reactie tegen de
materialistische strekking van den tijd» Later kwam naast Marzocco,
Regno (Het Rijk) van Corradini (1903) en Hermes van Borgese (1904)»
Te Florence ontstonden ook de drie tijdschriften, die de beweging
waarvan ik gesproken heb, incarneeren : Leonardo (1903), La Voce
(De Stem — 1908, Lacerba (1913)» Leonardo was in den beginne het
werk van Papini, bij wien zich weldra Prezzolini, Borgese, Cecchi en
anderen aansloten» Dit tijdschrift had niet den gewonen ernstigen en
pedanten toon; het scheen een wilde verzameling van die «kwajongens
streken»te zijn, waarmee de gewichtige lui met welbehagen lachen(i)»
Ziehier het manifest, waarmee deze jongeren hun blad aankondigden « : Een groep van jongeren, die verlangen naar bevrijding, die
trachten naar universaliteit en smachten naar een hooger intellectueel
leven, zijn te Florence samengekomen onder den symbolischen en
veelbeteekenenden naam «Leonardo » om hun eigen leven intenser te
maken, hun eigen gedachte te verrijken en de eigen kunst te verheerlijken» »
«In het Leven zijn zij heidenen en individualisten, minnaars van de
(1) «Onbeschoftheden van twee verwaande en onbeschaamde kwajongens»
schreef D'Ancona in de «Nazione» van 7 Augustus 1906.
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schoonheid en van het intellect, aanbidders van de diepe natuur en
van het volle leven, vijanden van iederen vorm van Nazareenschen
kuddegeest en plebeïsche slavernij*»
«In de Gedachte zijn zij persondlisten en idealisten, d.w.z. dat zij
boven elk systeem en buiten elke grens staan, overtuigd als zij zijn dat
elke philosophie niets dan een persoonlijke levenswijze is, en
dat zij het bestaan van om het even wat buiten de gedachte loochenen.»
«In de Kunst houden zij van de verheerlijking van het leven door
de gedachte en bestrijden er alle lagere vormen van, zij haken naar de
schoonheid als suggestieve verbeelding en openbaring van een diep en
helder leven.»
« Tot de uitdrukking van hun geestdrift en van hun verontwaardiging zal een tijdschrift« Leonardo » geheeten, behooren »(i).
In Leonardo waren samengekomen jongeren met een ruime cultuur, die geen artikelen schreven om bijdragen opeen te hoopen voor
wedstrijden, maar om problemen te behandelen, om op ruime wijze
het leven van den geest mee te leven. Het was een tijdschrift met een
programma; op philosophisch gebied het idealisme, waarbij zij eigenlijk van Croceen Gentile uitgingen; in de critiek : het aestheticisme.
Het was dus een reactie tegen het positivisme en de historische critiek,
een ontevredenheid met deze en een noodzakelijkheid om verder te
gaan. Zij handelden en discuteerden met meer ernst en kennis over
problemen, dan men van gewone pedanten verwachtte. Zij wierpen
niet menschen en systemen met een woord in zee maar bestudeerden
ze en namen tegenover hen een logische en klare houding aan. Zóó,
toen zij, zonder bijvoorbeeld de uitkomsten van de historische critiek
volkomen te miskennen, ontkenden dat deze op zichzelf het uiteindelijk doel is, zooals dat toen door de meesten beweerd werd, en haar
terugleidden tot een zuiver middel en een hulp voor de critiek, maar
niettemin het belang van de aesthetische en psychologische critiek
bevestigden. Zij gingen van de Sanctis naar Croce, naar Farinelli.
Leonardo was, vooral in de eerste periode, het middel om een programma bekend te maken, om « geloofsbelijdenissen» te doen. « Wij
zijn veeleer Noordsche Duitschers, Engelschen, romantiekers. Wij
doen meer aan den Sturm und Drang dan aan de Renaissance denken.
Wij houden veel meer van Shakespeare dan van Homeros, wij verkiezen Faust eindeloos boven Petrarca»(2).
(i) Leonardo, Januari 1906.
(2) Leonardo, Jg« II, Maart 1904, p- 32.
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Zij hielden van Don Quichotte; zij zagen in hem niet den exponent
van een hekelende en potsierlijke mentaliteit, maar een verheerlijking
van den waanzin, zij vereerden in Don Quichotte de echte onsterfelijkheid, den dichter van den droom en van de fantasie, den ridder van het
ideaal*
Meer «voelen» dan «weten», meer «pogingen» den «afgewerktheid*»
Maar ook een tijdschrift kan ten langen laatste niet alleen de
weergave van een programma blijven* Bij deze programma's moet de
toepassing gevoegd worden en het is noodig deze toepassing op de
kunstschepping en op het leven te beproeven* Reeds had Croce hun
den weg gewezen naar het concrete en naar het «actief» leven der
philosophie* Leonardo vervormde zich stilaan en toen het ophield te
verschijnen was door zijn toedoen de bodem, waaruit La Voce (De
Stem) zou ontstaan, reeds voorbereid*
Nog was Leonardo niet dood, toen La Voce reeds geboren werd*
Stichter, bezieler en organisator er van was Prezzolini, een van de
helderste en evenwichtigste geesten van het moderne Italië* Evenals
Leonardo was La Voce polemisch en stelde het zich tot taak te peilen,
en de waarde van heel het Italiaansche leven van dien tijd te schatten*
Samen met Prezzolini werkten de beste talenten van toen mede : Papini, Cecchi, Ambrosini, Borgese, Slataper, Boine*
Het gretigst om La Voce, dat de eerste jaren in dagbladformaat
verscheen, te lezen, waren de jongeren, maar geleidelijk profiteerden
er alle meer ontvankelijke geesten van; frissche en gezonde winden
liepen door de beschimmelde kamers, deuren en vensters werden
opengegooid, opdat de zon zou kunnen binnendringen*
Er overheerschte een wil om het concrete te bereiken, om het
geestelijke leven te leven als iets dat èn intern èn extern is, als iets
wezenlijks* De dorre gedachte, de wetenschap werden ijdele woorden :
ofwel bestonden zij ofwel bestonden zij niet en opdat zij zouden bestaan
moest men ze in zich ervaren, ze beleven* De philosophie voor zichzelf en door zichzelf volstond niet meer; zich over de boeken gebukt
in een toren opsluiten om een probleem voor heel het leven te overwegen, was zooveel niet waard als het één oogenblik te beleven* Men
werd weer gezond, men gaf voedingsstof en vleesch aan het leven,
men spoorde er de sociale en universeele waarde van op* En de geest
werd weer het wezenlijke deel van het heelal; de jongeren keerden de
oogen van het papier af om in zichzelf te blikken* Het idealisme was
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Pius XI
Bronzen buste van Gustinus Ambrosi, in het Vatikaan.

niet meer alleen een philosofie, maar het werd een godsdienst, een
godsdienst van beleefde verzuchtingen en verwachtingen* Zijn aanhangers waren er de profeten en de strijders van* De nieuwe god beklom den ledigen troon en het leven vond in een principe van hoogere
intellectueele moraliteit den nieuwen grondslag en het nieuwe dogma,
waarop het stevig en geheel zou kunnen steunen*
De overtuigde werkzaamheid, om zoo te zeggen met het geloof
van apostelen, liet niet lang op zich wachten* Naast La Voce rezen de
Qüaderni della Voce (Uitgaven van de Stem), waarin de voornaamste
theorieën en begrippen van de beweging een practische toepassing
vonden* Prezzolini was er de inzamelaar van en hij bracht er al het
krachtige en origineele, dat toen in Italië verscheen, in bijeen* Zij
waren nagemaakt naar het type van de Cahiers van Péguy* Prezzolini
was er de ziel en de leidende geest van* Hij wist allen vertrouwen en
zekerheid in te storten; hij hield verschillende en van elkaar verwijderde lieden rondom dezelfde banier vereenigd en geschaard; hij kalmeerde de woelingen, deed allen overeenstemmen en volbracht dat men van
buiten den indruk kon hebben zich voor een dichte en gesloten schaar
van jongeren, die wisten waarheen zij wilden, te bevinden* Hij zou
een uitstekende criticus geworden zijn; de essays die hij gegeven heeft
zijn goed, de karakteristiek van Papini over La Voce(i) is zeer fijn, maar
hij wilde iets als een apostel en een vulgarisator blijven, hij wilde de
schakel zijn tusschen den philosoof, den kunstenaar en het publiek* Al
wat hij doet heeft dat doel, maar hij doet het goed* Wie leerde de jongeren van toen Croce en Gentile kennen? Wie hadden moed om aan de
jongeren op gebied van letterkunde, schilderkunst en beeldhouwkunst
de baanbrekende bewegingen en kunstenaars aan te wijzen? Wie kon
bovendien, vooral in zekere perioden, beter dan hij aan La Voce dien
Europeeschen toon geven, die de jongeren toeliet dichterbij te komen
en kennis te nemen van al het meest levendige, dat pas in Frankrijk en
Duitschland voortgebracht werd? En alsof dat nog niet voldoende was,
wie hield zich met zooveel klaarheid van gedachten en programma's
bezig met de Zuiditaliaansche quaestie, met het sexueel vraagstuk, met
Lybië, met de binnenlandsche politiek, met de hervorming van het
hooger onderwijs als La Voce'? Naast La Voce, en zelfs daaruit geboren, stond Lacerba.
De oproerigsten scheurden zich van La Voce af en stichtten
(i) La Voce, 1914, Nr. 2 en w.
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Lacerba (1921), dat hoofdzakelijk het werk was van Papini en Soffici.
Hun mishaagde de practisch-militante richting, die door La Voce
ingeslagen werd, zij keurden de directieven van Prezzolini, die door zijn
temperament geneigd was om vooral sociale, economische en moreele
vraagstukken te behandelen af• De kunst kwam op den tweeden rang
te staan en de idealistische opvatting overheerschte elke andere, ook
die van de kunst om de kunst* Zoo kwam het dat de twee bovengenoemden samen met Palazzeschi en Tavolato de uitgave begonnen
van Lacerba, dat een eerste periode had, waarin het open stond voor de
individueele en uiterst vrije kunstscheppingen van zijn vier schrijvers,
die onafhankelijk waren en opstandig tegen elke theorie, elke school
en eiken groep* Het was een reactie tegen den ideëelen en moreelen
band, die de Vocianen samenhield* De opstand van Papini en zijn makkers had, dan toch ten minste uiterlijk, aanrakingspunten met den
marinettistischen opstand*
Marinetti bracht Italië en Italië niet alleen in beroering met zijn
«futuristische manifesten» en zijn «vrijgelaten woord »* Hij en zijn
vrienden ontwikkelden hun programma theoretisch in de boeken en
pasten het practisch toe in de schouwburgen* Zij vormden een groep
geweldenaars en brutale opstandelingen tegen al wat het verleden
opgebouwd had : van af het meesterwerk tot de grammatica* Volgens
hen bestond er geen andere redding dan in het « Marinettisme »*
De twee groepen naderden tot elkaar en werkten voor eenigen tijd
zoodanig samen, dat Lacerba het orgaan der marinettisten en der
Italiaansche futuristen werd*
Maar vooral bij Papini en Soffici was er toch een zekere intieme
terughouding tegenover Marinetti en de beweging, die om hem draaide, blijven bestaan; zij vreesden, en met recht, dat zij ten slotte met de
anderen niet in hetzelfde rhythme zouden kunnen blijven* Er was een
wezenlijk en zeer diep verschil*
Het Marinettisme dreigde een kerk te worden, zich tot dogma uit
te roepen en bijgevolg op te houden een zich ontwikkelende opstand te
zijn* Papini en de anderen vreesden dat hun werk in hetMarinettisme
zou dreigen ten onder te gaan* Zij hadden tot de beweging der verwezenlijkers behoord voorzoover de vage en chaotische verzuchtingen
en strekkingen der anderen in hen lieden gevonden hadden, die bekwaam waren om aan deze vormelooze wereld een zekere bepaalde
klaarheid te geven* De nieuwe Marinettistische academie stond op
het punt geboren te worden* Papini slaakte in Maart 1914 den alarm274

kreet met een artikel, dat in Lacerba verscheen en als titel had : « De
Kring wordt gesloten »• Papini legde er den vinger op de ergste wonde
van het Marinettisme : het gebrek aan geestelijken inhoud, de uiterlijke manie, de manie der formeele en typographische kunstgrepen*
Maar het was nutteloos*
De Marinettistische kerk sloot zich over haar volgelingen dicht*
schiep haar dogma's, slingerde haar banbliksems, er bestond'geen
redding buiten haar; Marinetti was de profeet en de god* De zelfcritiek, de huivering voor den twijfel, die binnen smeult en pijnigt,
het hunkerend en smartelijk onderzoek van het eigen ik, dat alles was
hun onbekend* Zij waren er niet meer toe bekwaam te oordeelen, zij
vernietigden* Zij hadden een gummistempel en stempelden zonder
den geringsten twijfel: of met ons of tegen ons* En elk van hen was
zooveel waard als al degenen, die niet dachten als zij : de secte en de
bij de secte aangeslotenen hadden van rechtswege de bovenhand over
het verstand* Na den oorlog verklaard te hebben aan de musea, bouwden zij deze weer op met zichzelf*
De scheuring was onvermijdelijk*
Den 24 Februari bracht Lacerba een artikel van Palazzeschi,
Papini en Soffici, waarin het verschil tusschen de marinettisten (de
eersten) en de futuristen (deze laatsen) nauwkeurig bepaald werd zoowel wat de gedachten als wat de personen aanging* Het marinettisme
heeft zich blindweg afgezonderd en zich op onvruchtbare wijze in
zichzelf opgesloten, doordat het alle bruggen, die het met het verleden en met de toekomst verbonden, had opgeblazen* Het had een
cirkel getrokken en wanneer men in een cirkel aan het einde komt,
begint men opnieuw* Het marinettisme tolde steeds rond zichzelf
zonder er in te slagen, vooruit te komen* Zijn eenige kracht was de
uiterlijkheid en de schijn : het ontbrak hem aan werkelijk nieuwe gevoeligheid en vooral aan een basis, waarop het kon bouwen* De futuristen integendeel bleven niet enkel trouw aan de volledige en definitieve vrijheid van de individueele kunstschepping, maar wilden bovendien van hun beweging een beweging der gedachte maken zonder er
zich om te bekommeren dadelijk met volstrekte beslistheid nieuwe
waarden te bereiken en vast te stellen, maar wel ze langzamerhand te
scheppen en te verspreiden, het aan de toekomst overlatend ze te
louteren*
Bovendien waren de door de marinettisten gebruikte middelen
veel te mechanisch, in hen ontbrak de stroom van den levendmaken275

den geest* Tegenover het vrijgelaten woord, het technicisme, de
typographische buitensporigheden stelden de futuristen vrije beelden,
gevoeligheid, oorspronkelijkheid. Als grootere artisten, konden zij niet
gelooven in het «profetisme» en in den ernst der marinettisten; zij
bleven trouw aan de ironie, aan den «scherts» waarvan de heele
Leonardo en vooral die in den «eersten trant» was doordrongen geweest* De grootste verdeeldheid tusschen de beide groepen ontstond
ten gevolge van het verschil van opvatting over wat op traditioneele
wijze « cultuur » en «verleden » genoemd wordt*
De marinettisten vereerden de onwetendheid en waren voor de
onwetendheid, zij haatten de cultuur ; de futuristen wilden de «supercultuur », de opslorping en de overwinning van de cultuur* De eersten
misprezen het verleden, de tweeden de vereering van het verleden*De
eenen hadden tegenover het verleden en tegenover de cultuur dezelfde houding aangenomen als de landman tegenover «de machine, die hij nooit gezien heeft en waarvan hij het bestaan
loochent »* De anderen integendeel namen het verleden en de cultuur
weer op, zij loochenden ze niet op absolute wijze en aan den anderen
kant maakten zij er geen evangelie van, maar aanzagen ze als een middel om de theoretische grondslagen van hun geest te versterken, zij
gebruikten ze als een voetschabel naar de toekomst*
Ofschoon hunne beweging volstrekt verschillend wilde zijn van
de voorgaande, bleef zij toch tenslotte door den loop der dingen daarmee verbonden en ontwikkelde zich daaruit* Maar de marinettisten
hadden om niet te verzinken deze enkele redplanken voor hunne
haast hopelooze redding noodig en lieten ze dan ook niet los* Zij traden uit Lacerba, stichtten andere tijdschriften en gingen voort met
(( vrijgelaten woorden » te schrijven* Zij ook waren er noodig geweest,
doch voor een korten tijd* Het groote publiek, dat naar hun lezingen
ging zooals men naar het paardencircus gaat, begon ze niet meer
interessant te vinden en hij, die bij hen naar de ware beteekenis van
hun bestaan en van hun waarde op het gebied der moderne letterkunde had gezocht, had weldra ingezien wat er van hen te ver
wachten was*
De oorlog brak de werkzaamheid van al deze tijdschriften; langzamerhand, het eene na het andere doofden zij uit*
Schrijvers en lezers waren ver af en verstrooid, gegrepen in het
orkaan dat vijf jaar lang de menschheid teisterde* Maar elk van hen
droeg dit jong verleden in zich en op deze jaren van heldhaftige
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krachtinspanningen naar het licht volgden de jaren van heldhaftige
ervaring ten overstaan van het leven*
Men gevoelde, men begreep intuitief dat de oorlog geen doel was
op zichzelf, dat de patriotische, sociale en humanitaire waarden den
enkeling niet moesten overheerschen en onderdompelen* Naast den
oorlog van allen, bleef er nog de eigen oorlog*
De geest zag in hem de beproeving, de harding : men moest er uit
komen, geheel en vaardig voor het leven* Zij, die «levend» en niet
alleen «niet dood» uit den oorlog wilden terugkeeren, ziftten hun verleden gedurende de vier jaren van oorlogswerkzaamheid* Zij peilden
zichzelf en op dezen weg naar hun eigen ik, losten de vroegere banden
nog meer : het uiterlijk strak en uitdrukkelijk omsloten militair leven
maakte het nog meer noodzakelijk zich te redden door de vlucht in het
individu* De oorlog opende nieuwe horizonnen voor de geesten* Heel
de vorige arbeid van koking en gisting moest bezinken, zich cristalliseeren, ophelderen* De menschelijke tragedie legde aan de «ware
jongeren » op in haar een grooter morgen voor te bereiden*
Na den oorlog werden de verschillende groepen niet meer samengesteld : zij behoorden tot het verleden* Het kon niet anders* Trouwens
bestond ook toen elk van de schrijvers van «La Voce» en van «Lacerba» op zich alleen* Welke gelijkenis was er tusschen een Papini en een
Palazzeschi, tusschen een Prezzolini en een Moscardelli, tusschen een
Jahier en een Soffici? Dit is het lot van alle groepen en scholen; uiterlijke aanrakingen, rustgevende nabijheid van menschen en van gedachten, waartoe de kunstenaar zich keert wanneer de vermoeidheid
hem overmant* Maar ten overstaan van zijn eigen kunstwerk, staat de
mensch alleen* De banden, de affiniteiten, de groepen verdwijnen* Bestond er tusschen Maler Muller en Gerstenberg, tusschen Novalis en
Tieck,en zelfs tusschen de gebroeders Schlegel, nog buiten de groep
en de school om, een werkelijk diepe en algeheele gemeenschap van
gedachten en inzichten en vooral draagt hun kunstwerk daarvan de
sporen? Staat wellicht niet elk van hen op zichzelf en alleen tegenover
de werkelijkheid der kunstschepping, die zij bereikt hebben ?
Ofwel het wonderbaar organisatorisch talent van een Prezzolini
ofwel iets geestelijks dat aan allen gemeen was en dat toch ten slotte
buiten hun persoonlijk innerlijk leven bleef, had de medewerkers van
La Voce in hunne verschillende ondergroepeeringen samengehouden*
En hunne deelneming aan den strijd der groepen behoorde tot de
persoonlijke proefnemingen, tot de afzonderlijke werkzaamheden met
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het doel zich op de proef te stellen, zich te leeren schatten, zich te
doorgronden* Hun innerlijke onzekerheid, hun wankelbaarheid, hun
gebrek aan klaarheid deden hun de behoefte aan den groep, aan
het gezelschap, waarin zij hun eenzaamheid misleidden, gevoelen.
De oorlog slorpte dit verleden gedeeltelijk op en louterde het
gedeeltelijk* Indien van den eenen kant de « Boekhandel van La Voce»
zijn uitgaven voortzet en « L'Italia che scrive» (Schrijvend Italië) en
«I libri del giorno»(Het boek van den dag) kunnen beschouwd worden
als voortzettingen van « Consigli del libraio » (Raadgevingen van den
boekhandelaar), van den anderen kant komen andere richtingen in het
hedendaagsch letterkundig leven van Italië tot uiting» Zij scharen zich
vooral rond « La Ronda » (De Ronde)*
Het schijnt dat de oorlog tot het verleden teruggeroepen heeft, dat
hij de noodzakelijkheid der banden met wat eens was, heeft doen gevoelen* Men keert terug tot de traditie, men wil trapsgewijze vooruitgaan, men roept niet alles tot mirakel uit, men ontdekt niet eiken dag
een nieuwe wereld*
In het inleidend woord tot de tweede uitgave (Januari 1920) van
zijn «Stotia delle critica romantica»(Geschiedenis der Romantische
Critiek) schrijft Borgese :« Maar alles saam genomen, indien ik thans
de Geschiedenis der Romantische Critiek wilde «bijwerken », zou ik
haar van het begin af moeten herschrijven en heel de ontwikkeling doen draaien rondom Manzoni en de transcendentale aesthetiek,
waaraan zijn critiek en zijn kunst gehoorzamen ».
En tot Manzoni, Leopardi, Shakespeare en Goethe keeren de
schrijvers van « La Ronda »terug*
Men wil«opbouwen » veeleer dan «in vrijheid scheppen »; men
zoekt naar den «inhoud», veeleer dan bij «de lyrische of louter
uiterlijke gewaarwording» te blijven stilstaan; men wil niet meer
spreken om te spreken, men begint haast opnieuw te onderscheiden
tusschen de uitdrukking als werktuig en de stof als inhoud*
Tegenover de vlag van het «futurisme» stelt men die van het
« neo-class^cisme », tegenover het«fragment», dat in een bijna orgiastische schepping als een gulp aan de ziel ontspringt, stelt men het
«meesterwerk», dat langzaam rijpt, door krachtinspanning, dag na
dag, gedistilleerd door heel het innerlijk leven van den dichter*
En niet alleen in de poëzie maar ook in de schilderkunst en de
beeldhouwkunst. Men voelt behoefte aan vrede, aan harmonie, niet
aan schokken en uitbarstingen, maar aan ontwikkeling, men zoekt naar
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de melodie van het leven, die gebroken wordt door een snik, door een
kreet van verlangen en verwachting* Men tracht te komen tot den
vorm, tot den stijl, tot dat wat het troebel voorgaand geslacht niet
bezat of slechts vluchtig en in zeer zeldzame oogenblikken wist te
bereiken* Op het smartelijk en bitter anarchisme van de vorige schrijvers, die heelemaal er door in beslag genomen waren zich eigen en
nog niet begane wegen te scheppen, volgde om zoo te zeggen een besliste en kalme wil om de groote lijnen van het verleden weer op te
nemen*
De futuristen aanbaden zoozeer het fragment dat zij er toe
kwamen met Soffici te willen bewijzen dat zij met« Giornale di Bordo » (Scheepsjournaal) een boek konden schrijven uit schijnbaar losse
en op zichzelf staande fragmenten* Maar de fragmentisten hebben,
naar het schijnt, hun tijd gehad; uitgegaan van Pascoli, die vervalscht
en aangepast werd door hem om zoo te zeggen een Crociaansch begrip
op te dringen, dreven zij de gedachte van het fragment tot het belachelijke door, tot de uitsluiting van om het even welken expressieven
vorm* Maar zie, op dit oogenblik zijn wij opnieuw gekomen tot een
gedicht in achtregelige strophen en een gedicht in sonnetten*
Er heerscht thans na zooveel onstuimige en bandelooze onrust
als een samendringing tot de tucht, niet alleen inwendig maar ook
uitwendig tot in de bijzonderheden toe; er heerscht een behoefte aan
innerlijke ingetogenheid, aan versterving der zinnen, die al te gemakkelijk den geest in verwarring hebben gebracht*
Het schijnt dat men waarlijk tot zijn ik wil afdalen in kalmte, in die
harmonie, die de menschelijke lotgevallen der«Promessi Sposi »(Verloofden) beh^erscht en die laat voelen, hoe door de Leopardiaansche
smart en door de uiting van die smart zelf iets als een lied van zegepraal en genezing trekt*
Een kalme en zekere beweging naar de bevrijding regelt alles*
Ak vermoeid na een langen en bochtigen zwerftocht komen wij
tot de nieuwe bron, die levendig en frisch opborrelt tusschen gras en
bloemen* Wij voelen in ons behoefte en vreugde om onzen dorst te
lesschen* Wij vragen niets méér en wachten dat de bron haar bedding
grave en zich gaandeweg ontwikkele tot een stroom*
Na zoo groot en droef een schouwspel van dood en vernieling,
beroert heden ten dage een wind van poëzie en scheppingsdrang de
gemoederen. Men voelt berouw over den verloren tijd en men wil hem
door te leven en te scheppen terugwinnen* De poëtische persoonlijk279

heid neemt weer de bovenhand (i). De critiek schijnt de plaats te
moeten ruimen voor dezen vloed van directe en individueele werkzaamheid : hare volgelingen van gisteren verlaten haar om over te
gaan tot de poëzie en den roman (2). Men heeft van een crisis in de
critiek en van een crisis in de poëzie gesproken (3); van een critiek die
om zoo te zeggen tracht lyrisch te zijn, van een poëzie, die critische
analyse wordt* Het is enkel een crisis van enkelingen; enkelingen, die
veranderen en vernieuwd worden* De poëzie en de critiek blijven* En
de huidige opleving van artistieke werkzaamheid is een logische en
natuurlijke reactie tegen de jaren, waarin de critiek alles scheen te
moeten zijn* Wat er ook van zij, men kijkt met blijdschap en vertrouwen na het orkaan van den oorlog en midden den leelijken en verdorven triomf van zooveel laags in den mensch naar dezen terugkeer
van den geest tot zichzelf, om zich weer in zijn geheel terug te vinden
en met een maat en een harmonie, die verloren schenen, te streven
naar een kunst, waarin het misschien mogelijk zal zijn de vruchten
van al deze pogingen, die het tegenwoordig geslacht hebben gekweld,
te plukken* (4)

(1) Onder de modernen hadden niet weinigen reeds tusschen critische en dichter
lijke activiteit gedobberd. Het volsta hier o. a. te herinneren aan Slataper met «Il mio
Carso»(Florence, 1912) en «Ibsen»(critische studie met een schets van Arturo Farinelli over Sdpio Slataper. Turijn* 1917) aan Papini, met «24 cervélli» (24 koppen,
Ancona 1912 en Milaan 1915, 1917. 1918, 1919) met«L'Uomo Carducci (Carducci als
Mensch — Bologna, 1919) en zijn heele dichterlijke productie, aan Linati, die de samensmelting der beide activiteiten beproefde in «Sulle Orme di Renzo»(Op hét spoor van
Renzo — Rome, 1919) en aan Boine.
(2) Cfr. o. a. G. A. Borgese, Rubè, roman (Milaan 1921)»
(3) Cfr* Luigi Tonelli, Il crepusculo dei critici (De avond-schemering der critici).
Italia che scrive, Nov. 1920» — G. A* Borgese, Le mie letture (Gelezen boeken) Libri del
Giorno, Jan. 1921» — Fernando Palazzi, Le dieci del mattino. (Het tiende uur van den
morgen). Italia che scrive, Maart 1921.
(4) Vertaald door Dr. CLEM. DAENEN.
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Het moderne tooneel in Italië
door Dr* Silvio d'Amico.
Tooneelredacteur van« La Tribuna •, Rome*

In de tweede helft der negentiende eeuw, en meer bepaald nadat
Italië tot eenheid was gekomen, bleef het tooneel werkelijk onder
den invloed van het burgerlijk naturalisme, uit Frankrijk ingevoerd*
De reactie daartegen begon tegen het einde van Umberto I's regeèring en het begin van deze van Emanuele III; 't is te zeggen, met het
streven van Italië naar een nieuw leven, op politiek en zedelijk gebied*
Ibsen's ceuvre had een zekeren invloed, niet alleen op de strenge
drama's van E* A* Butti, maar ook nog op de werken van Roberto
Dracco, alhoewel deze zijn plannen niet heelemaal ten uitvoer bracht*
Maar de eerste en waarachtige overwinnaar was Gabriele d'Annunzio*
Tegen al de aspiraties in der moderne aesthetiek, die den vorm
van den innerlijken geest verwacht, en het woord uit de ziel laat
kiemen, gaat d'Annunzio van het woord uit tot verovering van de
dingen* Van de dingen, niet van den geest; een dichter, in zijne beste
oogenblikken, niet van gevoelens, maar van sensaties* Anderen hebben reeds, als voorbeeld van heel zijne kunst, dit tooneel uit
Uinnocente aangehaald, waarin eene bedrukte vrouw de hand van
haren geliefde op haar boezem brengt opdat hij de geweldige kloppingen van haar hart zou voelen; maar beter dan het kloppen van
het hart, voelt de man den malschen boezem door de stof heen*
Vormen, kleuren, geuren, sensatie, ziedaar d'Annunzio's gebied*
Met deze, door zijn genie bezielde elementen, kunnen wij wonderbaar
talmen in de zomerzwoelte en het herfstig kwijnen van de Alcione,
dat het meesterwerk blijft der naturalistische poëzie der negentiende eeuw* Maar wat het drama aangaat, namelijk 't conflict
tusschen zielen, dat is heel wat anders* Italië heeft, door de « Compagnia dannunziana » en andere soortgelijke vereenigingen, in den
laatsten tijd weer opvoeringen beleefd van // sogno d'un mattino di
Primavera, La Gloria, La Citta morta, La Gioconda; geen levende
menschen, maar woorden* En de weidsehe Francesca da Rimini

wederziende, zijn wij tot bewustheid gekomen dat, in die tragedie,
de tragedie ontbreekt* Wij worden heelemaal in beslag genomen
door de « historische herstelling » die den braven philoloog Isidoro
del Lungo zoozeer behaagde, maar wij missen Paolo en Francesca* Eerder dan door de beroemde ziel der dertiende eeuw,
wordt onze aandacht geboeid door de mozaïek van den achtergrond;
deze treedt op het voorplan en neemt er de plaats in van een
drama, dat niet bestaat* Aan Gianciotto en Malatestino, de twee
figuren die alleen echt leven in 't werk, zijn wij het eenig dramatisch oogenblik verschuldigd, en wel in 't vierde bedrijf : wellust,
bloed, wraak, haat, en, waarom het niet gezegd? een reukje van
Grand GuignoU Doch bijna al het overige is sonore welsprekendheid, of plastisch effect, ofwel hier en daar, smachtende lyrische
uitboezeming* De letterkunde heeft echter hare mirakelen en de grootste litterator van onzen tijd heeft ons zijn mirakel geschonken : La
Figlia di Jorio. Hier valt alle vooroordeel vóór het voldongen feit weg*
Indien in al de andere werken van d'Annunzio, het te schoone en
welluidend woord tusschen den dichter en de behandelde stof komt
te staan, geeft hij ons hier zijn zachtste, geurigste verzen; deze welke hij
gevonden had in de gelukkigste vervoeringen van Alcione. De dertiend- en veertiend-eeuwsche patine waarmede hij ze oversprenkelde,
verleent hun een gewild litterair effect; maar zoo bescheiden, van eene
preciositeit, die de zachte vormen heeft van eene archaïsche onhandigheid* Niet genoeg kan men bewonderen hoe d'Annunzio hier
in serene matigheid, door 't accent, de geleding der rhytmen, het
sententieuze en de volksche beeldspraak, de meest frische en natuurlijke dichters onzer eerste kunsteeuwen wist te evenaren*
Het is niet waar dat de bekoorlijkheid van deze kribbe slechts
een glimlach van genoegen verwekt* De accenten, de aanroeping
tot onze menschelijkheid, die onder het afgemeten der vormen trillen,
vinden een geheimen weerklank in onze gevoeligheid; zelfs bij de
lezing :|dat|is te zeggen, wanneer een realistische vertolking ons de
kluts niet doet kwijtspelen* In een woord, in de handelende personen
worden typen gestyliseerd, die hunne wortels in ons eigen leven
vinden* Deze herders uit de Abruzzen ademen en bewegen* Onder
de schijnbare luchtigheid, is het drama is opgebouwd en het ontwikkelt zich, met eene verbazende vastheid en een evenwicht, die de
Figlia di Jorio tot een klassiek werk maken, en nog wel een der
volmaakste van ons tooneel*
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Deze ongewone« menschelijkheid» heeft Gabriele d'Annunzio
nog eens gevonden toen hij de diepste kleuren van zijn aloud Abruzzenland deed schitteren, in deze zoo gelukkig overgenomen tema's
der door en door Grieksche Electra in La Fiaccola sotto il moggio :
ontvleesd, verward, gejaagd, maar geweldig. Daarna terugkeerend
naar de gouden grootspraak van LaNave, naar de wonderbare bedwelming van Fedre, naar het Nietzscheaansch oratorio Pih che VAmore;
of, later, zich herhalend in de imitatie van zich-zelf in Ferro, in
Parisina, in Pisanello en dat godlasterend wonderbaar kunststuk
San Sebastiano, werd hij weer meegesleept door praal en geluid;
het vocabulaire bewimpelt de zieL En weer werd zichtbaar het
circulum vitiosum waarin de groote lyrieker zich beweegt, die, geen
ander leven dan dat der zinnen kennend, te vergeefs spartelt om
er uit te geraken, en niets anders kan doen dan de stof waarvan hij zich
niet verlossen kan, met een wilde razernij van woorden als edelsteenen schitterend, aan te vallen* Ugo Ojetti zegde eens van hem:
« Midas' lot wordt voor hem herhaald; alles wat hij aanraakt, wordt
tot goud»»

Alles werd gezegd over de «crepusculaire» vermoeienis die op
den zoogezegden d'Annunziaanschen roes volgde. Doch wij blijven
van meening dat het beste wat Sem Benelli ons gaf, Tignola, typisch
is voor dit genre:: het eenige waar nog, nevens eigen accenten, echo's
van overlevende, vreemde tonen blijven klinken, Zooals men weet,
gaat het hier over het gedempte lied, om zoo te zeggen in sordine,
van deze kleine romantiekers, weeklagend over de machteloosheid
tegenover het leven van médiocre helden, aan wie de wil ontbreekt —
kleine tragediën van lieden die door het leven teruggestooten worden.
De meest afgewisselde invloeden hebben op deze motieven ingewerkt;
in de verte staat de groote schaduw van Tchekov, dichter bij Laforgue
en Jammes (en nu Geraldy en Vildrac), Maar bij dezen voegen
zich de meesten der laatste lyrische dichters van ons eigen land,
d'Annunzio, de mindere Pascoli en Guido Gozzano, Tenzij men er
reeds de eerste voorteekens in zag van het dialectisch en regionalistisch tooneel : bij voorbeeld het terugkeeren tot de melancholie
van Renato Simoni die, in La Vedova en in Congedo ons twee
der schoonste tooneelstukken van den aanvang dezer eeuw heeft
geschonken.
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THgnola is in den grond de geschiedenis van de vergeefsche vlucht
van een kleine gebrilde bibliothecaris buiten het ouderlijk nest* 't Is
slechts later dat Benelli, door den d'Annunziaanschen bijval misschien
meegesleept, zijn falende helden, luider tonen deed aanslaan, en
ze in 't kleed van Caramba hulde, in Maschera di Bruto, in Cena delle
Beffe, in L'Amore dei tre Re, en in al zijne andere min of meer toegejuichte werken; waar de romantische tragedie van 't ijle verlangen
naar eene irrationneele volheid, niet zoozeer voorgesteld, als aangegeven wordt in de mislukte esthetische uitdrukking en de armtierigheid der elf lettergrepige verzen, die de pieterige helden teekenen
zooals ze eigenlijk zijn*
Veel zuiverder vormen, al blijft de stof dezelfde, vinden wij bij
Ercole Luigi Morselli, wanneer hij zijne krachten inspant voor het
strenge proza van Orione naar een nooit bereikten droom van heiden sche bedwelming* Zijn bekoorlijk meesterstuk is integendeel zijn
GlaucOf waarin hij in christelijken zin de ijdelheid van den roem
bezingt, en het eenig geluk aan den mensch gegund — het kuisch
geluk van den haard — verheerlijkt* Nevens hem, al schijnen zij zeer
verschillend, niet mythologisch maar burgerlijk, kunnen we Oxilia
en Camasio, Guglielmo Zorzi, Cesare Giulio Viola plaatsen, en nog
eenige heel jonge schrijvers, die in hunne beste werken min of
meer tot deze zelfde uiterst intieme en nevelachtige onderwerpen
teruggekeerd zijn* Van deze allen is een zekere Fausto Maria Martini
evenwel de meest typische; in zijn triomfantelijk Fiore sotto gti
occhi stelt hij ons insgelijks de vergeefsche poging voor van een burger,
een professor, om uit de middelmatige werkelijkheid naar een vrijen
liefdedroom te vluchten; natuurlijk verbrandt hij zijn vleugelen, en
keert verslagen terug naar het enge dagelijksch leven* Tot nog stillere
tonen, ja tot de meest gedempte, heeft Martini willen dalen in zijne
laatste werken, die hij gedoopt heeft «De treurspelen van het onbeduidende»: La sera del ^o,Lafccmiata; zoozeer dempt de dichter zijne
stem hierin uit reactie tegen het getier van het gewoon tooneel,
dat het publiek der groote schouwburgen, dat heel wat meer lawaai
gewoon is, soms den indruk heeft heelemaal niets meer te hooren*
En van de min of meer « crepusculaire •» motieven, helt het
tooneel thans eerder, dank aan de uitmuntendheid der spelers dan aan
het repertorium, naar het dialect* Na 't verdwijnen van zijn gemoedelijkste en gezondste vertegenwoordigers, Martoglio (Siciliaan), Novelli
en Paolieri (Toscanen), en terwijl het stilzwijgen van den Napolitaan
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Salvatore di Giacomo —• de eenige dichter wiens gewrochten met
deze van den schrijver van Cavalleria rusticana, den grooten Giovanni
Verga, mogen vergeleken worden — is het dialectisch tooneel, misschien omdat het zieltogend is, altijd klagender en weeker van heim^
wee geworden : we denken vooral aan de teerheid van een anderen
Napolitaan, Ernesto Murolo*

Hier verschijnt het fenomeen Pirandello»
Gedurende vijf-en-twintig jaar werd Luigi Pirandello flauwtjes
door het publiek onthaald en zeer koel door de kritiek, al had hij dan
reeds romans uitgegeven — waaronder een uitstekende : II Fu Mattia
Pascal — en een honderdtal novellen, waartusschen echte perels*
Geene verbetering kwam er in dien toestand bij 't verschijnen
van zijn eerste tooneelstukken, en wel gedurende ongeveer vijftien
jaren. De algemeene indruk ervan was grijs en beklemmend; de best
gestemde kritiekers erkenden den geestesadel, den stijl, de uiterst
origineele physionomie van dezen nieuwen schrijver; doch immer
betreurden zij dat hij hardnekkig de menschelijkheid zijner helden
onder geleende formules bleef onderdrukken; om er ten slotte het
leven van uit te dooven*
Doch tegen degenen in die beweerden dat deze personages
slechts houten marionetten waren, hebben wij van den eersten dag
af gewezen op een karakteristiek, die nog al verwonderlijk is voor
louter houten poppen namelijk : dat deze spraken. De marionetten
van Pirandello drukten zich uit in eene misschien ruwe taal, maar
ontroerd, doorleefd, hortend en snikkend, maar ongetwijfeld menschelijk* Vandaar dat we de kritiek die den schrijver van dorre «cerebraliteit» betichtte, hardnekkig hebbenbestreden* Neen, zegden wij,
in deze marionnetten ligt er eene nerveuze reactie* In Pirandello's
tooneelstukken komt er een oogenblik waarop, door een plotse openbaring, de redeneerende pop zich bevrijdt uit de houterige grimassen waarin ze versteven scheen, en in verwarring geraakt, haar
geestelijk wezen verraadt, met al zijn buitensporige, wanhopige
menschelijkheid* Juist deze schielijke ontspanning verrast het publiek,
en een der redenen van zijn verzet vinden wij in de moeilijkheid
met dewelke het dit oogenblik aanvaardt*
Maar hoe en waarom ontspande deze springveer? En waarin
bestond het lijden van deze schepsels? De essentieele toon, die
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't centrum van Pirandello's werken uitmaakt, en als 't leit-motiv van
heel Pirandello's tooneel klinkt, vonden we slechts een weinig
later in de welbekende woorden van den Vader, in Sei personnaggi in
cerca dfautore :
« Het drama, mijnheer, bestaat heelemaal hierin; in mijn bewustzijn
dat ieder van ons, « één » gelooft te zijn, maar het in werkelijkheid
niet is; hij is « velen » volgens al de verschillende mogelijkheden van zijn
die we in ons zelve dragen :«een» met deze,«een » met gene, — de meest
verschillende! En met de illusie altijd «een voor allen» te zijn, en altijd
«deze eene dien wij denken» in ieder onzer daden, 't Is niet waar! 't Is
niet waar! We ondervinden het wel wanneer wij, in onzen handel
en wandel, op een of ander smartelijk oogenblik, schielijk hijgend en
weifelend blijven staan; wij begrijpen wel, bedoel ik, dat we in deze
daad niet heelemaal aanwezig zijn, en dat het aldus eene vreeselijke
onrechtvaardigheid zou zijn ons voor deze daad alleen te veroordeelen,
en heel ons leven in doodelijk hijgen en wijfelen te verkeeren.»
Aldus was (en is, ten minste volgens ons) de grond van Pirandello's
werken* Zooals we toen schreven, in bewoordingen welke we nu niet
meenen te moeten wijzigen, is de kunst van Pirandello het noodlottig
gevolg van een wijsgeerig credo dat onontwijkbaar rijpte van af de
Hervorming tot heden* Pirandello is «de geknevelde dichter van
subjectivisme en relativiteit, en insgelijks van onzen treurigen tijd,
die 't geloof in eene werkelijkheid, in een objectieve waarheid,
kenbaar en mededeelbaar, verloren heeft*,* » Daarna begrijpen
we «waarom onder zijne handen, al zijne helden op marionnetten
gelijken, die een rol opzeggen, en ook verscheidene rollen te gelijker
tijd* Hieruit komt ook voort het ruwe, geraamteachtige, hobbelige
van zijn stukken, en de vreeselijke smartelijke humor waaraan we
zoo moeilijk hebben kunnen wennen*
In deze laatste tijden, waarin de nieuw opgekomen vertalingkoorts ons, in Italië, achtereenvolgens in aanraking bracht met de
laatste producten van het Europeesch tooneel, viel het gemakkelijk
te bestatigen, eerst nieuwsgierig, dan met angst en ook met walging,
hoe een essentieel zelfde lijn, min of meer bewust of verborgen, ook
door buitenlandsche moderne tooneelwerken loopt* En men schreef,
men discussieerde, en hield voordrachten erover* Slechts later zal een
criticus een andere interpretatie, ongetwijfeld behendig, van Pirandello's werk geven: deze die het heelemaal oplost in 't eeuwig contrast
tusschen Leven en Vorm : het Leven moet een bestaan hebben, en
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daarom wordt de Vorm geschapen, maar de Vorm houdt het Leven
gevangen en veroordeelt het tot den dood, terwijl het om weer op te
borrelen, den Vorm wegdringt en verbrijzelt : vandaar de onvermijdelijke tragedie,
't Schijnt dat de dichter deze interpretatie min of meer uitdrukkelijk heeft aanvaard* Zij het ons slechts veroorloofd op te merken
dat Pirandello zelf, in de auto-exégèse van zijn werken — ten minste
tot den dag waarop anderen deze opvatting onder woorden brachten —
er nooit op gedrukt heeft* En hier kunnen we de verklaring weergeven
door hemzelf einde 1910 afgelegd, en die we slechts eenige jaren
geleden vernomen hebben, dank aan het tijdschrift Le lettere van
16 October 1924 :«Ik denk dat het leven een zeer treurig kluchtspel is;
waarom hebben we in ons, zonder dat we kunnen weten noch hoe noch
waarom noch van waar, de behoefte onszelf voortdurend te bedriegen,
met het spontaan scheppen eener werkelijkheid / ééne voor iedereen en
nooit dezelfde voor allen / , die zich slag op slag ijdel en bedriegelijk
toonU Hij die het spel begrepen heeft, laat zich niet meer bedriegen*, maar
wie zich niet meer laat bedriegen, kan ook geen smaak of geen genoegen
in ft leven meer vinden*.. Mijne kunst is vol medelijden met allen die zich
bedriegen laten; doch dit medelijden kan niet anders dan gevolgd worden
door een hevige verachting voor het lot dat den mensch tot zelfbedrog
veroordeelt.» Het schijnt ons dat dit klaar gesproken is*
Pirandello's oeuvre zag het licht, zooals men weet, in het Rome
van Umberto I; en men begrijpt heel goed waarom het publiek van
dien tijd en insgelijks van rond de jaren 1900, bij den Siciliaanschen
schrijver, enkel het ruwe, kleinburgerlijk verestisch uiterlijk ervan zag,
zonder zijn geheimen geest te vatten* 't Was slechts later, tijdens de
afmattende verwarring, onmiddellijk volgend op de reuzachtige krachtinspanning van den oorlog — toen uit Noorden en Oosten de vreemde
wijsbegeerten die tot dan 't bezit van enkele gestudeerden gebleven
waren, aangedreven kwamen en losgelaten werden tusschen het gewoon publiek en dit geheel innamen; toen niet alleen de professors
maar insgelijks de dagbladschrijvers, de ambtenaars en de handelsbedienden over immanentisme, subjectivisme en relativisme begonnen
te hooren spreken — 't was dan dat de pirandelliaansche poëzie,
wanneer men er eenmaal den draad van gevonden had (dank zij ook
aan den meer schematischen vorm van het tooneel) zooveel als 't mogelijk was, gemeen eigendom werd* En iedereen vernam dat we slechts
ijdele schimmen zijn, dat we niet zijn wat we meenen te zijn, maar wel
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wat anderen keer op keer van ons denken; we nemen zooveel verschillende gedaanten aan, en vervolgens zooveel verschillende «wezens » als er menschen zijn die ons bekijken; het leven is een kortstondige droom van voorbijgaande schijngestalten zonder vastheid,
zonder kracht, zonder plan of bedoeling, enz*, enz*
De eerste verzameling van Pirandello's tooneelstukken droeg
als titel « Maschere nude »; dat wijst niet, zooals men ziet, op
de tegenstelling tusschen Leven en Vorm; maar geeft veeleer het
besluit te kennen de maskers af te rukken, de hersenschimmige
ijdelheid der fictiën die 't leven uitmaken, te ontsluieren en te
verscheuren*
Hier, gelijk in alle theorieën door een dichter uiteengezet en om
zoo te zeggen herschapen, vindt men dat heftiger drukken op
iets dat voor allen allerdiepst waar is : namelijk het verscheidene
van het aangenomen uiterlijke, insgelijks in de oogen van deze die in
de werkelijkheid, in deze werkelijkheid zelf, gelooft. Ja, in absoluten
zin, is onze persoonlijkheid altijd een en dezelfde, van onze geboorte
tot het hiernamaals; indien ieder van ons «velen» was geweest,
zou ieder van deze «velen » niet moeten verantwoordelijk staan voor
de fouten der «anderen», noch er de goede daden van genieten;
terwijl de eenheid van het bewust-zijn ons zegt dat ieder van ons
altijd dezelfde is, en dat Paulus Saul moest loskoopen, omdat hij, al
was hij « een ander» geworden, toch dezelfde bleef* 't Is dus in een
anderen zin dat wij, voor anderen en voor onszelve, niet altijd dezelfde
zijn; de geschiedenis en de kunst plegen eene vreemde vervalsching
wanneer zij, in de volmaaktheid van onbeweeglijke karakters, het
veelzijdig voorkomen van een menschelijk wezen willen vaststellen :
dichterlijk gesproken, zijn we voor onze liefste niet degene die we
voor onzen vriend zijn, noch voor onze kinderen deze die we voor
onzen vijand zijn*«Ieder van ons heeft drie Jannen in zich, Jan gelijk
hij is, Jan gelijk hij denkt te zijn en Jan gelijk de anderen hem zien »:
woorden van den Noord-Amerikaanschen humorist Wendel Holmes,
door Unamuno geciteerd*«Bezie uw kameraden; ze zijn drie-en-twintig in getal, en maken zich van u, drie-en-twintig merkelijk verschillende beelden; en dat ondanks uzelf, alleen door 't spel van 't leven,»
zegt Duhamel in La Possession du Monde. En verder, zijn zoon beschouwend :« Kijk, 't is niet meer het kerstenkind dat ge verleden jaar
gekend hebt; 't is een ander kind. Dat van verleden jaar is verdwenen,
we zullen het nooit meer zien, 't is een kind dat we verloren hebben »;
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dit is een bijkomend motief, maar allersmartelijkst waar, van «La
vita che ti diedu »
En hier zou 't niet moeilijk vallen den spot er meê te drijven*
De pirandelliaansche ideologie werd eenige jaren geleden, wij hebben
het gezien, toegepast met een overvloedigheid die bijna tot waanzin
oversloeg; men kon het in zekeren zin vergelijken 't zij met de
verslagen over de typisch gelijktijdige ophemeling, van den Onbekenden soldaat, door zeker dagblad gegeven onder den titel: Een, niemand
en vijfhonderdduizend; 't zij met dagelijksche ontelbare repetitie in
de pers der theorie van Wilde over de kunst die de natuur copieert*
Het waren steeds opnieuw gevallen door den dichter verzonnen (de
man die zelfmoord veinsde en verdween, gelijk in Fu Mattia Pascal;
de vrouw die, terwijl ze zich zelfmoordt, hare pieterige wanhoop met
romantische redenen tracht te verbloemen, gelijk in Vestire gli ignudi;
of het geval van den man die zijn geheugen heeft verloren en niet
meer weet of hij zichzelf dan wél een ander is, gelijk in Cosi è, se
vi pare); 't zij in ironischen, sceptischen, cynieken zin, gelijk in de
rubrieken van ontelbare vijf-cent-wijsgeerige dagbladen, precies
betitelt: Ma non è una cosa seria; Cosiè, se vi pare; Ciascuno a suo
modo; en zoo meer*

«Bestaat er een God?» vraagt, om over iets anders te spreken,
een Rus in Nachtasyl van Gorki; en de ongekunstelde Lukas
antwoordt : «Indien gij 't gelooft, dan bestaat er een*» Van hetzelfde
soort, indien we hem niet slecht verstaan hebben, lijkt me de «verrechtvaardiging » waarmee Pirandello zichzelf tegen de aanklacht
een loochenaar en een vernieler te zijn, verdedigt*
Komt ten slotte Cosi è, se vi pare niet hierop neer dat
illusie een bron van leven en de hoogste troost is, zij die het wezen
schenkt aan twee personnages, «la Frola et il Ponza»; beiden leven
slechts door 't geloof dat de onbekende Giulia Lina is* En neemt
in Innesto de held door een akte van geloof — niet in de werkelijkheid
der zaak maar in de liefde van zijne welbeminde — het kind van
dengene die haar heeft bedrogen, niet als het zijne aan? En wanneer
Evelina in Due in una aan den kruisweg van hare dubbele personaliteit
de blijgeestige en de ernstige, geraakt, ziet ze dan niet de noodwendigheid in één te zijn, en kiest ze niet het tweede leven? En wordt in
Piacere delV onestd het masker van eerlijkheid, dat Baldovino op zijn
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gelaat heeft gezet, zijn echt gelaat niet, en maakt het hem niet eerlijk?
En wordt in Ma non e una cosa seria, het ontdekken der niet vermoede
zuiverheid eener vrouw niet de aanduiding tot den waren weg voor
Memmo Speranza?
Ja; doch de theoloog zou iets af te keuren vinden over 't arbitraire
dat illusie en geloof gelijk stelt; en een psycholoog zou de toekomst
betwijfelen van het huishouden van Innesto, gegrondvest op het kind
dat de vader, edel van ziel maar toch een man gelijk alle anderen,
weet uit een ander bloed dan het zijne geboren te zijn* De andere
gevallen zijn meer overtuigend, doch ze zijn zeldzaam, en Pirandello's
tooneelstukken zijn meer dan dertig in getaL En in die andere werken,
zooals over 't algemeen uit de novellen en romans van den vermaarden
schrijver, voelen de allerminste lezers en toeschouwers vandaag,
zooals wij zelf den eersten keer, een walg, een tegenzin voor 't leven,
een bewustzijn van zijn ijdelheid en nutteloosheid; en belijden aldus,
wij hebben het gezien, de authentieke verklaring van den dichter*
Anderen ontdekken en klagen in deze werken min of meer sotto voce
aan, een zekere neiging naar iets dat wel iets gemeens heeft met sadisme, met vuile en lage bijbedoelingen» En de gevolgtrekking is, dat deze
laatst aangekomene — in naam der herstelde waarden, zeggen ze, —
zijne kunst aanklagen als een product van geestelijk gemis aan
klaarheid» Hebben ze gelijk?
Meer dan twee duizend jaren geleden, schreef een ander Siciliaan,
Gorgia di Leonti, een stuk in drie deelen : in 't eerste bewees hij dat
niets bestaat; in het tweede dat, zoo er iets bestond, de menschen er
geene kennis konden van hebben; in het derde, dat indien de menschen
eenige kennis van 't bestaande hadden, zij het malkander niet zouden
kunnen meedeelen» Het zijn, zooals men ziet, de thesissen van Cosi
è, se vipare, vznSeipersonaggien soortgelijken» Toch heeft er niemand
aan gedacht den drogredenaar van vijf eeuwen vóór Christus tegen
den hedendaagschen tooneelschrijver in te roepen»
Pirandello heeft echter niets gemeen met de stoutmoedigheid
der sophisten; hij is inderdaad geen cynieker» Ook hebben wij, van
den eersten keer dat we zijn werk meenden te verstaan, het aanzien
als de vrucht van een trotsche ontreddering, uiterst gevolg van een
gedachte die, om zoo te zeggen, op zichzelf teert sedert vier
eeuwen» Men denke slechts aan Ciascuno a suo modo. Gelijk Andreief
in Pensiero alle grenzen te buiten was gegaan, en 't laatste geloof
aan den huidigen mensch overgebleven — 't geloof in zijn eigen ge290

dachte — vernield had, zoo ook negeert Pirandello eindelijk in
Ciascuno a suo modo, nadat hij de werkelijkheid tot een begoocheling
herleid heeft, de betrekkelijke vastheid van deze begoocheling; vernielt
ze insgelijks als illusie, toont ons het duizelingwekkend verschijnen
en verdwijnen ervan — en de mensch blijft met een handvol vliegen
in de hand*
Maar dit alles doet hij niet al spelend. Niet met de elegante
spotternij van een Wilde, noch met de kalme ironie van een France,
noch met de kristallen koudheid van een Shaw doet hij het* In de
onstuimigheid van een stuipachtige angst hoopt hij de woorden op*
Het donkere wolkgevaarte dat hem als een drukkende kap benauwt,
tracht hij te breken om tot den gloeienden hemel der tragedie te
geraken* We zijn ver van het geveinsde pessimisme dat in den grond,
gelaten zoo niet tevreden is, der naturalistische of burgerlijke comedie* Daar werd er met het goddelijke tabula rasa gemaakt; men ziet
er bedaard neer op het menschelijke en wacht onbeweeglijk* Hier
wordt het menschelijke opgegraven, omvergeworpen, vernield, en de
dichter heeft zich in den afgrond geworpen*
Hij werpt er zich in om den bodem van het niet te vinden; in
zijne angst, te groot om 't recht tot vertroost-worden niet te hebben,
ligt zijn hoop op verlossing*
*

*

't Zou evenwel moeilijk vallen te gelooven dat de bevrijding,
laat ons zeggen in moreelen zin, ons van deze andere uitgelezen schrijvers kan komen, die min of meer van denzelfden tijd zijn, en wier
ideologie eenigermate aan deze van Pirandello verwant is* Zoo bij
voorbeeld Luigi Chiarelli, de schilder van eene zoo cyniek losbandige
maatschappij, dat hij onmachtig is in zijne personnages het minimum
van hartstocht te doen opflakkeren, dat toch noodig is om een conflict
tot stand te brengen, om op welke wijze ook een houding aan te nemen*
En hij blijft zich vastklampen aan zijne vondst ons mannen en vrouwen
voor te stellen, die hartstochten, conflicten, houdingen nabootsen*
Eene gansch andere visie, niet ruw komisch maar troosteloos en overwonnen, is deze van Enrico Cavacchioli; zijne ontelbare marionnetten,
met hun onverstaanbare brabbeltaal, moeten soms voor 't publiek door
den poppentooner zelf bijgestaan worden, die tusschen hen neerdalend, aan ieder zijn rol inblaast* Wat Luigi Antonelli betreft, men kent
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zijn bedoeling om onder allerlei min of meer pessimistisch fantazeeren, zijn bittere snikken over de ijdelheid der menschelijke illusie te
verbergen* En Alessandro de Stefani vindt er genoegen in zijne Pazzi
sulla montagna deze thesis te verdedigen dat de gekken op deze wereld
deeenige redelijke schepsels zijn; en Fraccaroli en Barzini in Quella
che non faspetti troosten het publiek met de verzettelijke historie van
iemand die de werkelijkheid tegen een cinemafilm verwisselt; en
omgekeerd*
Naar een andere esthetische hoogte streven de verbitterde poppen van Rosso di Secondo, een schrijver van onloochenbaar talent; ze
leven in een vreeselijke nachtmerrie van blinde driften* en weenen,
lachen, dansen* beminnen* haten en sterven in een soort van aanhoudende razernij* En alhoewel heelemaal het tegenovergestelde zou
waar schijnen* meenen we toch dat Rosso's kunst* met haar dionysisch
programma en gewilden waanzin* met haar schelle kleuren en slaapwandelaars atmosfeer* door méér dan een kant de bedriegelijke diepte
van zeker d'Annunzianisme, zoowel als de brabbeltaal van zeker
futurisme ontmoet* Ook op het tooneel heeft dit futurisme zich aangekondigd als kracht en roes van ons wezen; niet ten onrechte echter
heeft C* E* Oppo, beroemd schilder en criticus van Italiaansche kunst*
bevestigd* dat de landen waar de futuristische kunst triomfeert* het
verslagen Duitschland en het ontbonden Rusland zijn* Met zijn
gejaagd fragmenteeren* zijn oplossen in vlakken* zijn onbeteugeld
woord, zijn geheime, materialistische dorheid, is het futurisme
een fenomeen van ontbinding* En indien het zeker is dat Marinetti,
in zijne beste oogenblikken, een schitterend lyrisch dichter is, dan
is het niet minder zeker dat hij noch de zijnen voor het tooneel iets
grootsch voortgebracht hebben* Voorzeker zullen we niet als futuristisch bestempelen deze klucht, van grillig en bekoorlijk mecanisme,
het Nostra Dea van den betooverenden Bontempelli; of, al willen ze
zich niet met Marinetti vereenigen, al deze zoogezegde voorhoedebewegingen van ver uiteenstrekkende vereenigingen, die in zekeren
zin toch gemeen hebben hun opstand tegen de traditioneele
techniek* Laten wij tusschen de jongeren vermelden Solari,
Barbaro, Anianti, d'Errico; alsook sommige proefnemingen van
Orio Vergani,
*
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Maar indien het waar is dat de negentiende eeuw, gelijk wij gezien
hebben, de geleidelijke verlossing beduidt van den invloed van het
Fransch tooneel en zijn «bourgeoisisme», het is insgelijks waar dat
er weer naar gevraagd wordt sedert enkele jaren* Men is begonnen den
banvloek uit te roepen tegen de geconvulseerde en fragmentarische,
nihilistische en in feite bolsjevistische kunst; en ten minste zij, die
in het Fascisme orde zien, vernieuwing, hiërarchie, enz*, strijden
voor een terugkeeren tot architectuur, tot traditioneele compositie, tot classicisme* Ze zeggen : Er is genoeg vernield; we moeten
heropbouwen; de tijd is gekomen om weer op te richten* Men hecht
geen geloof meer aan het uitzonderings tooneel, aan 't tooneel van
«louter kunst»; het gemeenschappelijk tooneel is beter; de Grieken
en Shakespeare schreven voor het groot publiek* Gemakkelijker groeit
iets van beteekenis uit de ruwheid a la Bernstein van Dario Nicodemi,
of uit de techniek a la Sardou van den knappen Gioacchino Forzano,
of uit de gewoon melodrama's fabriek van Nino Berrini en C l e ,
dan wel uit de aanhangers van het «tooneel van 't stilzwijgen »* —
En voorzeker denken Alessandro Varaldi(die slechts in zijne Altalena,
in zekere mate een voorlooper van zekere overdrevenheid was),
en Lucio d'Ambra, en Ugo Falena, en Giuseppe Adami, en Domenico
Tumiati, dat zij op dezen weg staande, op den goeden staan*
Met eene liefde van gansch anderen aard, die niet altijd wordt
beantwoord, en met andere opvattizgen over stijl, kwamen «letterkundige schrijvers » in dezen laatsten tijd tot het tooneel, om het weer
in de goede baan te voeren en het weer aannemelijk te maken voor het
doorsnee publiek; gisteren, bij voorbeeld, was het Federigo Tozzi;
vandaag Bacchelli, Cavicchioli, Cicognani, Lodovici Pea, en eenige
jongeren : Stefano Landi (pseudoniem van Luigi Pirandello's zoon),
Ugo Betti, Leo Ferrero (zoon van Guglielmo)* Om hunne physionomie te teekenen zouden we, hadden we tijd en ruimte, een meer
uitgebreide, vollediger studie moeten geven, dan deze reeds is* Voor
vandaag zullen we slechts zeggen dat de vaardigheid van het
woord hun niet ontbreekt; maar dat ze in 't algemeen al te schraal
zijn, te zeer verteerd en ontvleescht* Waar de anderen zich al te
gemakkelijk laten gaan, paren zij een al te groote voorzichtigheid
aan vreesachtigheid; en onder hun werk worden de voegen van het
geraamte wel eens zichtbaar; zelden ademen hunne werken warm en
communicatief leven* En de toeschouwers staan er wel eerbiedig
voor, maar juichen ze toch niet altijd toe*
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Anderen, eindelijk, wilden verder gaan en het innerlijk gebrek
van 't nieuw tooneel ontmaskeren, onderzoeken waarom het 't
publiek niet tevreden stelt, en waarom de massa het voor den
cinema of,' eerder nog, voor het sport verlaat. Tegen de algemeen
verspreide denkwijze in, zou het hedendaagsch tooneel, door dit zwakke maanlicht beschenen, nog een der meest levende kunsten zijn;
in zooverre dat het ten minste, gelijk weinig andere kunsten, een
angst, een gekweld-zijn en eene ongerustheid uitdrukt, eigen aan onzen
tijd. Doch het is eene angst, een gekweld-zijn, eene ongerustheid die
in ons land zooals elders, slechts eene élite interesseeren, maar voor
't welk het groot publiek, dat zich van de «ultima ratio» geen rekenschap geeft, heelemaal onverschillig blijft. Daaruit vloeit het ongerijmde voort van de tweespalt tusschen acteurs en toeschouwers, van de
vijandschap tusschen kritiek en publiek, van de kloof tusschen tooneel
en menigte : daaruit komt insgelijks de tegenstrijdigheid in 't woord
van het «teatro piccolo », « studio », « Kammerspiele », enz», enz*
Laat ons dan de volgende conclusie uit dit alles trekken : indien het
waar is dat het tooneel de machtige vereeniger van 't volk in overeenstemming van gevoel en geloof is, en dat religio aaneenbinden
beteekent, laat ons dan eindelijk het woord uitspreken dat sedert lang
reeds op de lippen van velen brandt : ook de crisis van het tooneel is,
ten minste in breeden zin, eene godsdienstige crisis.
We weten niet goed of de meester van het Italiaansch Nationalisme dat het Fascisme voorafging, Enrico Corradini, dit min of meer
duister gevoeld had, toen hij in zijne historische stukken — ook
stylistiek gloeiend van driften — de mythen der eeuwige demagogie,
welke hij verafschuwde, trachtte te bestrijden. Doch vandaag, komend
langs de meest verschillende wegen, schijnen zij het wel te voelen,
Gallarati-Scotti en Manacorda, Borgese en deze vruchtbaarder, gelukkiger en meer toegejuichte Federigo Valerio Ratti (wiens werk een of
anderen dag een aparte studie verdienen zal). En insgelijks eenige der
allerlaatste werken van nieuwe schrijvers, zooals de reeds vernoemde
Viola, en Gino Rocca, en de laatst gekomen Alberto Cecchi, willen
op een daad van goedheid besluiten; en Pirandello in persoon bekroonde zijn jongste werk Nuova Colonia met een soort verheerlijking
der moederschap. Van een anderen kant, moet men dezen gelooven
die in 't privaat of in lezingscommissies en jury's de getypte bladzijden
keuren der aankomende schrijvers, dan schijnt het gewis dat de echo's
der geestelijke problema's en der vernieuwing waarnaar alle ongerust 294

heid vandaag verlangt, er zich veel vaker laten in hooren dan vroeger*
In dit geval zouden we aan 't begin staan van eene nieuwe beweging,
waarvan niemand nog voorzien kan of ze mislukken zal, of zich integendeel gelukkig uitbreiden, noch tot welk einddoel*
Tot een vriend die hem vroeg waarom hij nooit meer werkte,
antwoordde Luigi Morselli, reeds aangetast door de kwaal waaraan
hij bezwijken moest :« Ge zult me zeggen : Leopardi werkte toch
ook voort» — Maar Leopardi schreef niet voor het tooneel* Wie
voor het tooneel schrijft heeft dringende plichten* Kracht en geloof
moet hij overvloedig meedeelen; geen wanhoop* Wanhoop moet hij
voor zich houden »*
Deze verklaring, eerder ethisch dan esthetisch, lijkt wel een weinig
het geestelijk testament van zekere poëzie van gisteren aan de kunst
van morgen* Vernieling en wanhoop, die het tooneel der laatste tien
jaren tot heden toe met schaduw, zoo niet met duisternis gevuld
hebben, aanzien wij als de verstoring van eene diepe crisis; als het
mysterie van een nacht, waarvan men ongeduldig den dageraad
verwacht* We gelooven dat de crisis — indien zij zich oplost — opgelost zal worden zooals voorzegd werd door den fijnsten onzer dichters,
toen hij reeds op den drempel der eeuwigheid stond : «De menigte
heeft dorst naar zekerheid; het succes van morgen zal gaan naar hem
die haar een woord van geloof zal toesturen*»
(Vertaald door L* Duykers).
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De Hedendaagsche Italiaanschc Toonkunstcnaars
Werken en Stroomingen
door A. Delta Corte.
Leeraar in de Muziekgeschiedenis te Turijn»

Het is zeker om duidelijke redenen nog voorbarig een definitief
oordeel te vellen over de muzikale gebeurtenissen der eeuw, die op het
punt staat haar derde decennium te voltooien; meer dan voorbarig,
ongerijmd indien men bedenkt dat dit tijdperk er zeker een van
crisis, van spoedige verandering van strekking, van gretige opzoekingen
is en dat niet eens de hartstochtelijke waarnemers van de hedendaagsche muziek in geweten een kunstenaar en een werk zouden kunnen
aanduiden als steun- of toppunt in den huidigen toestand dezer
kunst.
De crisis, die in alle landen rond 1880 begon, het romantisme en de
eeuw van Verdi, Wagner, Liszt, Franck, Brahms afwees, ontstond
met Mussorgsky, Debussy, Strauss, Schönberg en stilaan met de
nieuwe Russen, is nog altijd acuut, koortsig* Deze strooming, die
voortdurend als een wervelende en schuimende stroomversnelling aandoet en door hare afwijkingen aan den synthetischen blik ontsnapt,
wordt doorgaans en bondig modernisme genoemd. Indien zij een
kwaal is, zal haar hachelijke toestand chronisch worden. Uit den strijd
der elementen zal de oplossing en de redding voortkomen. Er bestaat
geen reden om zich aan pessimisme over te geven. De geschiedenis
toont ons zeer gelukkige ontknoopingen van nog veel moeizamere
perioden. De strijd der strekkingen en der kunstenaars bij het begin
van ons millennium en later in de i 3 e en i4 e eeuwen, en
verder in de i 5 e en nog in de i6 e eeuw — of het nu ging
over polyphonie naast monodie, of over monodie tegen polyphonie,
of over oude of moderne gevoeligheid met betrekking tot de toonsoort,
over diatonische of chromatische gevoeligheid, over tegenstelling
of verzoening tusschen instrumenteele muziek of zang — heeft
reeds uiterst acute phasen gekend en altijd bracht de ontwikkeling
het leven en niet den dood en altijd werden de inhoud en de
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diepere bedoeling, de begeestering en de negatie er van verwezenlijkt en altijd daagde als door de Voorzienigheid gezonden
een talent op, dat de crisis tot haar ontknooping bracht. Het
nageslacht zal uitmaken of zulke redder zich onder ons bevond en wij
zullen het niet voorspellen* (Beter immers een voorzichtige historicus
dan een valsche profeet)*
In deze algemeene crisis is Italië ook betrokken ofschoon op beperkte wijze in de mate nl* van de nog al te geringe belangstelling van
het publiek in de cultuur en de aesthetische muzikale problemen, in
de mate van de geringe kennis van de wereldproductie* Toch
wekt het op die wijze op tot onloochenbare vorderingen in de beweging der gedachten* in de verzuchtingen, in de werken volbracht
volgens het internationaal rhythme*
Met korte woorden zou men kunnen opmerken dat er op dit
oogenblik in Italië drie geslachten van verschillend georiënteerde
toonkunstenaars naast elkaar staan* Een, het oudste, blijft traditioneel
al verandert hetookeenigszinshet type der negentiendeeuwsche opera
en muziek (Mascagni, Giordano, samen met Zandonai); het werkt
volgens schema's, is niet bezorgd om de toekomst en troost zich over
het kortstondig succes zijner laatste werken, door er op te wijzen dat
het reeds het beste van zijn talent gegeven heeft in zijn eerste* Zijn
karakteristiek : het houdt zich enkel met theater bezig, totaal onverschillig voor de herrezen symphonische muziek en kamermuziek,
opstanding die in Italië en Frankrijk precies tot de jaren'70 en '80
opklimt* Een tweede geslacht, dat tot de kunst gekomen is bij het
begin van de modernistische crisis, heeft daaronder geleefd en geleden, heeft de vraagstukken en de stemmen van den tijd begrepen,
heeft zich alzijdig ontwikkeld en is ofschoon zich op de studie der
vreemden toeleggend, toch Italiaansch gebleven (Alfano, Pizzetti,
Respigni); het is nooit tevreden met zichzelf en vernieuwt zich zoowel
op het gebied van het theater als op dat der instrumenteele muziek*
Van het derde en laatste geslacht dat ontstond en opgevoed werd tijdens
het conflict der moderne strekkingen, is het onmogelijk de kenteekenen
vast te stellen, daar het nog in een toestand van voortdurende gisting
verkeert* Zijn vertegenwoordigers en om zoo te zeggen de epigonen
van zijn vertegenwoordigers beproeven alle wegen; van een van hen
die nauwelijks de veertig bereikt heeft, wordt gezegd dat hij thans aan
zijn derden stijl is* Beurtelings zijn zij de stoutmoedigste voorvechters
en de meest argelooze traditionalisten en betrekken in deze schomme397

lingen alle elementen van de compositie, van de gedachten tot het
toonstelsel, van den vorm tot de klankrijkheid; ars antiqua en ars nova;
nu eens internationaal, dan weer uiterst nationaal* Het is het geslacht
dat het meest in den strijd om de toekomst gewikkeld is. Moge God
het bijstaan! Men zou ten slotte nog kunnen spreken van een dichte
schaar onafhankelijken die bij geen enkele strekking aangesloten
zijn, persoonlijkheden in vorming; velen beoefenen naast de toonkunst de cultuur en door hunne historische en critische geschriften,
hunne werken van herziening en herdruk nemen zij op doelmatige
wijze deel aan het nationale leven*
Zulk vluchtig overzicht en de beschouwing van het critisch werk
geven geen aanleiding tot pessimisme* Eéne zaak is het onmiddellijk
« succes » en een andere de toekomst* Het is beter te bewegen, om het
even hoe, dan stil te staan* Vruchtbaarder voor Italië dan de productie
van den aangenamen Zandonai, epigoon van een verdwenen tijdperk,
geloof ik de stuiptrekkingen en koersveranderingen van lieden als
Malipiero, Casella* Ik voel dat Mascagni niets meer praesteert en ik
hoop in diegenen, die jong of niet meer jong, zich kwellen en zich
ontwikkelen*
Van Pizzetti verschijnt eerstdaags Lo Straniero (De Vreemdeling)
maar wij weten er nog niets over* Wij kunnen hier bij voorbaat enkele
indrukken weergeven over Ultimo Lord (De Laatste Lord), de nieuwe
opera van Alfano*
« Zichzelf blijven en bewegen met de hedendaagsche stroomingen »is het voortaan axiomatisch principe, dat den vorm geeft aan de
artistieke werkzaamheid van Franco Alfano; in zulke uiting schept hij
genoegen met standvastigheid en overtuiging* Zichzelf blijven sluit
zich vernieuwen in, maar zich vernieuwen op persoonlijken grondslag,
in de intieme mogelijkheid, die gaandeweg op verschillende wijze
vorm aanneemt dank zij de groeiende rijpheid van den geest en van de
techniek en die toch steeds dezelfde natuurlijke en oorspronkelijke
mogelijkheid blijft* En dit werd door Pannain opgemerkt toen hij de
opera van Alfano bestudeerend de aandacht vestigde op iets als een
phase van bedaarde vurigheid in zijn laatste composities in tegenstelling met de voorgaande phase van dionysische beroering* Met de
moderne stroomingen meebewegen beteekent voor een kunstenaar, die
zichzelf wenscht te blijven, het opzoeken en uiten van den werkelijken samenklank tusschen de nieuwe strekkingen, de nieuwe verlangens, die zich op het internationaal gebied der kunst openbaren,
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en den eigen geest, doch niet het navolgen uit berekening of winstbejag; en dit ander gedeelte van Alfano's leidend principe werd verwezenlijkt door zijn toetreding tot de strooming van de komische
opera en van de korte opera met Madonna Imperia (Mevrouw Imperia),
Zulke strooming is inderdaad aanzienlijk buiten Italië en ook in Italië*
Strauss verliet de tragische omgeving voor de comedie en kwam op
zijne wijze tot die scenische en formeele verhoudingen, die Ravel bij
voorbeeld omschreven had in Heure Espagnole. In het vervolg namen
Duitschland en Oostenrijk in de opera alle aspecten en middelen op uit
het mechanisch-artistieke Amerikaansche en internationale leven; de
jongste opera's van Krenek en Hindemith hebben de deur geopend
voor den jazz, den cinematograaf, het music-halL Maar in dit opzicht
zegt Alfano ons dat hij, in hart en nieren Italiaan, Madonna Imperia
ook niet tragisch en in één bedrijf gemaakt en thans L Ultimo Lord,
een niet tragische, maar luchtige episode in drie bedrijven voltooid
heeft, maar van jazz en cinema wil hij niet weten; en meer dan ooit
Italiaan streeft hij naar het napoletanisme, door het feit dat hij twee
liederen in dialect getoonzet heeft en sterk verlangd heeft hetzelfde te
doen met Assunta Spina van Salvatore di Giacomo*
Het bekende en sympathieke blijspel van Ugo Falena werd voor
de muziek bewerkt door Falena zelf en door Arturo Rossato* Geen
verzen noch rhythme, maar lenig en buigzaam proza; noch melodramatische langdradigheid, noch syntheses zwanger van gedachte*
Het onderwerp, dat precies spontane en geëigende gesprekken eischte,
werd omgewerkt in de mate waarin dit noodzakelijk is voor de verandering van een blijspel in een libretto, met het oog op de bijzondere
noodwendigheden en wenschelijkheden van duur en muziek*
Het eerste bedrijf speelt te Londen in een eleganten poppenwinkel* Kerstmis is nabij* Met gesloten uitstalraam bereiden Freddie
en hare moeder, de eigenaarsters van de zaak een grooten kerstboom
voor, die bestemd is voor den verkoop* Een groep meisjes, vriendinnen
van Freddie, woont de schikking van de geschenken, de sterren, het
speelgoed en de lampjes bij en amuseert zich in het werk, dat door de
liefelijkheid en goedheid van Freddie opgeruimd en grootsch gemaakt
wordt en tevens vol heimwee en poëzie zooals dat eigen is aan den
kersttijd en aan het naïeve zicht van een symbolischen kerstboom*
Door een buitengewoon geroep op straat wordt intusschen de
doortocht van den prins van Denemarken, die een bezoek gaat brengen
aan den koning, aangekondigd* De uitstalramen van den winkel
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worden ten teeken van eerebewijs en tevens uit nieuwsgierigheid geopend. Men ziet de straat vol volk, dat den hoogen Deenschen gast,
die jong en schoon is en traag in een auto voortrijdt op feestelijke
wijze begroet. Een prins, en jong en schoon.*. Ieder meisje droomt
er zich een! En Freddie is meer dan elke andere gevoelig voor zulke
betoovering, zij die, een geboren Kilmarnock en tot den hoogsten
Schotschen adel behoorend, genoodzaakt is poppen te verkoopen,
omdat het huwelijk van hare ouders nooit werd goedgekeurd door den
laatsten lord Kilmarnock, die nooit de menging der klassen duldde; de
moeder van Freddie had immers geen blazoen. De stoet van prins
Christiano is voorbij en reeds ver en de kortstondige betoovering is ten
einde. Van af dit punt volgt het libretto de handeling van het bekende
blijspel. In hetzelfde eerste bedrijf wordt namelijk door de gesprekken
van Freddie met haar vader en haar moeder haar adel en de oorzaak
van den huidigen toestand bekend gemaakt; dan komt Gray, de
secretaris van den ouden Lord, door dezen gezonden om vast te
stellen wie Freddie is, aangezien de strenge grootvader uit Londen
een met dien naam onderteekende photographie van een jongeling
ontvangen heeft. De vergissing is hierdoor ontstaan dat de gelaatstrekken van Freddie nog vastberadener voorkomen door den mannelijken snit der haren. Het is dus een kleindochter; wat een ontgoocheling voor den oude, die zich misschien met een erfgenaam inschikkelijk zou getoond hebben en om hem ook aan de ouders zou vergeven
hebben. Freddie waagt den slag, kleedt zich als een man, overwint
het verzet en de weifelingen van Gray, vertrekt met hem naar het
kasteel van den lord, hare ouders voorspellend dat zij haar spoedig in
Schotland zullen komen vervoegen.
Zooals in het blijspel toont het tweede bedrijf ons het woeste en
harde karakter van den ouden hertog, zijn wantrouwen en daarna zijn
eerste sympathie voor zijn kleinzoon en de onverwachte aankomst van
prins Christiano met de prinses. Freddie herneemt haar vrouwenkleeren en treedt opeens op als vrouw, aangezien er in heel het kasteel
geen enkele edele vrouw is om de Deensche prinses gezelschap te houden. De teederheid van prins Christiano en van Freddie, een betrekking,
die vol is van jeugdige betoovering en waaraan de sociale stand en de
verkleeding van Freddie een bijzonder karakter van zeldzaamheid en
belangstelling verleenen, wordt op sentimenteele wijze onderstreept.
In het derde bedrijf vraagt Christiano, nadat de verliefde sympathie tusschen de jongelingen nog aangegroeid is, aan den hertog de
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hand van Freddie! De lord verbleekt; wat een schaterlach zal er over
de Kilmarnock's opgaan, wanneer men zal vernemen dat Freddie een
man is! Freddie openbaart hem met vleiende arglistigheid de waarheid
en hem reeds een beetje beheerschend, herinnert zij hem verder aan
het kwaad dat hij door zijn koppige afkeerigheid zijn echte familie
aangedaan heeft; ten slotte is de hertog overwonnen* Intusschen zijn
de ouders van Freddie, samen met hare nieuwsgierige en toegenegen
vriendinnen, op den triomf van hare sluwheid en betooverende goedheid betrouwend, op het kasteel toegekomen* Ouders en vriendinnen
zijn immers vol feestelijke blijdschap aanwezig bij het officieele huwelijksaanzoek en bij de toestemming, die de eenige manier is om aan de
Kilmarnock's een waardigen erfgenaam te verzekeren* Bij het einde
zingt Freddie terwijl zij afscheid neemt van het publiek den lof van de
mode : « Zou ik zonder korte haren het mooie wonder hebben
kunnen voltrekken? Neen* Met Kerstmis, ginder ver, weet U het
nog? Ik droomde van den hemelsblauwen prins* En de hemelsblauwe
prins is gekomen*** » En het blijspel eindigt met de uitbundigste
uiting der voorspelde blijdschap*
In dit blijspel vol verwikkelingen en avonturen, waarin de verkleeding de nieuwsgierigheid van den toeschouwer voortdurend wakker houdt en de liefelijke verrassende gebeurtenissen een eenvoudige en
samenhangende logica hebben, bestaat een sentimenteele toestand en
bijgevolg ook een muzikale mogelijkheid* En zulke toestand is de oorZaak zelf van de opera* Door deze gezonde opvatting van het theater en
van de kunst die een dramatisch element in ieder kunstwerk erkent,
ook in het komisch tooneel, ligt de gevoelige knoop bij Freddie, in wier
teere en gevoelige ziel de moreele gedwongenheid van hare familie en
de onrechtvaardigheid van haar grootvader een latenten toestand van
kommer en verdriet, een lichte en vinnige pijn uitmaken; ondanks hare
jeugd en natuurlijke levendigheid is zij niet onbesuisd noch onverschillig maar wordt door diezelfde physische gesteldheid er toe gedrongen een vurige, practische oplossing van haren onaangenamen
toestand te zoeken* Alles samen genomen is de verkleeding en wat er
uit volgt niet de grap van een impulsieve en drieste natuur, maar een
uiterlijk grillige en innerlijk door haren gemoedstoestand bepaalde
daad, een poging tot bevrijding, die gelukt* Naast Freddie, wier teederheid en betoovering natuurlijk aandoen, verdiende zoowel het karakter
van den norschen grootvader, wiens gemoedsdrift van haat tot welwillendheid afdaalt als de persoon van Christiano, die van de uit
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vrouwelijke nieuwsgierigheid voortgesproten sympathie tot de tegelijkertijd verliefde en eerbiedige genegenheid en spoedig tot den
hartstocht opstijgt, op den voorgrond te worden gebracht. Aan het
blijspel werd een benaming gegeven die aan vele operaschrijvers van de
vorige eeuw gediend heeft om den bijzonderen toon van enkele hunner
werken aan te duiden : half-ernstig* Het muzikaal proza heeft met
eenvoud, klaarheid en levendigheid de gelijkaardige hoedanigheden
van het libretto gevolgd en op die en die plaats, waar het proza op de
gewone spreektaal neerkomt of op die en die andere, die rijk is aan
gepasten, beschrijvenden klankenrijkdom, heeft de schrijver niet
geaarzeld strophische gedeelten in te lasschen telkens wanneer de beelden zich op natuurlijke wijze schikten in stukken, zooals men pleegt
te zeggen, van den ouden trant*

Van Adriano Lualdi hebben wij zeer merkwaardige kamermuziek
gehad na II Diavolo nel Campanile (De Duivel in den Klokketoren),
een werk dat een merkwaardigen vooruitgang beteekent op Figlia del
Re (De Koningsdochter); kamermuziek, die een bewijs geeft van den
verhoogden luister, die door de Italianen aan dit genre werd toegevoegd.
Van Giuseppe Mulè, een ernstig en stug toonkunstenaar, willen
wij hier een poëtische opera Dafni, die vervuld is van welluidende
Siciliaansche klanknabootsingen en van warme en aangrijpende melodieën vermelden* Wij weten niet wat hij op dit oogenblik voorbereidt*
Tusschen de jongeren willen wij op de nieuwe werken van Casella, Castelnuovo-Tedesco en Pannain wijzen*
Alfredo Casella is heelemaal in beslag genomen door de verwezenlijking van een theatraal onderwerp waarvan hij, naar hij zelf
zegt, reeds meer dan tien jaar gedroomd heeft en waaraan hij verleden
jaar is beginnen te schrijven, La Donna Serpente (De Slangvrouw) in een
proloog en drie bedrijven, die Cesare Vico Ludovici uit een bekend
muziekstuk van Carlo Gozzi geput heeft* Het werk, dat reeds voor twee
derden voltooid is, zal waarschijnlijk met de partituur in Juni eerstkomende klaar zijn* Het is een omvangrijk werk, dat heel een avond zal
in beslag nemen*« De stijl is », zegt Casella mij «zooals dat wel noodzakelijkerwijze moest zijn in een libretto, dat den geest van Carlo
Gozzi heel wat meer eerbiedigt dan dit totnogtoe in vroegere opera's
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het geval was : tragikomisch. Rondom twee tragische hoofdpersonages
graviteeren andere figuren, die uit de commedia dell'arte voortkomen
en dus boertig zijn* Het werk is geschreven met den vasten wil iets te
scheppen,dat terzelfdertijd levendig, eenvoudig, dynamisch en vermakelijk is* De stemmen zingen of ten minste spreken al zingend volgens
het onovertrefbaar voorbeeld van Falstaff. Zeggen dat ik tevreden ben
met wat ik totnogtoe geschreven heb, zou kunnen onbetamelijk lijken»
Maar toch meen ik te mogen beweren dat La Donna Serpente
waarschijnlijk mijn beste werk zal zijn» Na zeer lange jaren van voorbereiding, maar tevens zonder om het even welke vooroordeelen
en theoretische slavernij, heb ik het eeuwig theatraal probleem
aangevat»»
Bovendien werkt Casella nog aan de instrumenteering voor een
orchest van zoo wat 35 uitvoerders, van zijn Serenata (Serenade), die
verleden jaar den prijs van Philadelphia gewonnen heeft» De primeur
van dit werk is voorbehouden aan de « Mostra Nazionale di musica
contemporanea » (Nationale Tentoonstelling van hedendaagsche
Muziek), die aanstaande Lente te Rome zal geopend worden*
Minder doolziek dan Casella, blijft Mario Castelnuovo-Tedesco
graag in zijn geboortestad Florence» Na Mandragola (Alruin) heeft hij
onlangs het theater beproefd» Feitelijk heeft hij reeds de laatste hand
gelegd aan Bacco in Toscana (Bacchus in Toscana), een dithyrambe in
een bedrijf voor soli, koor, orchester en mimiek (naar het gedicht van
Francesco Redi)» « Het is een klein werk, dat tamelijk eigenaardig is»
zegt Castelnuovo-Tedesco, «daar het terzelfdertijd aan de opera en aan
het ballet karaktertrekken ontleent en het van het begin tot het einde
gezongen en gedanst wordt» Twee solisten, Bacchus, baryton en Ariadne, sopraan; het koor neemt geen deel aan de handeling, maar is er
de toeschouwer van; het ballet handelt, maar zingt niet»» De toonkunstenaar heeft zelf de tooneelschikking van het gedicht van Redi,
dat op gepaste wijze ingekort werd, vastgesteld» Het werk is in hoofdzaak een tooneelfeest, dat zich in den hof van Boboli ontvouwt» Het
reikt aan de eene zijde de hand aan de Grieksche dithyrambe en de
mythologische tusschenspelen van onze Renaissance en aan de andere
zijde aan de meest moderne theatrale opvattingen, die zang en dans
mengen» De muziek heeft een eenvoudig en populair karakter»
Maar de aantrekkingskracht van het tooneel heeft CastelnuovoTedesco niet verwijderd van de kamermuziek, die hij een bijzondere
voorliefde gewijd heeft» Hij heeft immers niet alleen een trio, maar
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ook een sonate voor cello en piano, een sonate voor piano, een kwartet
en een sonate voor viool en piano gecomponeerd*
Guido Pannain kent de vreugde van het scheppend werk en die
van*** den brandstapel* Terwijl andere jongeren (hij is zeven en dertig
jaar) voortgaan met liefdevol de werken hunner jeugd te beschouwen
kan hij het gezicht van zijn nabij verleden niet verdragen (een kwartet,
een sonate, een symphonisch gedicht, enz*) en beoordeelt hij zichzelf
met hartstochtelijke strengheid in gretige verwachting van beters*
Wanneer men hem ondervraagt over wat hij voorbereidt, aarzelt hij te
antwoorden omdat de ijdelheid hem niet prikt en zijn geweten, zijn
waakzaamheid en zijn twijfel hem onwillig maken voor de publiciteit*
Toch mag gezegd worden dat hij aan een op het eiland Capri ingegeven ballet werkt, een ballet dat niet volgens de mode is, dat niet
streeft naar gezochtheid, cubisme, russisme of synthese : niets & la
Daghileff of niets, dat op eenig ander «interessant» product voor de
snobs gelijkt* Een opvolging van tafereelen en plastische dansen, bezield door den lyrischen geest van den dans* De protagoniste is een
meisje dat den geest van het eiland voorstelt* De handeling is er
op berekend om den toeschouwer de meest suggestieve tafereelen
voor te stellen, de grot, de rotsen, de overblijfselen uit de oudheid*
Iets als een lyrisch visioen van het eiland*
Verder heeft hij nog een tooneelwerk, dat reeds voltooid is,
Intrusa (De Indringster) van Maeterlinck* «In deze opera» verklaart
ons Pannain « heb ik het drama onder een ander licht gezien dan naar
gewoonte; op het eerste oog schrikt het de traditionalisten, die aan
liefdeduetten en hartstochtelijke emphase gewoon zijn, af, maar toch
blijkt het diep theatraal en dramatisch te zijn* Zooals in het oorspronkelijke van Maeterlinck, worden de personages niet ontroerd,
maar zingen en hun zielstoestand trilt heelemaal uit in de muziek*
Het is een drama waarin het lichtspel een uiterst suggestieve rol moet
spelen : de muziek en de kleuren zetten de dramatische beteekenis
van het mysterie en van de vrees in handeling om* Om deze te vertoonen is een buitengewoon fijne regie, met een uiterst teer begrip
voor innerlijke visie noodig*
Dit scheppend werk is niet het eenige wat Pannain liefheeft en
volbrengt* Hij is bovendien een uitstekend musicoloog en teekent
intusschen met meesterlijke hand een reeks profielen van buitenlandsche tijdgenooten en legt den eersten steen aan een monumentaal werk
voor de Italiaansche cultuur* Het eerste deel immers van Monumenti
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della storia musicale italiana (Hoofdfiguren uit de Italiaanschc
muziekgeschiedenis), dat door de uitgeverij Ricordi zal gedrukt
worden, toont ons voor de eerste maal een school die om zoo te
zeggen nog heelemaal onbekend was voor onze componisten, nL de
Napolitaansche polyphonisten*
Evenals Pannain werken vele andere Italiaansche jongeren mede
aan het herdrukken en de eerste uitgave van de ouden* Onder de
talrijke publicaties moet hier herinnerd worden aan die van al de
werken van Monteverdi, bezorgd door Malipiero*
Turijn, December 1929* (1)

(1) Vertaald door Dr CLEM, DAENEN*
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Katholieke Letterkunde in Italië
door Arrigo LevastL
Bestaat er op dit oogenblik een katholieke letterkunde in Italië,
die de aandacht en de bewondering van al degenen die buiten het ware,
ook het schoone zoeken, gaande maakt? Het is niet mogelijk daarop
een afdoend antwoord te geven* Doch zoo wij den opbloei van hedendaagsche katholieke Fransche schrijvers nagaan, in wier werken
een uitgelezen en nauwkeurig omlijnd geloof brandt, en waarin tevens
een krachtige gedachte trilt en een glanzende stijl te bewonderen
valt, dan moeten wij bekennen dat onze hedendaagsche katholieke
kunst geen overvloed aan meesterstukken heeft, noch zeer belangrijke
schrijvers bezit*
In de laatste tijden heeft een ijverige Milaneesche priester, don
Giovanni Casati, een Bio- bibliographisch woordenboek van de levende
katholieke Italiaansche schrijvers samengesteld, waarin niet minder
dan 591 schrijvers opgenomen werden* Een bepaald ontzaglijk getal
dat ons met verbazing vervult* Indien wij echter het geduld oefenen
deze namen één voor één te doorloopen en een blik te werpen op de
werken van dien of dien schrijver, dan zien wij dadelijk in dat wij voor
het grootste gedeelte te doen hebben met dagbladschrijvers en schrijvers van zeer ondergeschikt belang* Het zijn allemaal brave lieden,
goede katholieken, ijverige geleerden, actieve werkers, nauwgezette
onderzoekers; maar hun proza of hunne verzen zijn Veeleer geschikt
om ons af te stooten, dan om ons aan te trekken* Zij schrijven zonder
kracht of durf, zij kennen veelal de waarde van de adjectieven en de
werkwoorden niet, zij steken hunne perioden niet stevig in mekaar, zij
zijn veeleer zalvend en storten geen leven in* Zij schrijven bladzijden
en bladzijden neer, die noch overtuigen, noch ontroeren; als schrijvers
zonder kracht en dagbladschrijvers zonder betoovering brengen zij
boeken voort, die in de boekhandels doorgaans een dutje doen en
geen medelijdende hand denkt er ooit aan het stof, dat ze bedekt,
van hun rug te schudden* Het zijn schrijvers, door weinigen gekend
en door zeer weinigen gelezen en die wij toevallig in dit Woordenboek
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ontmoeten, hetwelk om omvangrijk te worden, zooals het is, uit afgelegen en tamelijk donkere en kronkelende spelonken, namen van zeer
middelmatige waarde heeft moeten opdiepen*
Maar waaraan moet deze schaarschheid aan katholieke schrijvers,
die bekwaam zijn met de niet-kotholieke, godsdienstlooze of bepaald
ongodsdienstige en heidensche letterkunde te wedijveren, toegeschreven worden? Wij zouden ze misschien aan het gebrek aan traditie
kunnen wijten. Zoo wij Dante en enkele schrijvers uit de dertiende en
de veertiende eeuw, voor wie de godsdienst een natuurlijk element
van het leven was, buiten beschouwing laten, dan is de eenige waarlijk
groote schrijver, waarop ieder katholiek zich heden ten dage beroepen
kan, Alessandro Manzoni* Hij is als een berg, die uit de zee opstijgt
na verschillende eeuwen van wachten* De Sanctis heeft terecht in zijn
Geschiedenis der Italiaansche Letterkunde opgemerkt : « Kerstdag,
de Passie, de Verrijzenis, Pinksteren waren de eerste stemmen van de
negentiende eeuw* Kerstdagen, Maria's en Jezus' waren er zonder
eind in de oude letterkunde, een flauwe stof voor liederen en sonnetten,
die alle vergeten zijn* De inspiratie, waaraan de hymnen van de H*
Vaders en de godsdienstige zangen van Dante en Petrarca en de schilderijen, standbeelden en tempels van onze oude kunstenaars ontsproten was, ontbrak* Over deze heilige stof waren de zeventiende eeuw
en Arcadië heengegaan, totdat zij verdween onder den spotlach
van de achttiende eeuw* Nu maakte ook de poëzie haar concordaat* Deze oude stof verscheen weer, verjongd door een nieuwe
inspiratie* »
En niet alleen was Manzoni de vernieuwer van den christelijken
lofzang, maar hij schiep ook den grootsten roman, waarop onze letterkunde roemt en hij verhief zich als kunstenaar boven haast al zijn
tijdgenooten, drong zich op als een groot schrijver en wist zijn eigen
kunst te verlevendigen met een forsche gedachte en een moraal van
den eersten rang* De katholieken konden zich eindelijk verheugen
in het bezit van een katholieken kunstenaar van niet alledaagsche grootte, wiens werk waarlijk universeel was en dien allen zoo niet bewonderen, dan toch hoogschatten moesten* Manzoni was en bleef de echte
katholieke kunstenaar, die nadat hij in den godsdienst de levensbron
voor zijn bestaan ontdekt had, er heel zijn kunst mee wist te doordrenken* Zoo maakte zijn geloof, dat vol was van nieuw licht, de katholieke
kunst levend bij ons en door zijn toedoen begreep men hoe er nog
steeds in het dogma en in de kerk een geestelijke kracht aanwezig
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was, die op heerlijke wijze kon dienen tot het scheppen van meesterstukken.
Het is hier voor ons het oogenblik niet om lang bij Manzoni
te blijven stilstaan, het is er ons enkel om te doen op zijn belang te
wijzen en hem voor onzen katholieken kunstenaar aan te wijzen
als het type van den schrijver* Na hem kwam er weinig. Gedurende
zijn leven waren er verschillende katholieke schrijvers, maar zij
stonden allen in zijn schaduw, uitgenomen Tommaseo, een kloeke
prozaschrijver, een heerlijke taalkunstenaar en een katholiek uit
innerlijke noodzakelijkheid, maar bonkig en bitter en niet geschikt
om veel sympathieën voor zich te winnen en om navolgers te vinden.
Zijn christianisme straalde niet van liefde en ofschoon hij dichter en
een belangrijk kunstenaar en een niet te misprijzen denker was,
hebben zijn bitsheid, zijn onplooibaarheid en zijn dogmatische
bekrompenheid hem niet zeer veel vriendschap verworven en hem
veeleer verhinderd een gevolgde meester te worden.
De letterkunde van de geslachten na Manzoni heeft weinig
godsdienstigs, heel weinig christelijks. Men begint met den kunstenaar Manzoni te bestrijden en met hem ook zijn moraal en zijn geloof.
Het christendom wordt grootendeels verwaarloosd. De nieuwe kunst
is naturalistisch, psychologisch, sociaal, godsdienstloos en antigodsdienstig. De Scapigliati van Milaan willen niet als geloovig gedoodverfd worden en zijn zelfs voor het grootste gedeelte atheïsten en
anticlericalen; Carducci, in 1835 geboren, openbaart zich als antichristelijk; Verga, in 1840 geboren, is een groot kunstenaar, maar
naturalist en zonder godsdienstige behoeften; Oriani, in 1852 geboren,
laat zich niet met godsdienstige beschouwingen in en stelt vooral
belang in de sociale beweging en in het menschelijk karakter. Alleen
Antonio Fogazzaro, geboren in 1842, is een katholiek kunstenaar.
Hij volgt in een zekeren zin de traditie van Manzoni. Hij staat ver
beneden Manzoni als geest en als schrijver, ofschoon hij het godsdienstig probleem diep aanvoelt en een groot gedeelte van zijn gedachte en van zijn werkzaamheid gewijd is aan de oplossing van de
antithesen des levens bij middel van de godsdienstige synthese.
Hij was dichter, schrijver, voordrachtgever, bestudeerde de wetenschappelijke vraagstukken in hun verband met het geloof, hij was modernist. In Italië had hij een levendigen invloed. In sommige zijner
romans, als Piccolo Mondo Antico (Het oude wereldje) is hij een verdienstelijk en belangrijk romanschrijver. Hij is een veel gelezen schrij308

ver, hij verwekt belangstelling en discussie rondom zichzelf en rondom
zijne opvattingen over het godsdienstige leven en brengt een publiek
van fogazzarianen voort* Ik zou hem geen kunstenaar van den eersten
rang kunnen noemen, zijn personnages zijn niet in brons gegoten,
zijn ziel is vaak onzeker en vermoeid* Hij zoekt de overeenkomsten
tusschen den geest en de stof en schippert tusschen geloof en rede*
Is hij een katholiek in den stricten zin van het woord? Op sommige
oogenblikken lijkt hij meer een christen in den algemeenen zin te zijn
dan iets anders, op andere oogenblikken is hij de katholieke ketter*
Hij zou de kerk willen hervormen, maar hem ontbreken nauwkeurige
gedachten en het gezag van een heilige* Hij is dikwijls vaag en onzeker
en het nieuw katholicisme dat hij droomt is van zulken aard, dat het
zelfs aan een ongeloovige niet ongepast voorkomt* Daar Fogazzaro
in een ongeloovigen tijd geleefd heeft, denkt hij dat men zich een godsdienstig geweten kan vormen door het dogma nu eens verstandelijk,
dan weer wetenschappelijk en ten slotte symbolisch te verklaren*
Hij is een vlottende en voortdurend onrustige ziel* Hij bewondert
het geloof, maar heeft een zwak voor de rede; op sommige oogenblikken gevoelt hij zich mystisch en godsvruchtig, maar hij gelooft in de
geschiedenis; soms wil hij heel geest zijn, maar geeft niettemin iets
toe aan het vleesch* Hij tracht de tegenstellingen uit te roeien, maar
erkent niettemin het belang van de extremen* Hij is geen sterke en
diep doordringende geest, hij is niet de man, die de gewetens en de
verstanden omkeert en optreedt als een brandstichtend en louterend
vuur* Hij twijfelt, zucht, draalt en verlangt; hij kan zich niet krachtdadig tegen de zinnelijkheid verzetten, maar streelt ze veeleer* Daarom
heeft hij geen machtigen en blijvenden invloed op ons Land gehad,
heeft geen onvergetelijke woorden gesproken, geen roman nagelaten,
waaruit de katholieke kunstenaar van onze dagen een machtig leven
kon putten* Zij, die Fogazzaro als een vernieuwer en opwekker van
godsdienstige waarden aanzagen, werden er meestendeels door teleurgesteld en de leerlingen, die hem in den beginne volgden, verminderden stilaan, zoodat zij thans nog in klein getal en alleenstaand voorkomen*
De Italiaansche jeugd van toen wendde zich vol geestdrift tot de
paganiseerende, antigodsdienstige en zinnelijke dichters; vooral
Giosuè Carducci, de dichter en de schrijver, zoo gevreesd in de polemiek, overheerschte toen en later Gabriele d'Annunzio, de opzweeper
van de meer verfijnde zinnelijke driften* Pascoli behaagde zeer, maar
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zijn humanitair christendom is ietwat onbepaald en men kan niet
zeggen dat het op de gewetens ingewerkt heeft, daar men bij hem
veeleer de rust, die uit zijn landelijke en delicate lyriek tot de ziel
kwam, bewonderde en zocht*
De gedachten die van over de Alpen kwamen, prikkelden de
nieuwe geslachten en men beschouwde het christendom als een godsdienst, die afgedaan heeft, die men enkel nog een blik van medelijden
of van misprijzen kon gunnen* Nietzsche, Stirner waren de gretig
gelezen schrijvers* Wat konden tusschen zooveel onverschilligheid
christelijke dichters en schrijvers als Giulio Salvadori, Francesco
Acri, Pater Manni en Augusto Conti? Dat waren heusch geen dichters
of denkers of schrijvers van buitengewone beteekenis, wij zouden
ze niet eens groot kunnen noemen en daarom vonden hun strijd en
hun geschriften weinig weerklank* Het zijn ernstige schrijvers, dichters met een zekere inspiratie, zij hebben er recht op meer geacht te
worden dan zij het werden, wanneer wij ze vergelijken met zooveel
dichters en schrijvers van zeer ondergeschikt belang, die gisteren
zooals vandaag gevierd en geëerd werden en nog worden; maar zeker
ontbrak hun die artistieke kracht die hen kon in staat stellen te wedijveren met Carducci, met d'Annunzio, met Pascoli, met Verga, met
Oriani*
Giulio Salvadori in 1862 geboren was een delicaat dichter, hij
had accenten van hartstochtelijke liefde tot God, maar wij zouden
hem heusch geen groot dichter kunnen noemen* Hij was een ontwikkeld man, een degelijk schrijver, een gevoelig kunstenaar, een vurige
geleerde maar ook in de Romeinsche groep die zich rond Sommaruga
schaarde, overheerschte hij niet* Zoowel vóór als na zijn bekeering
behoorde hij tot de kunstenaars van den tweeden of derden rang,
maar onder dezen was hij een van de eersten* Toch konden zijn goedheid en zoetheid de Italianen niet afbrengen van het geestdriftig
lezen en meestal het volgen van de dichters en schrijvers, die liever
God lasterden of de meest gemeene driften opwekten* Dezen deden
de geheimste snaren van den lezer trillen, zweepten zijn fantazie op,
deden hun verzen dreunen van een onstuimig en geweldig rhythme,
ontvlamden de zinnen en stortten zich stoutmoedig buiten de grenzen
van een gezonde en ingehouden gedachte* Het was toen een periode
van zulke opstandigheid en losbandigheid, dat de ietwat melancholische en leopardiseerende christelijke stem van Pater Manni als
overstemd was door een voortdurend gedreun en een onafgebroken
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losbarsting* Hoe konden de veertiendeeuwsche perioden van Acri
die gelijken op nu eens korte, dan lange halssnoeren van diamanten,
de jongelui aantrekken, die genot vonden in het declameeren van het
met klatergoud overdekte en buiten alle maat met kleur beladen,
maar prikkelend en beeldrijk proza van d'Annunzio? Hoe kon men
een sereen proza, als het christelijke is, liefhebben wanneer men
gewoon geworden was aan den wervelwind en aan het volgen van de
vernietigende polemieken van Carducci ?
Weliswaar kwamen eenigen in opstand tegen de overheersching
van het naturalisme, het positivisme en het scepticisme en dezen verkozen schrijvers te lezen en te bewonderen, die zoo niet katholiek
dan toch ten minste christelijk waren* En men las bij ons Dostojefskiej
en Tolstoï, men hield zich veel met Fransche letterkunde bezig en de
Maistre, Villiers de Hsle-Adam, d'Aurevilly, Verlaine, de Baudelaire
uit de laatste periode, Huysmans, Bloy, Barrès, Claudel, Péguy,
Jammes, enz* worden geliefde schrijvers* In de Russen bemint men
weer die broederlijkheid en dit medelijden, waartegen het zuivere
christianisme zich verzette* Enkele Fransche, Belgische en Engelsche
schrijvers leeren ons dat er ook in onzen tijd katholieken kunnen zijn,
die bekwaam zijn tot het scheppen van een levende kunst* Een godsdienstige beweging begint zich in heel Italië te ontwikkelen en heeft
tot centrum het tijdschrift Rinnovamento (Vernieuwing) van Milaan*
Het is een beweging, die ontstond onder den prikkel van wat in Frankrijk gebeurde, precies met betrekking tot de godsdienst* Vele jongelui
beginnen ernstig belang te stellen in de dogmatica, in godsdienstige
vraagstukken, in de geschiedenis van de kerk en van de godsdiensten,
in de betrekkingen tusschen moraal en christianisme, tusschen
philosophie en godsdienst, tusschen kunst en christianisme* Men overdenkt, men bestudeert veel, men vergelijkt, men bemint, men maakt
propaganda, men wil verfrisschen en vernieuwen* Menschen met een
groot talent en een onbetwiste rechtschapenheid nemen deel aan de
beweging, die niettemin niet goed bepaald is en meer aspiraties, dan
nauwkeurigheid van doelstelling vertoont* Er was geen leider, die haar
zou beperken en klaar en duidelijk geleiden en zoo ging ten slotte
de eenheid te loor : men discussieerde te veel, men vernietigde in
plaats van weer op te bouwen en stil aan werd de beweging kettersch*
Nadat zij door de kerk veroordeeld was, kwijnde zij weg zonder haast
nog zichtbare sporen achter te laten* Men moet haar evenwel de verdienste toekennen vele Italianen tot de studie van de godsdienstige
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en geestelijke vraagstukken te hebben geleid en de jaren 1907,1908 en
1909 behoorden tot de vurigste en hebben er toe bijgedragen om heel
een geslacht voor te bereiden tot het begrip van den godsdienst over
het algemeen en van de groote waarden van het Katholicisme in het
bijzonder*
In dezelfde jaren bestreed Benedetto Croce met de «Critica»,
met zijn philosophische, wetenschappelijke en historische werken
en met zijn steun aan een grootschen wederopbouw van de Italiaansche
uitgeverij, volop het positivisme, dat toen vooral op de universiteiten
heerschte en het sensualisme, voornamelijk door d'Annunzio in het
leven geroepen* Met Croce, door veel jongeren gevolgd, werd de godsdienst gedeeltelijk gerehabiliteerd omdat hij, ofschoon aanschouwd
als een onvolmaakte philosophie, volgens de neo-hegeliaansche
principes, die door Croce gevolgd werden, toch heel dicht bij de philosophie stond, die door hem als den hoogsten graad van kennis aangezien werd. Dat beteekende een niet geringen vooruitgang voor ons,
die gewoon waren onverschillig te zijn tegenover den godsdienst
of hem met afkeer en vaak met misprijzen te beschouwen.
Uit aesthetisch oogpunt maakte men zich in die jaren ten zeerste
warm voor de zuivere kunst, men voelde er behoefte aan onzen letterkundigen vorm te verfijnen, onzen woordenschat te versterken
en te vernieuwen, onze syntaxis leniger te maken, onze taal te plooien
tot grootere stoutmoedigheden. Er werd in die jaren veel gelezen
en vooral wilde men de vreemde schrijvers kennen om zich eenigszins
op de hoogte te stellen van de wereldletterkunde. Daar een groot
gedeelte van onze letterkunde toen de vrucht was van vaardigheid en
de periode verwaarloosd werd, terwijl aan de fantasie den vrijen teugel
gelaten werd, voelde men toen de behoefte de verbeelding in toom
te houden, de eenvoudige vloeiendheid te bestrijden, zich te verzetten
tegen de zeventiendeeuwsche schrijfwijze, een strenge juistheid
en nauwkeurigheid te zoeken, weinig versleten woorden te bedenken,
de rhetoriek te verbannen, de bombastische phrases en de effect
zoekende redevoeringen te vermijden. Dat was een werk van wederinrichting en zuivering, dat ons daarna een voldoend klare en aan
schakeeringen rijkere taal geschonken heeft. Het moderne leven begint de schrijvers te interressereen en men tracht het in nieuwen vorm
tot uiting te brengen. Ik zal niet beweren dat de schrijvers uit die
jaren diepzinnig zijn, noch dat zij grootsche en machtige werken
zouden hebben voortgebracht, wel integendeel : zij houden zich met
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kleine dingen bezig, hebben een voorliefde voor het fragment, zij
doen kostelijk glazuur en zeer stralende vernissen schitteren; niettemin is er van uit het standpunt der taaivernieuwing iets nieuws
volbracht geworden*
In 1910 begint het futurisme, een thans uitgestorven beweging,
al verheft Marinetti, zijn theoreticus, stichter en leider, ook thans
nog de stem om er, in zijn nieuwe en schitterende kleedij van lid der
Italiaansche Academie, de verdiensten en de schoonheden van te
roemen* Het was een beweging, die een tijdje de populariteit gekend
heeft, maar die bij uitstek anti-godsdienstig, antimoreel en wij zouden
kunnen zeggen anti-artistiek was* Zonder vastheid zijnde, heeft het
onder de jongelingen een vernietigende werking uitgeoefend, zooals
het vaak met zwakken en zieken het geval is en het was een voorbeeld
van oppervlakkigheid en lichtzinnigheid* Met zijn atheïstischen, materialistischen en zinnelijken grondslag kon het niet werderopbouwen,
ook daar niet waar het iets noodzakelijks vernield heeft* In zijn dorheid van gedachten en in zijn gebrek aan licht, lacht en spot het met
alles en kon niets dan kaartenhuisj es bouwen die nadien door den tijd
verstrooid en grootendeels door den eersten stortregen vernield werden.
In het jaar 1913 valt de eerste poging tot katholieke opstanding
op kunstgebied* Een groepje jongelieden stichtte te Bologne een tijdschriftje : La Torre (De Toren), dat een uitdaging was aan het futurisme, het materialisme, het rationalisme, en het paganisme, zoowel
in het leven als in de kunst* Het was een kreet van opstandigheid
tegen de letterkundige amoraliteit en een eerste durf van artistieken
opbouw in katholieken en levenskrachtigen zin* Federigo Tozzi
en Domenico Giuliotti, beiden sterke schrijvers, hadden de leiding
van La Torre in handen* Tozzi, die altijd zijn lijn van krachtig kunstenaar volgde en nooit zijn christelijk gevoel vergat, schiep romans
die tot de beste van onze hedendaagsche letterkunde mogen gerekend
worden en hij zou nog meer gegeven hebben, indien hij eenige jaren
geleden niet onverwacht gestorven was*
La Torre ofschoon opgebouwd door jongelieden met gezonde
principes en vol geestdrift en die met stevig en goed uitgelezen
materiaal werkten, heeft zich niettemin slechts tot enkele meters
hoogte verheven, zoodat hij slechts door enkelen opgemerkt en haast
door niemand gewaardeerd werd; toch was hij een voorteeken van
een zeker belang, waardoor aangetoond werd hoe jonge kunstenaars
met vaste hand een kunst konden scheppen, die zwanger was van
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katholicisme en dat men ook in de twintigste eeuw zijn vertrouwen
kon stellen in een kerk, die door velen als afgeleefd en stervend,
zooniet reeds als dood aangezien werd en toch levenskrachtige letterkundige werken voortbrengen*
Hetzelfde jaar 1913 bracht de bekeering van Giosuè Borsi*
Deze was geen vooraanstaand schrijver, doch een dichter met grootsche ingeving* Zijn bladzijden zijn veeleer vermoeid en hij is in niets
oorspronkelijk* Daar hij evenwel een tamelijk gewaardeerd dagbladschrijver was en nogal bekend was in de salonnetjes van verschillende
Italiaansche steden, verwekte zijn bekeering tot het katholicisme
opzien en bracht hier en daar iemand tot het nadenken over de waarde van den godsdienst* Toen niet lang na zijn bekeering de oorlog
uitbrak, vertrok hij als vrijwilliger* Over deze bekeering is er meer dan
noodig was gesproken en geschreven geworden en er is wel wat
rhetoriek bij gebruikt geworden; maar het is zeker dat het christianisme den ruggegraat van Borsi wat verstevigd heeft en de Collo qu
(Samenspraken) na zijn bekeering geschreven zijn wellicht zijn
beste werk* Men gevoelt dat zij gedacht en geschreven werden onder
de obsessie der Belijdenissen van den H* Augustinus, maar toch wordt
er wel eens een treffend woord in gezegd, wij gevoelen er een zekeren
Zucht naar God en men wordt tot het geestelijk leven opgewekt*
Er waren in die jaren nog andere bekeeringen geweest* Pater
Gemelli die van socialist en positivistisch geneesheer vurig katholiek
werd en daarna Franciscaan en ten slotte stichter van de katholieke
universiteit van het H* Hart te Milaan; Monicelli, die naderde tot
een katholicisme, dat meer politiek was dan wat anders; Ilario
Cammelli, die priester werd*
Maar het was vooral onder den oorlog dat de godsdienstige gedachte zich aan het geweten van verschillende onzer kunstenaars
openbaarde* De wereldoorlog met zijn gevolgen van afgrijselijk lijden
was als een vreeselijke schok en de gevoelige zielen gevoelden zich
als in een nieuwe en schrikwekkende wereld geworpen* Enkele schrijvers doorvoelden het oorlogsleven met geestdrift, voor anderen was
het als een knotsslag op het hoofd* Tot dan was het letterkundig en
artistiek leven zoo wat een gesloten wereld geweest; de kunstenaars
gingen enkel met kunstenaars om en ofwel wisten zij weinig af van
de wereld, die rondom hen draaide en zuchtte of jubelde, ofwel bekommerden zij er zich weinig om* Ziehier nu integendeel een lijdende
menschheid, die elkeen wel moet zien en hooren* Gedurende den
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wereldoorlog immers heeft het lijden zijn scherpste kreten uitgestooten en heeft het kwaad zich met ongehoorde kracht geopenbaard*
Menigeen kwam het voor alsof het leven verbrijzeld werd en dat al
het goede verdween in een bodemloozen afgrond* Vele schrijvers
werden er door ontsteld en het leed deed hen opnieuw de waarden
van het leven overdenken en waardeeren* Velen keerden weer tot
zichzelf in en beschouwden de wereld met veel meer ernst* De eiken
dag reusachtiger wordende dood deed hen beven, de onmogelijkheid
voor den mensch om de anderen te troosten, te genezen, te verbeteren
en om de ontzaglijke smarten in te dijken en te verzachten brak niet
alleen menig edel hart, maar drong ook sommige kunstenaars om rust
en vertroosting te zoeken in het eeuwige en in God* In de vorige
jaren had men met alles gelachen, men had toen veel gelachen, men
had zich geamuseerd zoowel met de heiligste als met de vuilste en
schandelijkste zaken, men had God bespot, de Heiligen beklad en
de kerken gevlucht* Men was tegen elke gezonde gedachte in opstand
gekomen, tegenover alles en allen, men werd sceptiekers en cyniekers
en het eenige waaraan men geloofde was het eigen genie en de grootheid van de eigen kunst, die integendeel meestal heel klein was* Men
verkoos het slijk boven de heldere atmospheren, de neiging
leidde tot een decadente kunst en een ontaard leven en de schaduwen en de nachten werden boven de volle middagen verkozen* De
oorlog verandert de visie van het leven; een geestelijke omkeer doet
zich in vele zielen voor* Christus en God, die voorheen uitgelachen
en door het slijk gesleurd werden, beginnen gezocht, geprezen en
bemind te worden* Een min of meer lichtend geloof brandt in de zielen van verschillenden* Soms is het 't geloof uit vervlogene dagen,
toen zij als kinderen de kerken bezochten en de goddelijke diensten
bijwoonden; soms is het een veeleer letterkundig geloof, dat voor
eenigen tijd althans bekwaam is hunne verdwaalde zielen te verwarmen* Ik herinner vooral aan Palazzeschi* Hij was een goed gekende
schrijver, die door de jongste geslachten van die dagen bemind werd,
hij had deelgenomen aan het futurisme en zeer stoutmoedig dicht
en proza geschreven* Sarcastisch en cynisch als hij was ontkwam er
niets aan zijn spotlach, hij schertste met de godsvrucht, de godsdienst
diende hem enkel tot dichterlijke afleiding, doordat hij hem in de
nabijheid van ontwijdende dingen bracht* Wat meer is, het was hem
een genoegen zijn onzuiveren adem op de heiligste zaken te blazen
om ze op duivelsche wijze te bezoedelen*
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Op zekeren morgen werd hij bij het binnentreden in een kerk
betooverd door den klank der klokken en met de grootste opschudding
in het hart dacht hij weer terug aan zijn kinderjaren, dien gelukkigen
tijd van ongestoorde blijheid en argeloos geloof vergelijkend met het
vreeselijk oogenblik, dat hij en de menschheid toen doormaakten*
De goddelijke dienst die op dat oogenblik in de kerk opgedragen
werd, treft hem en hij aanschouwt alles met een gelouterd en om zoo
te zeggen herboren oog* De beelden, de zangen, de houding van de
geloovigen, de geur van de wierook, de ontvouwing van de liturgie,
dit alles ontroert hem* Hij gevoelt op levendige wijze de kleuren en
de lijnen, die daar op dat oogenblik een betooverend uitzicht hebben;
maar achter de zangen, de liturgie, de neerslachtige houding der
biddenden, vermoedt hij de werking van een onzichtbare macht en
ook hij voelt zich verplicht voor eert altaar neer te knielen en te bidden*
Wanneer Due ImperL...mancati (Twee**** gemiste Rijken — Vallecchi,
Florence 1920) verscheen, was het een openbaring en men meende
dat Palazzeschi door de genade getroffen was en dat hij zich op den
grooten weg der redding bevond* Zijn werkelijk bewogen bladzijden
drukten met zooveel raakheid de menschelijke smart en de goddelijke
betooTering uit dat men gerechtigd was te hopen; integendeel
het was slechts een voorbijgaande toenadering, nauwelijks was de
oorlog gedaan, de groote smart gestild en was er een beetje geluk verschenen of Palazzeschi keerde terug tot zijn poëzie zonder geloof
en tot zijn kunst zonder het Licht van God* Nu kunnen wij enkel met
heimwee terugdenken aan deze bladzijden geschreven gedurende zijn
bezoek aan de kerk der Carmelieten te Florence en wij wenschen
dat de dichter, die wellicht de gevoeligste is waarop onze letterkunde
zich heden ten dage beroemen kan, het geloof en de helderheid voor
altijd moge terugvinden*
Andere schrijvers schenen in de oorlogsjaren of kort daarna tot
het katholicisme te naderen, hetzij door de aesthetische aantrekkingskracht of door een gevoel van levendige menschelijkheid* Ook Emilio
Cecchi zou men een katholiek genoemd hebben, maar zijn geestdrift
was van zeer voorbijgaanden aard* Bij hem was er noch bekeering noch
overgave* Voor een oogenblik scheen hij de betoovering van het katholicisme te ondergaan en in de groote ploegvoor van de kerk te treden;
maar zijn latere werken waren van zulken aard dat hij niet als katholiek kan worden aangezien en er zelfs geen aanrakingspunten mee
vertoont* Hij is een te Rome levend Florentijn, die na lange jaren
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opsteller van de Tribuna geweest te zijn, thans aan vrij journalismc
doet; hij is een ernstig bestudeerder van kunst en letterkunde en
hij heeft bladzijden, waarin hij soms de helderheid en zuiverheid
van Manzoni bereikt. Hij heeft enkele boekdeelen over de Italiaansche en vreemde letterkunden en over de middeleeuwsche en
moderne kunst uitgegeven; hij heeft zich eene van de eerste plaatsen
in onze hedendaagsche letterkunde en voornamelijk in de critiek
veroverd* Hij verbleef eenigen tijd in Engeland, kende er Chesterton en Belloc en onderging hun invloed. Wellicht kwam hij toen,
dank zij hen, dichter bij het katholicisme* Zijne bewondering was er
meer eene voor de organisatie van de kerk, voor haar uiterlijke praal,
voor hare traditie zonder leemten noch sprongen* Door de beschouwing van onze arme menschheid, die voortdurend gekweld wordt
door nieuwe met elkaar tegenstrijdige gedachten, voelde hij de superioriteit van de kerk, die onbeweeglijk staat als een geweldig
bouwwerk en oppermachtig overheerscht, zonder zich te bekommeren
om de kortstondige dingen* Hij werd getroffen door de logische
consequentie van het katholicisme, door zijn vastheid, door den
samenhang van zijn Credo en van zijn levensvisie* Dit alles begreep
hij diep, toen hij op zekeren dag in Sint Pieter te Rome de zaligverklaring van Jeanne d'Arc bijwoonde : « Hoe vaak werd ik niet in
een bibliotheek, in een galerij, terwijl ik ondergedompeld was en
verloren in de aanbidding van de oude vormen, met een gevoel van
verbazing en tegenstrijdigheid verrast bij de gedachte aan de wereld
daar buiten, in de krampen en het schijnsel van haar vormelooze
levensmaterie* En het universeele van de cultuur kwam mij zelfs te
keurig en onmachtig en als onevenredig voor tegenover deze nieuwe
en duistere universaliteit, die in voortdurende crisis en voortdurende
kieming is* Zoo was het gisteren niet* Indien onder de tientallen
miljoenen neergeknielden er waren of zullen geweest zijn, die studeeren of zich met de politiek bezighouden en zooveel te beter indien
er waren die, om er eene te noemen, de jongste vergaderingen van den
Volkenbond bijgewoond hadden, dan zullen zij, indien zij oprecht
tegenover zichzelf geweest zijn, niet nagelaten hebben in het diepste
van hun hart heel het verschil waar te nemen tusschen dien universeelen vorm en een anderen of veelvuldige andere die er niet in slagen
geboren te worden of een gestalte aan te nemen* En indien er
buiten alle politiek om zich gisteren iemand de vraag gesteld
had of er nog in de wereld een echte en veilige monarch
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bestaat met een klare geestelijke formule, dan zou niemand geaarzeld hebben om die formule en dien monarch aan te duiden*»
Maar in Giornata delle Belle Donne (De Dag der mooie Vrouwen)
dat Cecchi in 1924 publiceerde, vinden wij niets godsdienstigs meer.
Het bevat bladzijden van prachtige maatvolheid en andere, die al
te weelderig gekleurd zijn, maar niet eens één woord van verzuchting
naar God; in Osteria del buon Vento (De Herberg van den goeden
Wind), dat nadien verscheen, komt de godsdienst niet eens om den
hoek kijken; toch zou het mij niet verwonderen, indien Cecchi op
den eenen of anderen dag in de kerk zijn eigen levenselement vond
en met een boek voor den dag kwam waar de theologie op de critiek
toegepast werd*
Iemand die zekere affiniteiten met het christendom vertoont,
is Bruno Cicognani* Zijn godsdienstig gevoel is soms verbloemd*
Toen hij van de ietwat photographische kunst van 6 Novelle di nuovo
conio (6 onverwachte novellen) overging tot Gente di Conoscenza
(Verstandige Lui) en tot Figurinaio (De Beeldjesmaker — Vallecchi,
Florence 1920,) verdiepte hij zijn beschrijvende kunst en terzelfdertijd
zijn menschelijk gevoel* De letterkunde en de studie van de Russische
schrijvers gaven hem bladzijden in die rijk zijn aan sympathie voor de
eenvoudigen, de zwakken, de lijdenden, al diegenen, die het lot vergeten of misprezen heeft* De wereld van Dostojefskiej en Tolstoï
in zich herlevend, heeft hij doen inzien hoe groot een letterkunde
kan zijn die, zij het ook maar door een weerschijn, de liefde tot de
menschheid tot grondslag heeft* Sommige novellen van Cicognani
zijn akten van overgave, andere zijn met zooveel innerlijke ontroering
opgevat, dat zij boeien* Later zal hij ons, om de waarheid te zeggen,
een veeleer naturalistischen roman geven : La Velia (De Klapekster,
Treves, Milaan, 1923), waarin bladzijden voorkomen die blij zijn
als een zonnestraal en andere droef als de mist, maar zonder nog een
uitgesproken godsdienstige levensopvatting, en Museo delle figure
viventi (Het Museum van de levende beelden — Treves, Milaan, 1928)
bezit niets dat van grooter belang is dan wat hij uitsprak in Figurinaio,
waarin hij het beste van zijn christelijken geest schijnt te hebben
uitgestort* Ofschoon men hem niet een katholieken schrijver in den
strikten zin van het woord kan noemen, staat hij niettemin zeer dicht
bij het christendom, voor zoover het opgevat wordt als liefde tot
den naaste*
Een om zoo te zeggen moderne katholieke schrijver daarentegen
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is Gallerati Scotti* Lievelingsdiscipel van Fogazzaro, heeft hij novellen, romans, lezingen en studies gepubliceerd* In hem vinden wij
vele van de gebreken van zijn geliefden meester weer, van wien hij
in 1920 een van letterkundig standpunt meesterlijk leven, dat evenwel door het H* Officie veroordeeld werd, uitgegeven heeft* Dit
jaar geeft hij na een stilzwijgen van eenigen tijd een leven van Dante
ter perse, dat een volledige omwerking is van het kleine, dat eenige
jaren geleden gepubliceerd werd* Wij zouden het van wetenschappelijk
standpunt uit kunnen critikeeren en hier en daar heeft een dantoloog
het reeds gedaan, misschien met de groote peuterigheid en professorale kleingeestigheid; voor ons komt het er integendeel op aan er
den rustigen en bewogen stijl en den diep godsdienstigen geest van
te bewonderen* Hij overdrijft wel eens sommige tinten, maar hij
omgeeft Dante met een ruime en woelige atmospheer; zijn stellingen
kunnen gedeeltelijk verkeerd zijn, maar de figuur van Dante springt
ons duidelijk in het oog en wij leven al zijn grootheid mee* Ontbreekt
het Gallerati Scotti aan nauwkeurigheid en kent hij sommige bijzonderheden niet, die in de allerlaatste jaren door de Dante-kenners
aan het licht gebracht werden? Misschien wel; maar zijn ziel trilt
wanneer zij in aanraking komt met de Danteske poëzie en op sommige
oogenblikken dringt hij door tot in de diepten van den reusachtigen
dichter* Hij heeft ons alles samen genomen een leesbaar leven van
Dante geschonken, dat ons land nog heelemaal niet bezat*
Een andere aristocratische geest is Guido Manacorda* Professor
in Duitsche letterkunde aan de universiteit te Florence houdt hij zich
meer uit beroepsplicht dan om andere redenen, met de stof, die
hij doceert, bezig en besteedt zijn besten tijd aan de studie van de
problemen van den geest* Door verschillende phasen heen is hij tot
het katholicisme gekomen* Hij heeft noch schokken, noch hevige
beroeringen gekend en toch heeft zijn overgang tot het katholicisme
van zich doen spreken; hij heeft zich langzamerhand katholiek gevoeld*
Hij heeft verschillende letterkundige werken op zijn actief en in 1922
publiceerde hij Verso una Nuova Mistica (Naar een nieuwe mystiek —
Zanichelli, Bologna), een werk dat discussies verwekte en voor
Manacorda het begin beteekent van zijn wending tot het beschouwen
van de voornaamste waarden van het leven* Dit boek is van een
vaag en aetherisch mysticisme en meestal weet je niet of je je in een
godsdienstige of een veeleer letterkundige wereld bevindt; God is
immanent en de volmaaktheid vind je niet* Een mysticisme,
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dat van om het even welke goede dame uit de groote wereld zou
kunnen zijn en dat niet in strijd is met recepties en aangename gesprekken* Wij zijn in het algemeene en men wordt werkelijk niet
gewaar dat de schrijver door een machtige hand gegrepen werd om
tot in den derden hemel overgebracht te worden* Het is een boek
van een fijnen letterkundige, die er genoegen in vindt de godsdienstige
problemen aan te durven* alleen voor het genoegen er over na te denken* zonder ze evenwel op te lossen* La Mistica Minore (De Kleinere
Mystiek) die Manacorda later publiceerde beteekent er geen vooruitgang op en pas nadien gevoelde hij zich katholiek en werd ijveraar
en directeur van een collectie Christelijke Teksten, die zoowel in den
oorspronkeüjken tekst als in de Italiaansche vertaling het grootste
gedeelte van de patristische en middeleeuwsche schrijvers zou moeten
bevatten* Een collectie die van het grootste belang zal zijn voor de
godsdienstige cultuur van ons volk* dat om tot het begrip van de
hooge waarde van het katholicisme te kunnen komen, precies noodig
heeft zich te lesschen aan de rijkste bronnen van zijn godsdienstzin*
Het werk van Manacorda dat het best uiting geeft aan zijn katholicisme is Paolo di Tarso (Paulus van Tarsus — Vallecchi, Florence,
1927) : een heiligenspel, dat naar zijn meening niet opvoerbaar is,
maar waarin de schrijver een teeren en idyllischen geest vertoont en
tot de opvatting terugkomt, dat het hoogste van de christelijke kracht
tot uitdrukking komt in de vreugde, in de zuivere vreugde, diegene
die de eerste Franciscanen kenden en die de vrucht is van de volledige
overgave aan de goddelijke genade*
Een totaal verschillende schrijver is Ferdinando Paolieri, die
tot onze smart eenigen tijd geleden in volle rijpheid gestorven is*
Hij was een instinctieve schrijver en zijn zeer mooie bladzijden
wisselden vaak af met slordige verzen of proza* De dagelijksche sleur
van het dagblad, waarvan hij opsteller was, verhinderde de concentratie en de verfijning van zijn proza; maar als een spontaan schrijver
was hij groot en krachtig* Zijn katholicisme kwam meestal tot uiting
in de geloofsbelijdenissen, die hij in de kolommen van zijn dagblad
deed en in de verdediging van den godsdienst, die hij vaak ondernam*
Een zeker zinnelijk coloriet, dat vaak in zijn novellen en romans losbreekt en ook een zeker epicurisme doen zich weliswaar op goede
wijze in zijn kunst voor; naast het oprecht gevoelde heilige vind je
bij hem het wereldsche en zelfs was het parallelisme tusschen godsdienstige geestdrift en paganiseerend verblijden zoo levendig in zijn
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ziel, dat hij zich de ongepastheid niet bewust werd, waarin hij verviel
toen hij terzelfdertijd een spel over Catharina van Siena en een
«pochade» schreef.
Zonder dualisme is daarentegen Silvio d'Amico* Journalist
ook hij, deed hij zich weldra opmerken door den ernst van zijn dramatische critiek eerst in de Idea Nazionale en in de Romeinsche
Tribuna daarna* In 1924 publiceerde hij Le Strade che portano a
Roma (De wegen die naar Rome leiden — La Voce, Florence) in
welk boek hij begon met zich als een streng katholiek schrijver te
openbaren* Eveneens katholiek zijn de sindsdien verschenen werken :
Pellegrini in Terra Santa (Pelgrims in het H* Land — Alpes, Milaan,
1926) en La Scoperta delV America Cattolica (De ontdekking van
Katholiek Amerika — Bemporad, Florence, 1927)* Het katholicisme
van deze boeken is een van onbeperkte bewondering van de uiterlijke
praal, van de katholieke hiërarchie en de tijdelijke stevigheid van de
Kerk* De historische herinneringen ontroeren hem eveneens en zijn
proza wordt warmer wanneer hij den kus beschrijft, die door hem en
door de andere pelgrims gegeven werd aan den grond, waarover
Christus ging en hij wordt ontroerd voor het H* Graf; maar voorzeker
wordt hij meer getroffen door de zichtbare kerk dan door de historische en meer wordt hij aangedaan door den Paus in vleesch en been,
dan door de gedachte aan God, die werkzaam is in de zielen en ze
opwekt tot leven* De persoonlijke godsdienst en de individueele
goddelijke ervaring interesseeren hem weinig of niets; hij bewondert
den godsdienst als socialen vorm, ik zou haast zeggen den politieken
en nationalistischen godsdienst* Hij is minder kunstenaar dan Cecchi
maar heeft veel punten van overeenkomst met diens visie van de
kerk, met dit verschil dat Silvio d'Amico bovendien een praktiseerend
katholiek is* Ziehier bij voorbeeld hoe hij ons den paus beschrijft
dien hij samen met andere pelgrims in de zalen van het Vaticaan
opwacht : « Het is een kleine man in het wit gekleed; een arme man
als wij* Bleek en bijziend, met een bril en een ooglid,dat ietwat neerhangt* Het vleesch weegt ook op hem, zooals op ons* En zooals wij
is hij moe en uitgeput* Ziet hoe hij langs de drie zijden van de zaal,
die door de pelgrims ingenomen wordt, voorbijgaand, telkens weer
zijn weeke hand biedt, opdat men hem den ring van smaragd kusse;
en hoe hij nauwelijks een oogenblik stilstaat om met een haast gebroken
gebaar een onmerkbaar teeken des kruises te maken, wanneer iemand
gebruik makend van het zoo vurig verbeide oogenblik, dat wellicht
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nooit meer zal terugkomen, den moed heeft hem een bijzonderen
zegen te vragen voor eene zijner ondernemingen, voor een ver verwijderden lieven zoon, voor de redding uit een huiselijk ongeluk,
voor de bekeering van een dierbaren zieke* Hij is een mensch als wij,
die eiken dag zijn arbeid eenige uren onderbreekt om aan duizenden
andere menschen een teeken en een formule te herhalen, die reeds
tweeduizend jaar leven* Hij is de Paus> En arme mensch; maar
hij is de Paus* De Uitverkorene* Voor hem hebben de eeuwen dit
monument zonder weerga, hart der wereld, opgebouwd**** Hij is de
Paus* God spreekt door zijn mond* Hij spreekt met God* Hij is de
eenige wien het toegelaten is den zin van Gods geheimzinnige woorden,
die in de Schrift opgeteekend zijn, te onthullen* Hij is de eenige die
niet kan falen* Deze arme en kleine man is de onfaalbare meester*
Hij, die met het Hiernamaals in verbinding staat* Hij, die weet en
aan de geloovigen kan bekend maken wanneer God een zijner dienaars
opneemt in het getal zijner Heiligen****»
Een onverzettelijke katholiek is Domenico Giuliotti* Hij is een
man die de vijftig voorbij is, zoodat men zijne gedachten als definitief
mag aanzien* Dicht bij San Casciano in Val di Pesa geboren, ging hij
nooit uit Chianti weg, waar hij ook nu nog te Greve verblijft* Hij
genoot een zeer godsdienstige opvoeding en maakte daarna politieke
en geestelijke crisissen door* Hij was republikein, socialist, anarchist;
hij werd atheïst* Het volslagen gebrek aan geloof kwelde hem zoozeer
dat het hem tot de studie van de theosophie dreef en door deze tot die
van den godsdienst* In 1910 publiceerde hij een verzenbundel :
Ombre dfunf Ombra (Schaduwen van een Schaduw)* Op zekeren dag
viel hem bij toeval een boek van Hello in handen, die voor hem een
openbaarder was* Door zijn invloed kwam hij dichter bij het katholicisme* Het dogmatisch en geweldig temperament van Giuliotti vond
zijn eigen geestelijke atmospheer in het christianisme van Joseph de
Maistre, van Bloy, van d'Aurevilly* Hij werd een absolute katholiek*
In 1913 was hij een van de leiders van Torre, zooals wij reeds gezegd
hebben; in 1923 publiceerde hij Uora di Barabba (Het Uur van
Barabbas) waarin- hij beslist en klaar zijn geloofsbelijdenis uitsprak*
Het zijne is een christianisme, dat meestal door donderslagen gestoord
wordt en de lucht van Giuliotti is altijd veeleer loodkleurig* Hij schijnt
zoo opeens het einde van de wereld te verwachten om aan de zijde van
God te gaan zitten en voort te gaan met zijn oordeel over de menschen
en de dingen, dat hij reeds hierbeneden begonnen had* Dit is wellicht
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zijn grootste gebrek dat hij de menschen te veel oordeelt en zich te
weinig voor hen opoffert* Weliswaar zegt hij zelf dat zijne liefde een
«gewapende liefde» is en dat hij is als «Sint Pieter,de verminker van
Malcus »; zijn geloof in Christus is oprecht, zooals ook zijn bittere en
apocalyptische houding oprecht is; maar ten langen laatste wordt de
zendelingschap, waarmee hij bekleed meent te zijn, meer schadelijk
dan nuttig* Onmiddellijk na den oorlog, toen de mehschelijke hartstochten zich nog ontketenden, vertegenwoordigde Vota di Barabba
iets dat van belang was en het geweldige en sarcastische invectief tegen
de maatschappij en hare gebruiken en tegen de ongodsdienstigheid en
het amoralisme kon toen zeer doeltreffend zijn* Dit boek was feitelijk
een reactie tegen den onzekeren en verdorven gemoedstoestand van die
jaren en Giuliotti, in zijn stralend harnas en langs alle zijde pijlen en
vlammen uitschietend, scheen een sympathieke krijgsman te zijn* Hij
had een krachtigen stijl, trof in de meeste gevallen raak en hanteerde
zijn taal met beleid* Hij had weliswaar maar twee of drie grondgedachten, die hij naar alle zijden keerde en draaide, maar die hem in
een polemisch boek wonderbaar van nut waren* Hij werd dadelijk
een gewaardeerd schrijver, die door den ernst van zijn bedoelingen
aantrok en dien wij met blijdschap begroetten*
Maar wat een kortstondige gemoedstoestand behoorde te zijn,
werd integendeel zijn natuurlijke toestand* In 1925 publiceerde hij
Tizzi e Fiamme (Brandhout en Vlammen — Vallecchi, Florence) dat
een formeele en substantieele herhaling was van wat hij twee jaar te
voren gezegd had* Het begin van het verval* Dit jaar heeft hij Polvere
delV Esilio (Stof uit de Ballingschap — Vallecchi, Florence) gepubliceerd, welk boek, al bevat het blazijden die stichtend willen zijn, toch
niet meer het leven van een tijdperk in zich draagt en de ruggegraat er
van is dezelfde als die van de andere* Giuliotti is heelemaal de man van
één boek, en zelfs van één hoofdstuk* Lezen wij bij voorbeeld zijn
artikel over Colombini in 1927 in Diana verschenen en vervolgens zijn
inleidend woord tot de Heiligenprofielen van Hello, die dit jaar verschenen, en zie, dezelfde tonen treffen onze ooren, dezelfde woorden
weerklinken, het blijven dezelfde hamerende perioden* Wij weten het
van nu af : de Paus en Caesar moeten hand in hand gaan; de moderne
wereld is niets anders dan een mesthoop; de deugd is dood; de wijsheid is verdwenen* Wat is er dan noodzakelijker dan het afroepen van
het hemelsch vuur over deze van top tot teen verdorven aarde? Men
moest er zich nog enkel het hoofd met asch bestrooien, het boete323

kleed aantrekken en zich voortaan als onwederroepelijk verloren beschouwen*
Indien wij in Polvere delV Esilio iets werkelijk schoons willen
lezen, dan moeten wij terugkeeren tot het gedicht Rosa Autunnale
(Herfstroos), dat echter van 1914 is, dat wil zeggen uit de jaren toen
Giuliotti in zijn volle kracht was* Een gedicht dat onvoorwaardelijk
dient te worden bewonderd, al is het ook geschreven onder den invloed van Carducci's poëzie :
Het is nu zeven en dertig jaar, o maagd, dat ik ga
Moe en haveloos als een landlooper
Langs het kronkelend wegeltje der wereld
En wanneer en waar ik rusten zal, weet ik niet*
Maar gij, die van eiken, ongetroosten zwerveling
Volgt van uit den hoogje het ingewikkeld spoor,
Wendt Uw mooie oogen tot uw hemelschen Zoon,
Zeg hem dat hij mij zijn heilige armen opene*
Zeg hem dat ik dorst heb en droog is de regenbak,
Zeg hem dat ik honger heb en in plaats van brood
heb ik steenen*
Zeg hem dat 's nachts voor mijn onzekere schreden
De lantaarn met een laatste flakkering uitdooft*

Naast, maar boven Giuliotti, staat Giovanni Papini* Wij zullen
hier niet de geschiedenis van zijn bekeering, waarvan allen heden ten
dage wel iets afweten, verhalen* Hem beïnvloedde op geweldige wijze
de oorlog met al zijn smarten die volgens zijn overtuiging de godsdienst
alleen in staat was te lenigen* Het succes van zijn Storia di Cristo
(Christus) mag wel als een wereldsucces beschouwd worden; daarna
heeft hij niets meer van zulk belang voortgebracht* Hij heeft verschillende inleidingen, artikelen, studies en conferenties geschreven,
die verleden jaar gebundeld werden onder den titel : Gli operai della
Vigna (De Arbeiders in den wijngaard — Vallecchi, Florence)* Belangrijk is zijn studie over Manzoni; sympathiek die over de Evangelisten, Sint Fransciscus, den H* Ignatius van Loyola, Michelangelo;
van geringere waarde daarentegen die over den Romeinschen Christus,
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over Fattori, over Romanelli; schoon en trillend van ontroering is het
beeld van Giuliotti* Vóór dit boek publiceerde Papini in 1923 Dizionario delV Omo Salvatico (Het Woordenboek van den Wilden
Mensch — Vallecchi, Florence), om de waarheid te zeggen een ongelukkig werk, dat verschillende deelen moest omvatten en dat in
samenwerking met Giuliotti werd samengesteld; maar het is heelemaal geen christelijk werk. Het genoot bij ons een zoo slecht onthaal,
dat de schrijvers goed dachten het onafgewerkt te laten en reeds bij het
eerste begin, nl* aan de letter B, bleven stilstaan* Papini heeft ook een
verzenbundel gepubliceerd: Pane e Vino (Brood en Wijn — Vallecchi,
Florence, 1926), waarin er gevoelige, doch niet spontaan godsdienstige
gedichten te vinden zijn* Sposa, Viola, Gioconda hebben een kleur die
ons niet met rust laat, een gevoel dat ons ontroert, het zijn lyrische
gedichten, die wij liefhebben, maar er is geen godsdienstzin in* De
gedichten, die daarentegen een bepaald godsdienstig karakter hebben,
zijn van alle frischheid ontbloot; en men wordt er al te zeer de poging
in gewaar om de poëzie van Jacopone da Todi of Michelangelo na te
volgen* Daar de kunstgreep klaarblijkelijk is, kan zulke poëzie ons niet
in een warme en lichtende atmospheer overbrengen; zelfs dan wanneer de verzen goed gemaakt zijn — en verschillende zijn het —
werken zij noch op de verbeelding, noch op de godsdienstige fantasie
in en bereiken de hoogte van de bergen niet*
Op dit oogenblik publiceert Papini een leven van den H. Augustinus (Vallecchi, Florence) dat naar het schijnt op hetzelfde plan zou
moeten staan als de Storia di Cristo. Het boek, dat misschien wat te
vlug geschreven werd, is zeer ongelijk van waarde* Daar zijn uistekende
hoofdstukken, andere zijn middelmatig, sommige zijn van alle zoowel
cultureel als artistiek belang ontbloot* De schrijver heeft geen verdicht
leven willen schrijven, hij zelf verwittigt er ons voor — maar zeker
dé levendigste deelen zijn precies die, welke bij een verdicht leven
zouden kunnen behooren* Papini drukt meer dan noodig is op de
zinnelijkheid van Augustinus en hij handelt daarmee niet verkeerd
voor zoover Augustinus werkelijk een zinnelijk man geweest is, ofschoon hij er al te zeer den nadruk op legt, daar men bij het sluiten van
het boek den indruk heeft dat de schrijver een zekere sympathie voor
haar gevoelt* Het hoofdstuk over de pederastie van den H* Augustinus
vóór zijn bekeering is misplaatst en de passages, die aangehaald
worden om ze te bewijzen, bevestigen niets en alleen met veel
fantasie kan men er toe komen ze daarin te zien*
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Daarbij ontbreekt de omgeving rondom Augustinus* Papini heeft
voor den bisschop van Hippo willen doen wat Ludwig voor Napoleon
gedaan heeft, met dit verschil dat Ludwig de briefwisseling van Napoleon met meer bekwaamheid ontgind heeft, dan Papini met die van
Augustinus gedaan heeft• Papini ruimt wat al te lichvaardig het
Manichaeïsme op zonder in acht te nemen dat grofheden niets vernietigen en dat er om een ketterij te weerleggen stevige argumenten
noodig zijn ofwel een allerfijnste ironie*** Onze schrijver tracht met
hoogrood de eerste natuur van Augustinus te kleuren, maar hij slaagt
er niet in met een schreeuwende kleur de liefde van den Heilige vlammender en klaarblijkelijker voor te stellen, aangezien deze beide
vuurroode kleuren, die hij ontsteekt, zich wederzijds verzwakken*
Het leven van den Bisschop van Hippo is een geweldig dramatisch
leven, maar van dit dramatisch karakter komt er in het werk van
Papini niets aan den dag* Toch ontbreken er geen mooie bladzijden,
ofschoon er weinig van het Augustiniaansch pathos uit spreekt
en de bewondering van Papini slaat vaak over in geestdrift :
« Hij (Augustinus) werpt zich geheel in het fornuis der gedachte;
al wat hij aanraakt, tot zelfs de koudste theorieën, wordt warm;
hij overweegt niet enkel met het verstand, maar ook met het
hart, met heel zijn ingewanden, met heel het geweld van zijn
gansche ziel; hij betrekt heel zijn wezen in het onderzoek en lijdt
en verblijdt zich om zijn philosophische stijgingen en dalingen,
alsof het er in plaats van om gedachten, om zijn eigen leven, om zijn
lot toeging »(p* 158)*
Soms wordt Papini idyllisch bij het gadeslaan van Augustinus'
ziel:« De ziel van Augustinus geleek op een van die dagen van Maart,
waarop de Winter op het punt staat de vlucht te nemen met zijn koude
en de Lente nog niet het besluit genomen heeft de aarde met haar
zegevierenden glimlach te openen en denzelfden dag heb je dan
octobermisten, meizon, januariwind, novemberregen* maar reeds
bloeit er op de boorden der grachten en tusschen de dorre doornen van
het struikgewas het eerste viooltje»* (p* 171-172) Augustinus wordt
ten overstaan van Ambrosius in een juist licht gesteld en treffend komt
het stilzwijgen van Ambrosius tegenover den neophiet uit* Aan de
Belijdenissen wijdt hij een hoofdstuk waaruit een groote behoefte aan
liefde tot God opslaat; en een zekere droefgeestigheid ademt uit het

hoofdstuk gewijd aan De Civitate Dei. Het oog van Papini schijnt op
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wen en het is alsof hij op den dood als op het geneesmiddel van alle
kwalen wacht*
Om de verdiensten en de gebreken van dit boek te doen uitkomen zou ik verschillende bladzijden moeten vullen, wat ik hier niet
doen kan; ik wil echter nog zeggen dat de bedoelingen van den schrijver altijd goed zijn en dat er met uitzondering van de bladzijden, die
geschreven werden «pour épater», hetzij door spitsvondige of ongerijmde verklaringen, hetzij door het gebruik van verouderde woorden, die om geen enkele reden heden ten dage nog opnieuw kunnen
ingeburgerd worden, zooals b* v*«arciserioso» voor «arcigrave»(zeer
belangrijk, zeer ernstig), in dit boek lyrische bladzijden te vinden zijn,
waaruit een oprechte ontroering spreekt* Ziehier het einde van het
werk, waar de vloed van de geestdrift van heel verre komt : «Arend
en duiker tegelijkertijd (Augustinus) voert hij mede tusschen de gesternten en leidt ons in de afgrondelijkheden* Zijn geest volgt met ons
de kronkelingen van de meest ondoorgrondelijke mysteries en zijn
liefdevol en vurig hart vindt nog na zooveel eeuwen de wegen van ons
hart en doet het kloppen met het rhythme van zijn eigen hartslag* En
wij vergeten voor een oogenblik den Leeraar der Genade om in hem
den Leeraar der Liefde te zien; om in hem niet alleen den bouwmeester der theologie en den reus der philosophie, maar ook den
broeder te erkennnen, die weende en zondigde evenals wij, den
heilige, die er in slaagde de stad der eeuwige blijdschap te beklimmen
en neer te zitten aan de voeten van den voor altijd weergevonden
God*»
Zoo hebben wij de voornaamste schrijvers, die katholiek zijn of
klaarblijkelijke affiniteiten met het katholicisme vertoonen, beschouwd* Eerlijk gezegd, zij zijn niet talrijk en zij die katholiek zijn in
den strengen zin van het woord zijn heel weinig talrijk* Papini doet de
zaak eer aan, daar hij niet alleen de beste katholieke schrijver is, maar
ook een van de eerste Italiaansche schrijvers* Indien wij schrijvers van
den tweeden rang willen noemen zouden wij er verschillende hebben
maar het volsta hier op te noemen : Verano Magni, schrijver van een
populair leven van Sint Fransciscus en dit jaar van Storia della Madonna (Geschiedenis van O* L* Vrouw — Bemporad, Florence), ongedwongen en vulganiseerend; F* Binaghi, dichter; Pezzani, dichter en
criticus; Lisi, den jeugdigen schrijver van een werk ÜAcqua (Het
Water — Vallecchi, Florence), waarin hij een zeker talent open327

baart; Nello Baccetti, een droefgeestig en teer dichter; G. Fanciulli,
novellist en schrijver voor de kinderen; Guido Battelli, een ontwikkeld en elegant schrijver, die de oude leetterkunde liefheeft en
verliefd is op de plastische kunsten en de poëzie; Angelini, een gevoeligen en verfijnden criticus; Bargellini een zeer jong journalist met
een zeker talent voor de polemiek; Calcaterra, professor en geleerde;
den denker Mignosi; den schrijver Gennari; den teeren dichter Anile;
den denker Chiochetti; den schrijver en dichter ToschL
Ik zou niet durven beweren dat de verwachtingen van voor tien
jaar met betrekking tot de katholieke letterkunde zich verwezenlijkt
hebben* Men merkt integendeel op dat wij thans veeleer een achteruitgang beleven en alleen een straal van de goddelijke Genade kan
bewerken dat de daling in stijging overga en dat de katholieke letterkunde door intenser te worden een beweging vorme, die zich op de
beste krachten van ons land kunne samentrekken en de christelijke
kunst doen zegevieren*
Firenze, Januari 1930*
(Vert D r CL Daenen*)
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De Poëzie en de Roman in Italië
door Guido Piovene, Milano.
Het is voor een Italiaan niet gemakkelijk aan buitenlanders uit te
leggen hoe het met de Italiaansche letterkunde dezer laatste jaren
gesteld is : het zou voor een Franschman heel wat gemakkelijker zijn
de Fransche letterkunde, die toch altijd Parijsch is, uit te leggen* In
Frankrijk hebben de schrijvers, tot welke richting zij ook behooren,
steeds hunne werken en hunne polemieken onder het klimaat eener
stedelijke beschaving gebracht : men zal er dus een letterkunde van
gevoelens en gedachten hebben, zooals die kan voortgebracht worden
door lieden die zonder beperkingen de beschaving aanvaard hebben*
Maar deze vooropgestelde basis wordt in Italië bij lange niet door
allen aanvaard : men zou veeleer schertsend kunnen beweren dat het
hoofdthema van onze letterkunde het volgende is : of de beschaving
nuttig dan wel schadelijk is, of de gedachte dan wel de dogmatische
blindheid nuttig is, of de philosoof dan wel het dwaze vrouwtje het
verstandigst redeneert*
Vandaar het praatje, dat onder onze letterkundigen de ronde doet
en waarvan wij de ongegrondheid zullen bewijzen, dat de Italiaansche
letterkunde buiten de groote Europeesche stroomingen zou staan, dat
zij nog klein en provinciaal zou zijn* Wie dat zegt vergeet dat van
de negentiende eeuw tot op heden al de groote Europeesche bewegingen ruimschoots in Italië zijn doorgedrongen en dat Italië zich
onlangs in enkele wetenschappen waaronder die welke de kunst en de
aesthetica tot voorwerp hebben, ongetwijfeld aan het hoofd van Europa gesteld heeft* Maar enkele schrijvers, om dit valsche praatje bekommerd, beginnen aan abstracte, cosmopolitische kunst te doen, die
Nota : We herhalen de waarschuwing die we gaven in ons Scandinaafschnummer : de bespreking of vermelding van een boek beteekent nog geen aanbeveling*
Wie niet de vereischte ervarenheid en rijpheid heeft late %ich door een leidsman
richten* Het is niet mogelijk daarop voor elk boek afzonderlijk de aandacht te vestigen*
De Redactie.
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in Frankrijk of in Engeland hoegenaamd geen reden van bestaan zou
hebben : zij wagen de stoutmoedigste proefnemingen ofwel met de
stof, die zij in hunne kunst verwerken ofwel met de uitdrukking*
Zij trachten op zichzelf de gevaarlijkste ziekte en de meest uitgelezen en de meest kwellende manieën van de zonen dezer eeuw in te
enten* Maar hun cynisme is ten hoogste naïef en hun verzotheid op
proefnemingen enkel ijdelheid : zij willen zonder vooroordeelen zijn
en zij zijn naïefweg vrijpostig als gymnasiasten* Tegenover deze
minderwaardige pogingen, tegenover dit gewild en daarom vervalscht
Europa staan dan andere schrijvers op die evenzeer beheerscht zijn
door het vooroordeel dat de Italiaansche kunst provinciaal zou zijn :
zóó is de Italiaansche kunst, beweren zij* zóó is hare zending, die haar
van het overige van Europa onderscheidt* De zending van onze kunst
zou dus bestaan in het vertellen van het leven der visschers, boeren
en dorpsapothekers; de zending van onze gedachte zou er dus in bestaan ons eiken morgen naar de mis te doen gaan en te gelooven in
boemannen en feeën; hun Italië, het ware Italië dat tegen den smaad
der buitenwereld zou moeten verdedigd worden, zou een bijgeloovig
en afgodisch, zinnelijk en leugenachtig land zijn waar per diligencie
gereisd wordt en de struikroovers zich nog schuilhouden* Wanneer zij
dan zien dat de Italiaansche letterkunde, telkens zij, evenals de Fransche, gedachten en gevoelens tracht te behandelen, koud en gemaakt
blijft, terwijl zij daarentegen werken van beteekenis voortbrengt,
wanneer zij zich tot beschrijvingen, landschappen, legenden en schilderingen beperkt, dan triomfeeren zij, overtuigd als zij zijn het
ware en onvervangbare karakter der nationale kunst te hebben ontdekt*
De Italiaansche critiek teert reeds een heeleii tijd op.deze dubbelzinnigheid : aan den eenen kant plaatst zij de zoogezegd Europeesche
schrijvers, die namelijk die vol zijn van psychologische en ideologische pretenties, die meestal in den staat van inzichten blijven; aan
den anderen kant, de landelijke schrijvers, de beschrijvers van de
plaatselijke zeden en gebruiken* Algemeen is de afkeuring voor de
eersten, de lof voor de laatsten* In min of meer naïeve vormen is het
besluit der critici haast altijd hetzelfde: de Italiaansche letterkunde,
die onwaar en onbeholpen is wanneer zij zich aan de verleiding van
Frankrijk, Duitschland en Rusland overgeeft, vindt hare vergoeding
in de schrijvers die tot de« boersche gezondheid»terugkeeren, tot een
heel ouderwetsch katholicisme, tot een primitieve zinnelijkheid en
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meer belangstelling vertoonen voor de velden en de dieren dan voor
de menschen* De beschrijvers van landschappen, de vertellers van
volksche legenden, de almanak-moralisten hebben in Italië nog altijd
meer succes dan een philosoof of een romanschrijver* Niet alleen dit,
maar de critiek poogt zelfs in een en denzelfden schrijver de bladzijden
en de boeken, waarin hij ingewikkelde en intellectueele vraagstukken
behandelt, te verwerpen en stelt die bladzijden als oprecht en spontaan voor, waarin hij de gebruiken zijner geboortestreek herdenkt en
de verwikkelingen der mannenjaren betreurt uit naam van het eenvoudig geloof der kindsheid; deze terugkeer tot het land en tot de
kindsheid is volstrekt verplicht in de Italiaansche letterkunde* Wee
hem die de argeloosheid niet boven de wijsheid, het geloof niet boven
de gedachte en de kindsheid niet boven den mannenleeftijd stelt* Om
de dwaling dezer critiek aan de kaak te stellen, zou één feit volstaan,
nL dat bij de alzijdigste schrijvers de «Europeesche» avonturen en
verdorvenheden en de terugkeer tot de «boersche gezondheid» niet
alleen gelijken tred zouden houden, maar zouden samensmelten
zonder de geringste tegenstelling, zonder den geringsten overgang
tusschen de tonen* D'Annunzio schrijft Le Novelle della Pescara (De
Novellen van de Pescara) die handelen over de Abruzzen en terZelfdertijd verwerkt hij in zijn verzen den meest verfijnden geest van
Baudelaire, Verlaine en Flaubert : na Le Vergine delle roede (De
Maagden der rotsen) en IlFuoco (Het Vuur) gekunstelde en europeaniseerende boeken, schrijft hij La Figlia di Jorio (De Dochter van Jorio)
een Abruzzisch verhaal en de critiek verkondigde dat alles weer goedgemaakt was* Als eenig antwoord keert hij terug tot het verfoeide
genre met Piü che Vamore (Meer dan de liefde) en Forse che si forse che
no (Misschien wel, misschien niet)* Bovendien staat deze boersche en
volksche letterkunde zeer ver van het volk daar zij toch ook een genot
is voor élites en opgesteld is in koude, intellectueele bewoordingen en
daardoor meer op de toepassing van een principe, dan op een onweerstaanbare inspiratie gelijkt* Ten slotte, een buitenlandsche criticus die zich een denkbeeld zou trachten te vormen van de zoogezegd
boersche letterkunde, de eer en den roem van Italië en de traditie van
zijn ras, zou tot het besluit komen dat het er doorgaans gaat over de
laatste en koude afzetsels van het negentiendeeuwsch naturalisme,
waarvan de oorsprong heel wat anders was dan naïef en volksch* Zoo
wordt men tot het vermoeden gebracht dat er tusschen de Europeesche verfijndheid van een Dannunziaansch personage of deverwikke331

lingen van Borgese's Rubè en de landelijke manie van een Verga of een
Deledda geen tegenstelling maar een verwantschap bestaat* Het vraagstuk is dan niet erg ingewikkeld : het is voldoende het vooroordeel weg
te nemen dat de Italiaansche kunst los van de Europeesche gebleven is,
terwijl zij er integendeel sinds langen tijd deel van uitmaakt* De in
Europa meest verspreide gedachte is het naturalisme en irrationalisme
en zij tracht zich daar, waar zij de daarvoor gunstige stof aantreft, in
het gewestelijke, het boersche en het volksche te belichamen* Daar
waar deze letterkunde Europeesch, d* w* z* intellectueel is, werkt zij
enkel haar naturalistisch credo uit of belichaamt het in geëvolueerde
personages : het besluit van zooveel verdedigingen en bleekneuzig
psychologisch gewroet is ten slotte altijd dat het beter is onbehouwen
dan beschaafd te zijn, beter geestelijke dan denker, beter een liefhebber van landschappen en dieren dan van zielen* Onze letterkunde
past dan deze besluitselen toe die in Europa algemeen verspreid zijn :
in Italië, een land dat gelukkiger is dan de andere, is de gewestelijke
en boersche wereld, de volksche folklore nog zeer levendig en verstrekt
er overvloedig materiaal aan de kunst* De beschrijvers van boeren en
landschappen passen dus angstvallig tóe wat de heerschzuchtige
en theoretiseerende letterkunde wil* Het spreekt van zelf dat hunne
werken vaak vol leven zijn, terwijl de andere haast altijd dood zijn :
deze laatste zijn immers niets dan de weergave van hunne intellectueele
neigingen terwijl de eerste een levendige belichaming zijn* Ten slotte
is de gewestelijke letterkunde niets anders dan de vleeschwording der
veronderstelde Europeesche letterkunde : in deze krijgt zij leven en
vorm, belicht zij hare doeleinden en treedt buiten de eenvoudige
weergave* Trouwens niet alleen in Italië maar overal kan de op dit
oogenblik overheerschende geest in de kunst slechts dan levenskrachtige werken voortbrengen, wanneer hij den weg der volkschheid
voor zich open vindt*
Het is hier niet mijne taak de laatste schrijvers, die waarlijk het
letterkundig leven van Italië ingeluid hebben, te onderzoeken :
d'Annunzio, Pascoli, Verga, Fogazzaro* Ik raak hier enkel die beweringen uit hunne boeken aan, die alles wel beschouwd heden
ten dage nog in Italië heerschend zijn* De haat voor de overdenking,
de critiek en de actie, dit alles heeft zijn oorzaken die wij bij d'Annunzio terugvinden : het leven is actie en de gedachte doet niets dan het
bedroeven* Dit evangelie wordt belichaamd in geëvolueerde en
aesthetiseerende personages, die de kindsheid en de barbaarschheid
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verheerlijkende werken,waarin zij beschreven worden,klinken valsch
evenals hunne hoofdpersonen. Laat d'Annunzio zijn ideaal daarentegen rechtstreeks voorstellen niet in aestheten, die voor barbaren
poseeren, maar in echte barbaren door ze op nederige wijze te belichamen in figuren van Abruzzische boeren, dan zullen daaruit
zijn meest oprechte werken ontstaan*
Pascoli doet nagenoeg hetzelfde* De inspiratie'voor zijne poëzie
wordt uit het nederige en het kleine gehaald : in de kindsheid is de
wijsheid, in de mannelijkheid het kwaad* Maar Pascoli neemt gelukkiglijk evangelische kleuren aan : zijn poëzie is er heelemaal op gericht
om den onterfde, den arme van geest, den zuivere van hart te verheerlijken* Het evangelisch irrationalisme van Pascoli gaat in die jaren
gepaard met Nietzsche's invloed op d'Annunzio en dit ofschoon
Nietzsche een schrijver was, die een misprijzen had voor den nederige
en een vereering koesterde voor de aristocratische élite der overheerschers* Wat voor hem in Nietzsche van belang was, was het begrip van
een actie, die geen overdenking, van een instinct dat geen gedachte zou
zijntzooals in het Evangelie was voor Pascoli de vernedering van den
philosoof voor het gepeupel van belang* En zoo komen allen overeen
over den voornaamsten regel : natuurlijk zijn* Een dier, dat liefheeft,
een roos die bloeit redeneeren beter dan wij* Daaruit volgt in de kunst
het gebrek aan critischen geest, de passieve opsomming van alle gewaarwordingen*
Van den katholieken schrijver Fogazzaro hebben de critici eenparig gezegd dat hij een verkleede d'Annunzio is* Hij schijnt eigenlijk
te zeggen : indien ik werkelijk goed redeneerde en de zaken in hun
diepste wezen zag, zou ik evenmin katholiek zijn* Maar ik ben het,
omdat de rede bekrompen en de zekerheid altijd een dwaling is : de
drang van het geloof en van het gevoel, de mystieke wellust, dat maakt
ons godsdienstig en leidt ons tot de waarheid* God wordt in de plaats
van de vrouw gesteld (en daar beide uiterlijk blijven als een eenvoudig
voorwerp van de gedachte, komt het op hetzelfde neer) en dat is echt
Dannunziaansch : ook is de kunst van Fogazzaro, als men het geloof
er uit wegneemt, naturalistisch en aesthetiseerend*
Ik heb Verga, die gemeenlijk voor een reactionair doorgaat, voor
het einde gelaten* Hij is dit echter niet : hij begon zijn letterkundige
loopbaan met aesthetiseerende romans en toen verliet hij met grootere
beslistheid en hardnekkigheid dan de anderen de intellectueelen die
voor visschers poseerden en beschreef echte visschers* De redding die
333

onze letterkunde vond door zich in het gewestelijke en het landelijke
uit te storten, heeft in hem zijn roemrijkste voorbeeld* Verga en
d'Annunzio waren met hetzelfde brood gevoed* Dit groot irrationalistisch experiment, dat in Italië met voornoemde kunstenaars en
over heel Europa met even noodlottigen afloop beproefd werd,
beteekent de definitieve nederlaag van de mystieke gedachte, die
ofschoon uitgeput, in Italië evenmin als elders vermag uit te sterven*
Zijn letterkundige gevolgen waren in Italië heel verschillend van
elders* In Frankrijk is heel het letterkundig leven te Parijs samengetrokken : het provincieleven is van Parijs uit gezien van schaarsch
en gering belang* Dientengevolge heeft de Fransche kunst ofschoon
onder eenzelfde klimaat geboren tot voorwerp de gevoelens en
de gedachten, die er groeien : en tegen deze ontstaan er reacties
en polemieken, neo-klassieke en neo-katholieke pogingen, onvruchtbare omwentelingen, die enkel tot gevolg hebben ze te verstevigen*
Het hoofdmotief van de Fransche letterkunde is dus de tegenstelling tusschen het zuiver actieve en de abstracte redeneering :
een motief dat in klare, ik zou haast zeggen academische termen behandeld wordt* Maar in Italië zijn de toestanden heel anders : het
gewestelijk leven is er welig en kleurrijk, de steden zelf behooren er tot
de provincie : de plaatselijke tradities, de gewestelijke gebruiken zijn
bij ons schilderachtig en verscheiden* Een positivistische strekking
vindt bij ons, in onze folklore, in het leven van ons volk een geweldige
stof, een groote hoeveelheid, ik zou haast zeggen, brandhout : en de
aantrekkelijkheid van deze stof is zoo groot dat zij voor het oogenblik
den idealistischen invloed van eenige meesters van ontegensprekelijke
waarde overwint* De hoofdtendenz stort zich bij ons uit en verbrandt:
terwijl zij in andere landen in de lucht blijft rondzwerven, heeft het
nationaal leven zich in Italië in het alleronstuimigst positivistisch
avontuur gestort*
Wanneer men zegt dat een kunst Europeesch is, beteekent dit niet
dat zij voor heel Europa van belang is : waar een kunst spontaneïteit
betracht, in den dierlijken zin van het woord, boezemt zij ten volle
belang in aan een volk, aan een gewest, aan een groep enkel en vaak
slechts aan hem, die ze voortbrengt* Maar ook dit gebrek aan belangstelling, dat vaak als een kenteeken van provincialisme aangezien
wordt, is integendeel een gevolg van dezen geest die gezegd wordt in
Europa algemeen verspreid te zijn* Men denke dan aan de kracht van
het katholicisme in Italië, dat de neiging om de rede aan den drang
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van het gevoel ondergeschikt te maken begunstigt : katholicisme dat
bij d'Anunzio de plaats ruimt voor liefdesavonturen of voor een waanzinnigen heldenmoed* Daar deze drang ledig is van doelstellingen en
wetten, wordt hij ten slotte opnieuw vervuld door het dogma : in de
letterkunde is het dogma de leer der voorschriften of het neo-classicisme* Wij hebben ook in Italië deze tweede phase gezien : na allerlei
dwaasheden te hebben begaan, hadden onze letterkundigen geen voldoende stem meer over om ketenen en een catechismus te vragen :
er werd in Italië van alles gedaan om een onvruchtbare academische
letterkunde, die met onzen dogmatischen geest zou overeenstemmen,
in te huldigen*

Ik raak hier even een punt aan, waarbij ik niet kan blijven stilstaan : den invloed van Benedetto Croce's philosophie op onze letterkunde* Deze invloed, zeggen zijn tegenstrevers, heeft niets gedaan dan
de boven uiteengezette strekkingen aangewakkerd : maar hij logenstraft misprijzend deze beschuldiging* Zijn tegenstrevers maken van
zijn philosophie het gelijkwaardige van d'Annunzio's kunst: hij ontkent het* Een rechtvaardig onderzoek buiten elke polemische bedoeling om doet gelooven dat hij meer gelijk dan ongelijk heeft* Vele
zijner leerstelsels zijn afhankelijk van den tijd waarin zij ontstonden
en wellicht zal in de herziening, die zich zal opdringen, terwijl vele
gedeeltelijke standpunten zijner gedachte zich zullen handhaven,
haar algemeen beeld moeten gewijzigd worden ten overstaan van
het geheel der kwalen, die ik aangeklaagd heb* Maar er is bij Croce
geen enkele leerstelling die niet altijd gebaseerd is op en getemperd
wordt door een hoog idealisme*
Maar de tegenstrevers van Croce hebben gelijk, wanneer zij
Croce's leerstelsel beschouwen, zooals het door het baatzuchtig
irrationalisme verklaard werd* Croce werd aangezien als de leermeester van dwalingen, waarvan hij het vaderschap weigert* Hij beweerde dat de kunst ongekunsteld moet zijn, d* w* z* dat zij noch een
redeneering moet zijn, noch zich practische of moreele doeleinden
stellen* Daarbij bevestigde hij tevens dat de kunst slechts in zooverre
spontaan is als zij bewust is en als zij ontstaat, waar de gedachte rijp
en de moraliteit stevig is* Maar dit tweede idealistische gedeelte van
Croce's leerstelsel werd verwaarloosd : onze letterkundigen, die de
spontaneiteit in een heel materieelen zin opvatten, beriepen zich op
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Croce om hun haat tegen al wat bij hem naar bewerking en gedachte
zweemde te rechtvaardigen* Gedurende enkele jaren zei men in Italië
dat de kunst in enkele, kortstondige lyrische oogenblikken bestaat:
daarin werd de spontaneïteit en de ongekunsteldheid gezien* Zoo
leidde dezelfde strekking, die tot de gewestelijke kunst voerde, ook tot
een fragmentarische kunst : de Italiaansche letterkunde was gansch
lyrisch en fragmantarisch* Een lang en organisch boek scheen toen de
oefening van een bourgeois : met dezelfde schoolvosserij, waarmee
de critiek der vorige eeuw de echte passages uit de onechte onderscheide in de gedichten van Homeros, ziftte de toenmalige critiek uit
de boeken de zoogenaamde poëtische oogenblikken en lichtte ze uit
de bekleeding der logische en didactische bladzijden, die als voor
de kunst overbodig gedoodverfd werd*
Pascoli en d'Annunzio hadden deze leerstelsels reeds ingehuldigd :
Croce werd op onderdrukte of openlijke wijze gebuikt om ze te verrechtvaardigen* Toen zag men opeens in dat zij reeds elders, voornamelijk in Frankrijk, geuit waren : men leerde Mallarmé, Verlaine,
Rimbaud en zelfs Bergson in ruimen kring kennen* Onze letterkundigen wierpen zich op hen, daar zij ondanks eenige trouwens niet afstootende duisterheid, gemakkelijker waren dan Croce, over wien wel
veel gediscussieerd werd, maar dien men weinig en slecht las* Zij
maakten een willekeurige vergelijking tusschen Croce en Bergson,
waarover Croce zich zeer ergerde* Dit alles is zooals wij reeds zagen
oorspronkelijk geen crocianisme en evenmin vloeit het voort uit Fransche bewegingen, waarbij het later aanleunde : het is louter dannunzianisme* Zoo kwam onze letterkunde onder den invloed van de
Fransche en werd modern en cosmopolitisch precies om dezelfde
reden, waarom zij gewestelijk en boersch gebleven is en dit bewijst hoe
bedrieglijk de neiging onzer critici is om het provincialisme gezond
en de Parijsche richting ontaard te noemen, om door het eerste van de
tweede te willen genezen, ofschoon zij een kwaad van een en denzelfden aard en een tak van een en dezelfde plant is* Ardengo Soffici,
een van de «boersche» schrijvers* behoort tot hen, die Rimbaud in
Italië bekend gemaakt hebben* In onze hedendaagsche letterkunde
heeft men ofwel den gewestelijken schrijver zonder meer, den zuiveren
erfgenaam van Verga zooals bij voorbeeld Deledda, ofwel den volgeling van Rimbaud, die of hij zich « crepuscolare » (i) dan wel futurist
(i) crepuscola : avondschemering, deemstering*
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of anderszins noeme, toch braafweg de provincie bezingt, wanneer
zijn strekking uit het nevelachtige treedt en een vasten vorm aanneemt*
Ongetwijfeld hebben zij, die bij de meesters van over de Alpen aanleuning zochten, zich verrijkt en zijn zij ingewikkelder geworden, maar
men moet hier het vele, dat slechts een bedrieglijken indruk van cultuur verwekt, scheiden van het echte*
*

De meesters die ik even aangeraakt heb, d'Annunzio, Pascoli,
Verga, Fogazzaro en nog enkelen van den tweeden rang (Capuana,
Giacosa, Serao, etc*) die tot een letterkundig tijdperk behooren, waarmee ik me hier niet kan inlaten, werden door het publiek gelezen en
begrepen : hunne romans, hunne gedichten, die bestemd waren om
een groote oplage te bereiken, werden door de ernstigste critïek besproken als het beste van onze kunstproductie* Maar deze meesters
hadden, zooals wij reeds zagen, de voorwaarden voor de letterkunde
eener élite opgemaakt en deze letterkunde ontwikkelde zich snel in de
toen heerschende fragmentarische richting* Het werk met kunstpretenties en het werk dat door het publiek gelezen werd gingen uiteen : de
hooge oplage was voldoende om het werk door de critiek als van geen
waarde te doen beoordeelen* Dat duurde ongeveer van 1910 tot na
den oorlog, d* w* z* tot aan het ontstaan van enkele, meestal schijnbare, reacties* Onze letterkundigen bezeten door de gedachte dat de
kunst zich verre moet houden van alle practische -en intellectueele
klippen, begonnen haar met een koude manie te zuiveren van alles
wat hun als onecht voorkwam en zoo werd deze kunst die de hartklopping der gevoeligheid en de zuivere spontaneïteit moest voorstellen het resultaat van een kille en abstracte vermageringskuur*
Onze letterkundige productie was in dien tijd bijna heel lyrisch*
Maar om duidelijk te maken hoe er tusschen de oude realistische
school en die der nieuwe é/zte-dichters geen echte tegenstelling bestaat
is het voldoende de sympathie op te merken, die deze dichters gevoelden voor de romanschrijvers in wie de realistische en landelijke
school zich op geheele en bewuste wijze voortzette* Grazia Deledda,
in Europa wel bekend om een Nobelprijs te hebben gewonnen, is de
waardige vertegenwoordigster van een realisme, dat nog steeds in de
Italiaansche letterkunde overheerscht, en waarrond de andere avonturen weinig meer dan ornamenten zijn* Ondanks de voortdurende
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gunst, die zij vanwege het publiek genoot, is zij steeds bij allen sympathiek gebleven, ook bij de schrijvers van verfijnde gedichten in enkele
regels* Haar naturalisme dat tot uiting komt in een lange reeks van
werken, die van hare werkkracht getuigen, is gekenmerkt door den
lichten sprookjestoon, die aan de volkslegenden eigen is en die er de
normale ontwikkeling van uitmaakt* En die toon blijft haar ook bij als
de schrijfster Sardinië verlaat om de groote stad te beschrijven» Uit
de romans van deze onze beste Italiaansche schrijfster citeer ik II nostro
padrone (Onze baas) en Marianna Sirca.
Tot deze richting van het naturalisme, dat in het sprookjesachtige overslaat, behoort ook de Romagnool Antonio Beltramelli, die
in zijn beste werken (Anna Perenna) ons een fabelachtig woeste
Romagna, dat met razende hartstochten vervuld is en reeds in de
lyriek overgaat, voorstelt; Adolfo Albertazzi, een novellist, die eenige
jaren geleden gestorven is en fijn kantwerk uitvoerde op thema's in den
aard van Maupassant* Verder Bruno Cicognani, die zeer prijzenswaardige zaken volbracht heeft en Ferdinando Paolieri* Een niet zeer
verschillende opvoeding van die van Cicognani genoot Ettore Allodoli,
die minder bewogen maar klaarder en ironischer is dan hij* Michele
Saponaro tracht dikwijls evenals Beltramelli in de lyriek te ontsnappen:
maar dat is voor hem een beletsel om een vasten kunstvorm te geven
aan zijn neiging, die hem tot een gewestelijk en autobiographisch
realisme zou brengen* En ook onder de jongeren vindt de Vergiaansche of Dannunziaansche kunst, eerste wijze, regelmatig hare levenskrachtige jonge looten, waaruit de ware natuur van onze kunst blijkt:
Francesco Perri, wiens roman Emigranti (Uitwijkelingen) een belangrijken leterkundigen prijs behaald heeft; Lina Pietravalle en ten slotte
Delfino Cinello, die zich verleden jaar als een bloeiend temperament
geopenbaard heeft en wiens naturalisme, van een soort georgische
moeheid (Castiglion che Dio sol sa : Castiglione dat alleen God kent)
overgaat in den Vergiaanschen trant (La trappola : De strik) wanneer
hij zich het sterkst weet te beheerschen* Als hij er in slaagt een gelijkmatigen koelen toon te bereiken zonder daardoor van zijn natuurlijken
overvloed te verliezen, zal hij een van de beste schrijvers van onzen
tijd blijken te zijn*
Deze schrijvers, die een beperkte cultuur bezitten en weinig door
intellectueele nieuwsgierigheid bewogen worden, toonen ons hoe onze
letterkunde is als zij zich naakt als de Waarheid vertoont, terwijl de
andere meer ingewikkelde schrijvers altijd in dezelfde modes terug338

vallen* Men kan dus van geen tegenstelling tusschen de nieuwe éliteletterkunde en deze spreken : de vijandschap der «zuiveren» was
veeleer tegen minder diepe schrijvers gericht, bij wien de inspiratie
minder duidelijk en omlijnbaar en de beïnvloeding minder zichtbaar is,
maar die eigenlijk de vulgarisators van den roman van Fogazzaro en
> d'Annunzio zijn* Van Fogazzaro stammen af Salvator Gotta en Virgilio Brocchi : de eerste vervolgt sinds jaren een langen en zwaren
romancyclus I Vela (De Vela's); de tweede heeft ons onder zijn omvangrijk werk ten minste één gegeven, waarvoor hem de dankbaarheid
geschonken wordt, die men aan alle nuttige en eerlijke schrijvers verschuldigd is : den roman Netty. Als eerlijke letterkundigen stellen zij
hun publiek tevreden met werken, die niet van een grootsche maar
altijd van een liefelijke inspiratie getuigen* In een land waar het boek
meer zou verspreid zijn dan bij ons en waar de burgerij dagelijks behoefte zou gevoelen aan lectuur, zouden zij meer geluk hebben* Onrechtvaardig is het misprijzen dat de éft'te-schrijvers voor deze goede
en oprechte mannen overhebben : elk volk bezit enkele van die werkers, die aan de behoeften van het publiek, dat eenige ontwikkeling
heeft, voorzien en om die reden in eere blijven en terecht, zoolang zij
zich ten minste met de hun toegewezen plaats tevreden stellen*
Ook Ada Negri heeft een vorming die tusschen beide thuishoort
en ten achter blijft bij het gevolg der meesters van het einde der negentiende eeuw, maar zij neemt niettemin door hare kunst eene hoogstaande plaats in*
De humanitaire inspiratie van hare eerste verzen (Fatalitd : Noodlot) verzacht tot de teere autobiographie van haren roman Stella Matutina (Morgenster)* Ten slotte is zij tot een manier gekomen, die op
La Ronda, een beweging waarover ik nog zal spreken, gelijkt, waardoor
zij, zooniet van iets anders, dan toch van een ijverigen geest blijk geeft*
En daar ik van laatkomende humanitaire vormingen gesproken heb,
vermeld ik hier nog den naam van een anderen dichter, Giovanni Cena*
Evenals Brocchi en Gotta den roman van Fogazzaro vulgariseeren
en daardoor op moreel gebied tuchtvolle en gematigde schrijvers zijn
ten gebruike van de voorzichtige burgerij, zoo vulgariseert Guido da
Verona den roman van d'Annunzio voor de op prikkeling beluste
burgerij* Door zijn romans wandelt de mak geworden avonturier van
d'Annunzio, vervallen van toon en bezoeker geworden van tabarins
na alle heroïsche bevliegingen opgegeven te hebben en zich als een
schaamteloozen cynieker ontpopt te hebben* Da Verone is de psy339

choloog en de moralist van die wereld, waarvan d'Annunzio de
evangelist is* Op een geringere schaal vertoont zijn werk een gelijkaardig verloop als dat van d'Annunzio: het Zoliaansch realisme der
eerste romans wordt stil aan vervangen door een lyrischen toon van
vurige en verrukte aanroeping der beschermgoden, de zinnelijkheid en
den geest van avontuur* (i)
Anderen, die heelemaal lyrische dichters zijn vertegenwoordigen
diezelfde verdunning van het Dannunziaansch heroïsme tot cynisme*
Zij zijn schrijvers van bekentenissen, waarin de oprechtheid volgens
den tijdgeest in den meest materieelen zin opgevat wordt, dat wil
zeggen als schaamteloosheid: Sibilla Aleramo, Amalia Guglielminetti*
Deze romanschrijvers, die gekenmerkt zijn door een onduidelijke
en dubbelzinnige uitbeelding ten gevolge van de onvastheid van hun
onderzoek, schijnen door de preutsche critiek verstooten te worden,
ofschoon deze niet belet dat een ruw naturalisme de gansche hedendaagsche Italiaansche kunst overstemd en aller sympathieën gewonnen heeft : Grazia Deledda heeft geen vijanden* En feitelijk ontwikkelen zich uit dit naturalisme schrijvers van allergrootst belang en
van Europeesche faam, die een grooten invloed op de jonge letterkunde uitgeoefend hebben* De eerste onder hen is Luigi Pirandello*
Pirandello stamt uit het naturalisme* Zijn eerste novellen, waaronder er zijn die groote waarde hebben, hebben een aangrijpingsvermogen dat tot zelfs aan Maupassant kan herinneren* Maar duidelijk
neemt het naturalisme bij hem een zonderling verloop van verwikkeling en moeheid* Pirandello kan er echter niet heelemaal aan ontkomen
en de spil van zijn kunst blijft altijd naturalistisch* Gisteren nog hoorden wij in zijn laatste blijspel de ijdelheid der gedachte en den ernst en
de gezondheid van het instinct verkondigen* Alleenlijk heeft zijn naturalisme geen scheppingskracht meer : hij is de gevangene van zichzelf geworden en weerspiegelt en caricatureert zichzelf* Het naturalisme, dat ik eerlijk zal noemen, had tot dogma het scheppen van personen en karakters : Pirandelli parodieert precies dit dogma door zijn
werken te bevolken met grappige karakters, zonderlingen, caricaturen,
die als zenuwtrekkingen van zijn verbeelding zijn* De menschen,
die op bittere wijze in hunne wanstaltigheden geschilderd worden, worden maskers en wandelende poppen* Zoo wordt Pirandello
betrokken in de groote crisis van het naturalisme, die over gansch
(i) Het werk van da Verona is, kort en klaar, verboden lectuur. (De Red*).
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Europa voortwoedt maar nog steeds niet de manier gevonden heeft om
zich van zijn hatelijken meester te bevrijden* Er heerscht bij zijn
personages het jammerlijk gevoel dat zij onbekwaam zijn hun eigen
leven te leiden : ledig en dood voor zichzelf bouwen zij van dag tot dag
een persoonlijkheid op (een tronie, een spotbeeld) waarvoor zij onverschillig blijven of waaraan zij zich waanzinnig hechten om te leven*
Deze krachtige en dichterlijke zin voor de moreele verbijstering valt
weg wanneer Pirandello zich beijvert om hem met een ouderwetsche
philosophie te omschrijven* Maar evenals het naïef zou zijn deze
philosophie ernstig op te nemen, zoo zou het ook onrechtvaardig zijn,
Zooals door velen gedaan wordt, om voor haar Pirandello's kunst te
veroordeelen*
Pirandello's kunst die haar hoogtepunt bereikt heeft in zijn laatste
novellen en romans (// fa Mattia Pascal: Wijlen Mattia Pascal) en in
zijn eerste drama's, is heden in verval* Er is hem nagenoeg hetzelfde
als d'Annunzio overkomen* Zooals deze na met meesterhand een door
de zinnelijkheid en door het instinct beheerschte wereld te hebben
geschilderd, overgegaan is tot de lyrische aanroeping van de mak
geworden zinnelijkheid en het mak geworden instinct, zoo is Pirandello
na een wereld van misvormde menschen, van smartelijke caricaturen
van losbandigen en zielloozen te hebben voorgesteld, moe en door zijn
slechte philosophische stelsels verraden, lyrisch abstracte losbandigen
gaan voorstellen* De naturalistische donnée van zijn werken is haast
altijd goed, maar zij ontwikkelt zich vanzelf op mechanische wijze als
een steen, die door zijn gewicht voortbewogen wordt* Zoo is het in
zijn laatsten, niet geslaagden roman Uno, nessuno e centomila (Iemand,
niemand en honderdduizend)* Deze schrijver vertoont,in zijn geheel
beschouwd, als niet weinigen de smartelijke krampen van het
naturalisme, dat zich niet van zichzelf kon bevrijden en dat
evenals alle letterkundigen, wanneer zij tot ondeugd of manier
ontaarden, een schijn van bevrijding aanneemt door zichzelf te
weerspiegelen en te parodieeren* Indien er bij Pirandello een bevrijding aanwezig is, dan is zij enkel aesthetisch : en ook daar blijft zich
de tijdgenoot van d'Annunzio openbaren, al valt zijn bloeitijdperk
ook later*
De persoonlijkheid is volgens Pirandello niets op zichzelf en
wordt dagelijks door de behoefte te leven en zich een voorkomen te
geven opgebouwd* Dat is, zoo leest men waar hij het over aesthetica
heeft, de reden waarom de kunstenaar het leven tot kunst omschept*
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Ons karakter, onze persoonlijkheid, zijn dus niets dan vormen der
aesthetische catharsis*
Ik teeken hier een ietwat jongeren kunstenaar aan, wiens ontwikkeling niet zeer verschillend was van die van Pirandello : Rosso
di San Secondo* Hij debuteerde met een veelbelovend werk Ponentino,
dat evenals Pirandello van een krachtig en oorspronkelijk naturalisme,
maar van minder talent blijk gaf en eindigde met er nog enkel het
masker van te geven en het stijf, belachelijk en lyrisch te maken*
Bij het lezen van zijn laatste werken en het terugdenken aan Ponentino
betreurt men een kunstenaar, die alles bezat om groot te worden*
Deze menschen die de werkelijkheid met het gevoel van een
naturalist als iets buiten ons en buiten onze gedachte aanvoelden,
kon de gedachte niet anders dan als versierend, kunstmatig en onbestendig voorkomen : de angst voor de onbestendigheid ligt op den
grond van alle naturalistische kunst* De Dannunziaansche aestheet
twijfelde of hij er angstig dan wel geestdriftig moest om zijn en haar
tot zijn levensideaal verheffen : een verheerlijking van het kwaad, die
niet al te oprecht is en niet al te zeer van Pirandello's parodie verschilt*
De psychologie der onbestendigheid vertoont zich eveneens onder
een meer goedigen vorm in de boeken van den keurigen schrijver,
Alfredo Panzini* Een van zijn eerste en van zijn beste werken Santippe
(Xantippe) openbaart ons zijn karakter en behoort tot de meest typische van onzen tijd* Het is een apologie van Xantippe, de vrouw van
Socrates (d* w* z* van het gezond verstand, dat kinderen ter wereld
brengt) tegen den redeneerenden waanzin van den denker* De
aestheet is in Panzini een armzalig professortje geworden, dat verliefd
is op zijn dierbare studies en op den goeden lieven ouden tijd; hij
voelt zich vreemd op de wereld en droef omdat hij niets begrijpt
van wat hij ziet en bespot haar daarom evenals de Übermensch van
d'Annunzio haar met hoon overlaadde* De angst van Pirandello
is dus een stille verweesdheid geworden, het Dannunziaansch aesthetisme heeft zijn opzet verkleind, het is de pedanterie van een bibliothecaris en van een «laudator temporis acti »* Maar het blijft steeds
dezelfde persoon die zich nu eens als een Übermensch voordoet en,
er aan verzakend de wereld te verstaan, zich in het heroïsme verschuilt
en dan weer als een don Juan-boekenwurm, geleerde professor en
philoloog die, er aan verzakend te begrijpen, zich in een academisch
scepticisme verschuilt*Panzini schept behagen in een stille keurigheid
van woordenschat of stemt teere, droefgeestige tonen, die het dichtst
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staan bij de « crepuscolari», een groep dichters, waarover wij dadelijk
zullen spreken. Vaak vervalt hij ook in gekunsteldheid en gemaaktheid : maar hij weet altijd een echte kunstenaar te zijn, wanneer hij
in bladzijden van stralende kunst ternauwernood zijn naturalistischen
geest openbaart in de liefde tot het landschap en de ruwe traditioneele
zeden van de provincie* Buiten de reeds voornoemde Santippe,
teeken ik hier nog uit de talrijke romans van Panzini op : La lanterna
di Diogene (De lantaarn van Diogenes) en // Viaggio di un povero
letterato (De reis van een armen schrijver)* Zijn volmaakte evenwichtigheid, die hem als leerling van Carducci eigen is, heeft het hem mogelijk gemaakt uitstekende werken te schrijven, maar thans vervalt
hij in moede herhalingen en het mag niet verzwegen worden dat ook
hij als gevangene van een kunst zonder verdere ontwikkeling, zichzelf
begint te parodieeren*
Ik herinner hier aan een schrijver, die voor kort overleden is,
in Italië langen tijd onbekend bleef en door de Fransche critiek
ontdekt werd toen hij reeds haast zeventig jaar was : Italo Svevo,
den schrijver van drie romans, Una Vita (Een Leven), Senilitd
(Ouderdom), La coscienza di Zeno (Het geweten van Zeno)* Eveneens
uitgegaan zijnde van een realisme in den aard van Maupassant,
viel ook hij ten prooi aan de algemeene moeheid, welke in de loomheid
van zijn stijl en in zijn altoos grootere analytische weelderigheid
tot uiting kwam* Hij bleef zijn heel leven een trouwe positivist en
realist : het artistiek dogma der objectiviteit en daarnaast het psychologisme van de onbestendigheid en van het verzinsel overheerschten
in zijn werk* Hij verheerlijkte de onbestendigheid niet zooals d'Annunzio, omdat hij er toe geneigd was er de stille en smartvolle elegie
van te schrijven* De analytische weelderigheid, waarvan ik reeds
sprak, heeft hem door de eerste critici naast Proust doen stellen,
maar heden begint men dit als een vergissing in te zien*
Ik moet zeggen dat de beperktheid van mijn opzet mij noodzaakt
te zwijgen over schrijvers, die nochtans ook van zeer groot belang zijn,
maar die eigenlijk noch dichters noch romanschrijvers zijn* Zoo zal
ik me bij voorbeeld niet kunnen bezighouden met Ugo Ojetti, die
romans van verschillenden aard geschreven heeft, maar dien allen
op dit oogenblik vooral waardeeren om zijn uiterst fijne beschaving
van schrijver van gedenkschriften en van moralist*
*

*
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Laten wij thans die éZ/te-bewegingen in oogenschouw nemen,
die ik, ik herhaal het nogmaals, niet in tegenstelling met de groote
realistische strooming beschouw, maar veeleer als rhythmen, die om
muziek te worden, niet anders dan binnen deze kunnen terechtkomen.
Het«futurisme» vond een zekeren weerklank in het buitenland :
door Marinetti, een talentvol man, omschreven, maakte het bij ons veel
ophef* Nu het uitgedoofd is, treft eene zaak den geschiedschrijver :
tusschen de weelderigheid der programma's zijn de futuristische
dichters noch goed noch minderwaardig om de eenvoudige reden dat
er geen zijn, noch ooit geweest zijn* Dat kan op dit oogenblik niet meer
als een veroordeeling klinken, maar slechts het inzicht helpen verwekken dat er nooit een zuiver futurisme bestaan heeft* Het was een
abstracte strekking, een bezieling die een lichaam trachtte in bezit te
nemen, maar die er op zichzelf geen bezat : een soort muzikale «la»,
die geen muziek is, maar het heele orchest den toon aangeeft* Door op
die wijze zijn waardeloosheid te erkennen, bevestig ik er feitelijk de
beteekenis van, die meer opvallend, dan scheppend was*
Het futurisme is een uiterste toepassing van het realistisch programma van natuurweergave: de vroegere kunst, zegt de futurist, heeft
de natuur weergegeven, alsof zij stilstaand was, maar zij is beweging
en moet als dusdanig in de kunst overgebracht worden* De oogenblikkelijke gewaarwording, het nieuw en onvoorzien verband waarin de
natuur treedt ten aanzien van den waarnemenden en weergevenden
kunstenaar is het programma der kunst* De onmogelijkheid een
loopend schilderij te maken of een bladzijde te schrijven, die onder den
blik verandert, zou deze dichters de verkeerdheid van de door hem
ingeslagen richting hebben moeten doen inzien : maar deze verkeerde
weg eenmaal ingeslagen zijnde, zijn zij voor geen enkel mechanisch
middel teruggedeinsd om de beweging het best mogelijk na te bootsen*
Maar al maakten zij ook rennende paarden met vijftig pooten, dan nog
Zouden zij slechts een vastgelegde beweging weergeven* Er ontstond
bij hen een groote verwarring tusschen het artistieke en het mechanische, tusschen het poëtische en het industrieele, wat onvermijdelijk is
bij hem, die de werkelijkheid en vandaar ook de kunst buiten de bewuste evenwichtigheid der gedachte beschouwt* Voor hen behooren de
tradities en de scholen, waaraan de kunst in het verleden altijd gebonden was, niet tot die altijd nieuwe en vlottende, in positivistischen
zin opgevatte werkelijkheid* De onbeweeglijkheid in de figuren der
schilderijen, in de karakters der romans zou dus niet tot de werkelijk344

heid behooren, maar aan een verkeerd gebruik van de gedachte, die
haar taak van waarnemer en weergever zou verraden, moeten toegeschreven worden* In de aldus opgevatte natuur bestaan er geen
wetten : zij is louter activiteit, die hare doeleinden improviseert» De
ethiek van deze schrijvers is dus de geest van avontuur, de manie der
strijdlustigheid : de kunst als improvisatie*
Terwijl het futurisme als moraal tot een heroïsch en Dannunziaansch leven leidde, werd het als kunst het toevluchtsoord
voor alle theorieën, die in Frankrijk uit het naturalisme voortgekomen waren (symbolisme, impressionisme, enz)* De bladzijde
van den futurist beweerde weergegeven werkelijkheid te zijn, de
werkelijkheid zelf op het oogenblik der verandering* Daarom brachten
zij er op heel toevallige wijze allerlei voorwerpen op bijeen, gebruikten
onverwachte metaphoren en klanknabootsingen* Tot zelfs de typographische schikking der woorden en der spaties moest een nabootsende waarde hebben* De toon voor dit alles wordt door een enkele
poëtische noot, de zinnelijkheid, den geest van avontuur aangegeven*
Futuristen waren Marinetti en, zoo men nog andere namen wenscht,
Paolo Buzzi enEnrico Cavacchioli* Later zei men dat het futurisme niet
bestaan heeft : indien de werken van de zuivere futuristen van geen
waarde waren, dan was dat omdat zij op abstracte wijze den toon van
heel een decennium in de Italiaansche poëzie aangaven* Zij waren om
zoo te zeggen een wil zonder lichaam : dit eenmaal ingezien zijnde,
blijft er ons nog enkel over de vormen, waarin zij wel lichaam en leven
aangenomen hebben, in oogenschouw te nemen*
Tegen deze vormen verzette zich altijd de gezagvolle stem van
Benedetto Croce, aan wien, zooals wij reeds zagen, hun oorsprong
toegeschreven werd* Door er het vaderschap van te loochenen, bracht
hij duidelijk aan het licht dat zij niets dan verkleed naturalisme waren*
Gerechtigheidshalve dient te worden gezegd dat de vele punten, waarop hij aan den tijdgeest toegaf, het echt idealisme van een groot deel
zijner leering niet in gevaar brengen : bij een denker is het van geen
belang of zijn kerngedachte verkild en zelfs tegen den vooruitgang is,
indien slechts een of ander punt bewust en levenskrachtig is*
Een ander criticus met een opvoeding, die van die van Croce
verschilt, is Giuseppe Antonio Borgese* Hij stamt af van het zuidelijk
naturalisme, voedde zich dan op met het negentiendeeuwsch romantisme, kwam slechts toevallig in aanraking met Croce en verzette zich
tegen de thans heerschende materialistische kunstopvatting* Hij is de
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eenige onderde oudere schrijvers die een grooten en heilzamen invloed
op de meestbegaafde jongeren oefent* Ook met betrekking tot hem
dient te worden herhaald dat wat er bewust is in een denker al wat er in
hem dood en ouderwetsch is vergoedt* De vele bekoringen tegenover
de verschillende aspecten van het irrationalisme die hij onderging en
die een te haastige gevoeligheid in zijn werken weergaf, worden ruim
vergoed door zijn practijk van en zijn opvatting over de critiek en hare
taak met betrekking tot de kunst : practijk en opvatting, die tot de
weinige waarlijk idealistische stemmen van onzen tijd behooren* De
practijk der critiek, waarin hij uitmuntte, en die op haar alleen hem
een Europeesche faam bezorgde, bevestigde in hem die schijnbaar
eenvoudige waarheid, dat de intellectueele klaarheid de kunst en de
genialiteit der schepping niet schaadt* Dit werd gezegd in de jaren,
toen het een algemeen aanvaarde leerstelling was dat de kunstenaar
zooveel te grooter was, naarmate hij minder een knoeiwerk uit een
meesterwerk wist te onderscheiden* De leerstelling was zoo diep ingeworteld dat toen Borgese zijn eerste kunstproeven volbracht, hij als
een criticus en daardoor als geen kunstenaar gedoodverfd werd, alsof
deze beide werkzaamheden onvereenigbaar waren*
Gelukkiglijk is Borgese kunstenaar, maar een kunstenaar-criticus*
Op eiken staf van zijn avontuurlijke loopbaan naar al de ongezonde
kunstvormen, waarover ik gesproken heb, overhellend, nu eens door
de« crepuscolari»dan weer door de neo-klassiekers of neo-katholieken
aangelokt, verviel hij dikwijls in mystieke bestrevingen, in bevliegingen
van transcendentale philosophie, in dogmatische ontspanningen, maar
behield toch steeds een vaststaand punt, dat zijn redding werd : het
geloof in de critiek en in hare waarde ten overstaan van het kunstwerk*
Zoo hield hij nooit op, welk gevaar hij ook liep en hoezeer hij in
enkele van zijn kunstpogingen ook mislukte, de kunst als het vrije
werk van den geest en niet als een lijdelijken toestand der zenuwen of
een lichamelijke inspanning te aanzien* Het geloof in de critiek hield
hem steeds van het irrationalisme af en bevestigde in hem, ondanks
alle neigingen tot het tegenovergestelde standpunt, een idealistisch
begrip van en een idealistisch behagen aan de kunst*
Dit hield hem onder meer verwijderd van het fragmentisme als
van iets, dat de kunst niet ziet in de bewuste en ordenende spontanëiteit van den geest, maar in de uitwendige en mechanische spontanëiteit, die niets doet dan zich aan zijn eigen gewaarwordingen
overgeven* Hij leidde dus de gansche krachtinspanning der naoorlog346

sche kunst om zich te belichamen : een krachtinspanning, die echter
meest in materialistische geest volbracht werd door enkel te trachten
de korte werken te vervangen door werken van grooten omvang* Maar
zijn leering in dezen is onberispelijk : en daarom is veel geestdrift en
zijn veel predikingen van af het schijnbaar neo-classicisme van La Ronda, waarover wij thans gaan spreken, tot de pogingen van de allerjongsten, zijn schuldenaars* Het is zeker dat hij ten minste een vrucht gehad
heeft, nL de naoorlogsche kunst duidelijk in twee takken te verdeelen,
die welke lichaam en bewustzijn wil verkrijgen en die welke voortgaat
met de dierlijke manie van het fragment en van de gewaarwording*
Toen hij zelf tot de kunst gekomen was, gaf hij ons de meest
afgewerkte voorstelling van den huichelachtigen en onverschilligen
intellectueel onzer dagen in den merkwaardigsten naoorlogschen roman, Rubè. Daarna schreef hij een tweeden roman : I vivi e i morti (De
levenden en de dooden), waarvan een passus in deze aflevering opgenomen werd* Zijne kunst heeft dank zij drie novellenbundels wegen
ingeslagen, waarop zij talrijke vruchten zal opleveren en waarop zij
zich dagelijks meer verfijnt* Hem alleen onder de meest beroemde
Italiaansche schrijvers heeft de rijpheid gerijpt:bij de anderen heeft
zij, zooals wij reeds zagen en nog zullen zien, de voor de kunst noodzakelijke voorwaarden weggenomen, bij hem, den idealist, heeft zij ze
bevestigd*
De op jeugdigen leeftijd overleden Federigo Tozzi stond onder
zijn rechtstreekschen invloed* Hij was een weinig ontwikkeld schrijver
met geringe studiën, met de gebruikelijke, gewestelijke omlijsting en
den gewonen katholieken en dogmatischen geest* Hij trachtte zijne
vooreerst verspreide en autobiographische ondervinding te belichamen
volgens de voorschriften van deze leering* Daaruit zullen werken ontstaan als Tre Croci (Drie Kruisen), dat gekenmerkt is door eene kracht,
die eenig is in onze jongste Italiaansche letteren* Van hoeveel nut voor
Borgese de practijk en het begrip der critiek en de idealistische opvatting, die zij inhoudt, geweest zijn, kan men uit het werk van Papini
opmaken, die thans een beetje uit de mode is, maar al de letterkundige
proefnemingen in Italië doorgemaakt heeft* Zijn werk is een ware
codex van het irrationalisme, van het futurisme en de spiritistische
experimenten tot de bekeering tot het katholicisme en tot de boersche
letterkunde : alles is bij Papini weer te vinden, behalve het vertrouwen
in de waardigheid der gedachte* Hij loochent dat de gedachte het
resultaat van een logische en dialectische ontwikkeling is en stelt zich
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een gedachte voor waarin de dialectica en de logica afhangen van den
drang van een zeker quid arcanu Zoo veranderde hij elk jaar van gedachte en van philosophie niet ten gevolge van een beredeneerden
overgang van de eene tot de andere, maar sprongsgewijze, enkel bestuurd door dat quid arcani, dat niets anders is dan de dierlijke vermoeidheid der zenuwen. Papini brengt het pragmatisme in Italië, helt
over tot de tooverkunst en het occultisme, wordt futurist* Maar wat
hij ook zij, één punt blijft bij hem vast : zijn haat tegen het
verstand, zijn mysticisme van de van doeleinden en wetten ontbloote daad, zijn weerzin voor het woord « intellectueel »• Ten
slotte kon zulk curriculum vitae niet anders dan met de blinde
dogmatische gehoorzaamheid, die uiteraard elke ander ondervinding verhindert, bekroond worden : en zoo zwijgt thans de
bekeerling* Papini bekeert zich, schrijft Storia di Christo (Christus)
en komt nader tot andere katholieken als Domenico Giuliotti,
die de Inquisitie en een onnatuurlijke aristocratie weer zouden willen invoeren* Ik heb hier aan Giovanni Papini herinnerd
wegens een boek waarin hij getracht heeft zijn talrijke intellectueele
ondervindingen op te sommen en te ordenen : Un uomofinito (Een man
die afgedaan heeft)* Op het einde van het boek verklaart hij zich bankroet : het bankroet, zooals wij zagen, van alle schrijvers van dezen tijd*
Maar de bloemlezing zou niet volledig zijn, indien Papini slechts op
eene wijze bankroet gegaan was : hij zal wel spoedig het experiment
herhalen, dit maal een heel ander bankroet uitkiezend, nl* dat van
zijne bekeering* In Un uomo finito heeft hij getracht vorm en samenhang te geven aan zijn proefnemingen en dus, voor zoover het autobiographisch en oppervlakkig is ons een roman gegeven* Zijn werk,
dat veel ophef gemaakt heeft wordt thans langzamerhand verlaten : het
neemt alle houdingen van onze jonger twintigste eeuw in oogenschouw, maar het blijft wat abstract en onvolledig en het slaagt er niet
in ook maar ééne op krachtige wijze te belichamen* Meer dan een kunst
is het een programma van de hedendaagsche Italiaansche kunst, dat in
elk zijner onderdeden door anderen met grooter welslagen verwezenlijkt werd*
Wanneer wij van het proza tot de verzen overgaan, vinden wij een
om zoo te zeggen illustreerende en officieele uiteenzetting van de hedendaagsche ziel, zooals wij die vluchtig gezien hebben, in Randagio
(De Zwerveling) een gedicht van Francesco Pastonchi, een schrijver
die om zijn groote vloeiendheid gelasterd wordt, maar die, wanneer
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men zorgvuldig het beste van zijn werk zou uitkiezen, naar mijne meening met eer ook aan een streng onderzoek zou kunnen weerstaan*

Het futurisme en de heroische en avontuurlijke mentaliteit waren
zichzelf moe nog vóór dat zij geboren waren* Er was een heele groep
dichters, die de kunstmatigheid van dezen geestdrift voor de daad, die
altijd een teeken van onverschilligheid is, openbaarden* Evenals het
naturalisme zichzelf parodieerde in Luigi Pirandello voor hetgeen de
karakters aangaat, zoo parodieerde het zichzelf, voorzoover het avontuurlijke manie is, in een groep dichters, die „ crepuscolari» genoemd
worden* De meest typische van allen is Aldo Palazzeschi* Hij bouwt
voort op de oude Dannunziaansche inspiratie tot hare uitputting toe:
de eerste wijze om haar te bespotten is haar in bleeke en moedelooze
bewoordingen, in een bewust prozaïschen vorm neer te schrijven* Door
haar maar steeds uit te drukken en te overdrijven, maakt Palazzeschi er
ten slotte een parodie van*Wat is die manie van de daad,die strijdlust?
Koorddanserij, speelschheid, leven dat gebruikt wordt om sprongen
te maken*«Ik ben », verkondigt Palazzeschi« kunstenmaker van mijn
ziel »* De Dannunziaansche, avontuurlijke, aesthetiseerende inspiratie
vond in hem die nabootsing, die geene genezing is, en dit met eene
klaarheid, die hem een plaats verzekert tusschen de dichters, die uit
de jongste Italiaansche letterkunde zullen overblijven* De futuristen
telden hem ten langen laatste tot de hunnen en veel in hem rechtvaardigt dit:eene abstracte kern zijnde,klaart het futurisme ook in zijne
kunst op, neemt het er een vasten vorm aan en strooit er zijn typographische buitensporigheden* Nadat deze negatieve letterkunde hare
kwaal geparodieerd heeft en aangezien zij er niet van genezen kan,
blijft er haar nog ééne zaak over : te zwijgen* En werkelijk, na Poesie
(Gedichten), heeft Palazzeschi niets merkwaardigs meer geschreven*
Deze dichters voelen op intense wijze den dieperen ondergrond
van het naturalisme : dat men, door de werkelijkheid als los van ons
te gevoelen, de gedachte, de persoonlijkheid en het gevoel (dat hier
niet als lichaam of zintuig dient te worden verstaan) als ingebeeld en
decoratief voelt* Daarom zien wij in de geschiedenis dat de schaduw
van de naturalistische kunst een zinledige lyrische kunst is, het psychologisme van de onbestendigheid en van het verzinsel* Meer volmaakte en bewuste vormen dan bij Palazzeschi, maar om die reden
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misschien minder geschikt om de stof en de bestanddeelen, waarvan
zij gebruik gemaakt hebben, te ontsluieren, neemt dit gevoel bij Guido Gozzano aan : na zijn taak volbracht te hebben en toen hem geen
mogelijkheid tot verdere ontwikkeling meer overbleef, stierf hij*
Levendig is bij Gozzano het gevoel van het verzinsel, dat hij, die
opgevoed was in de hartstochtelijke verafgoding van het Dannunzianisme vooral in de liefde gevoelde* Als vreemdeling aan het leven,
als beschouwer en niet als deelnemer zal de man van deze kunst,
indien hij daar de kracht toe heeft, een don Juan of een krijgsman zijn : indien hij ze niet meer heeft, kan hij verzinnen wat hij
niet voelt met een droefgeestige gewaarwording van verlatenheid en
schuld, een koude helderziendheid, die niets met verstand te maken
heeft* In enkele gedichten van den bundel I colloqui (Samenspraken) werd deze gemoedstoestand door Gozzano op wonderbare wijze
weergegeven*
Gozzano had veel invloed op onze dichters : daaruit ontstond een
soort Dannunzianisme in lageren toonaard* D'Annunzio wilde dier
zijn: deze dichters waren handelbaarder en wenschten aan den mannen
leeftijd te ontkomen en kinderen te blijven*Opnieuw kind worden is de
meest bestendige van hunne poëtische verzuchtingen: Sergio Corazzini, een dichter, die op weinig meer dan twintigjarigen leeftijd gestorven is, heeft er het beste voorbeeld van gegeven* De vrees voor het
leven, de angst voor de gedachte bedroefde hen allen : vandaar een
vreemde zucht naar het conventioneele, den ommekeer, de franciscaansche verzakingen, de verzoeningen en een afkeer voor het heroïsche : onvruchtbare neigingen, omdat dezelfde valsche gedachte bij
hen den verzaker en bij d'Annunzio den held voortbracht* De apologie
van den burgerlijken geest, die wij reeds in Santippe van Alfredo
Panzini gezien hebben, kwam overeen met de apologie van den Dannunziaanschen held* Een verdoovende verzuchting naar zoete klanken, vage woorden, klaagliederen, de betoovering van doodsche en
sombere landschappen, refreinen, symmetrische herhalingen (die bij
Palazzeschi reeds zeer duidelijk was), een voorliefde voor het licht der
avondschemeringen ( crepuscolo) boven dat van den middag, heeft
deze dichters den naam van « crepuscolari» doen geven* Het verzinsel,
dat hen inspireert en vaak ook hun kunst bederft, doet bij hen die gebreken weer opbloeien, die wij in onze zeventiende eeuw gekend hebben, de overdreven vaardigheid, de studie der metaphoren, de gekunsteldheid, een ironie die als een schaduw elke beweging begeleidt, de
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autobiographische overdrijving, die een ander aspect van die valsche
opvatting der spontaneiteit is* Om in dit bestek ruimschoots passende
namen aan te halen, wil ik hier noemen Gaeta, Govoni, Moscardelli,
Fuimi, Civinini en, voor het beste van zijn werk, Vergani* Maar bij
allen streven de Fransche kunstvormen er naar zooals wij reeds in
principe zeiden zich in het gewestelijk genre te belichamen : of zooals dat in den roman van Vergani Iof povero negro (Ik, arme neger)
gebeurt, terug te keeren tot aantrekkingskracht van de Dannunziaansche barbaarscheid of tot de geestdrift voor den oorlog zooals in Locchi's Sagra di Santa Gorizia (Het Heiligdom van de H* Goritia), dat
van de heroïsche tot de volksche inspiratie overgaat* Andere dichters,
die reeds verre zijn van het gevoel, dat deze poëzie voortbrengt, nemen
er niettemin den toon van over, zooals Valeri Mastri Ravegnani,
Betti, Ravasio of sluiten zich op klaarder wijze bij Pascoli aan, die door
de «crepuscolari» zeer bemind werd, zooals Orvieto en de vaak zeer
fijne dichter, Angiolo Silvio Novaro* Zorgvuldig klassieke vormen
neemt het gemeenschappelijk gevoel aan bij Francesco Chiesa, die
tevens de schrijver is van twee romans, Tempo di marzo (Maart) en
Villadorna, waarvan de eerste en veruit de beste, een langer en meer
bezonken lyrisch gedicht is* Een dichter, waarvan de toon niet zeer
van dien van den groep afwijkt, maar met uitgesproken Fransche
sympathieën is Elio Gianturco* Hierbij sluit zich ook de vreemde,
nog onklare maar zeer merkwaardige dichter, Umberto Saba, aan*
Uit denzelden letterkundigen gemoedstoestand, maar verschillend
van voorkomen vloeien twee stroomingen voort, die bij hun ontstaan
veel gerucht gemaakt hebben* De eerste, die van 1908 tot 1916 duurde,
is La Voce (De Stem), die geleid werd door Prezzolini en de Robertis,
schrijvers waarover ik niet spreek omdat zij noch verzen noch romans
gegeven hebben, en voor korten tijd doorPapini* De tweede is LaRonde
(De Ronde), die na den oorlog verscheen* Merkwaardig onder de
schrijvers van LaVoce om de deugdelijkheid van het door mij geschetst
tafereel te bewijzen isArdengo Soffici, die, in princiep impressionist en
futurist, voorsteller van Medardo Rosso en van Rimbaud en schrijver
van een schelmenroman, Lemmonio Boreo, altijd overgeheld heeft naar
een gewestelijke en boersche kunst,die hij tegen de zoogezegde cosmopolitische kunst verdedigde en er thans bepaald is blijven bij stilstaan*
Nu schrijft hij lyrische gedichten (L'elegia deirAmbra) van het meest
onverzettelijk neo-classicisme of critieken in dogmatischen toon* Over
dezen groep heerscht een mystiek irrationalisme in den aard van Blon35i

del, dat met vuur door twee interessante schrijvers, Boine en Michaelstadter ingevoerd werd en dat zich zooals natuurlijk is, tot een blinde,
onverwachte en ongerechtvaardigde gehoorzaamheid aan de dogmatica en de moraal, tot een abstract en preekerig moralisme, dat het
teeken is van geringe innigheid en van moreele onverschilligheid, ontwikkelt* Maar terwijl dit in de Fransche letterkunde levendig en
belangrijk is, blijft het in Italië wat uiterlijk en decoratief, dank zij de
veiligheidsklep van de boersche letterkunde*
Mallarmé en Rimbaud hebben een oprechten leerling gevonden in
Ungaretti, den schrijver van gedichten in weinige regels en die sympathiek staat tegenover dezen groep van Toskaansche gewestelijke schrijvers* Onder de echte Vocianen wil ik verder citeeren Campana en
Jakier, welke laatste geïnspireerd door een moralisme, als ik boven
omschreven heb, een bondige, koude maar niettemin geslaagde kunst
wist te scheppen. Weifelend tusschen satanische godlasterlijke houdingen en de bekeering tot het katholicisme, was de jonge Giosuè Borsi,
die sneuvelde in den oorlog* Onofri ging van niet zeer verschillende
vormen over tot een eerder duister, voorspellend mysticisme : evangelisch en apostolisch is Rebora : maar deze aspecten blijven, ik zeg
het nogmaals, in de lucht hangen* Iemand die lang na La Voce
bloeide en nu nauwelijks dertig jaar is, maar reeds dient te worden
genoemd is Eugenio Montale, van wien een verzenbundel Ossi di
seppia (Zeeschuim) zeer besproken en geloofd werd en wiens hermetische en symbolistische trant, die aan Valéry doet denken, een andere
ontwikkeling zal hebben* Om tot de minder jongen terug te keeren
citeer ik Carlo Linati, die dierbaar was aan La Voce en later aan
La Ronde.
Midden de naoorlogsche wanorde op letterkundig gebied, deed
La Ronde beroep op de klasssieke kunst en op den gezonden geest der
nationale traditie* In deze beweging was de levenskrachtige maar onzekere wensch aanwezig de spontaneïteit als niet tegenstrijdig met de
voorbereiding en de nieuwheid als verschillend van de improvisatie
op te vatten* Dit voor het programma, maar voor hunne werken
geplaatst, dient er te worden gezien waarin het classicisme van La
Ronda bestaat* Nemen wij bij voorbeeld haar leider, Vincenzo Cardarelli, wiens Sole a picco (De loodrechte zon) zoo pas een Italiaanschen
letterkundigen prijs gewonnen heeft* Deze schrijvers werken met
eene in niets veranderde inspiratie : het Dannunziaansch naturalisme,
dat hier en daar met symbolisme h la fran?aise vermomd is* Zij blijven
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schrijvers van metaphoren en landschappen* Maar zij zijn geboren
in een tijd van critische klaarheid : de studies van Croce, van Borgese
en ook van enkelen onder hen zooals Emilio Cecchi hebben de kern
van de dannunziaansche kunst en van zooveel impressionistische en
symbolistische wanorde blootgesteld* Hun werk bestaat er in de critische klaarheid, die in hen over het wezen der allerjongste Italiaansche
letterkunde tot stand gekomen is, in beelden om te zetten* De critici
erkenden dat de psychologische, programmatische, humanitaire en
vaderlandslievende bekleeding, waarmee d'Annunzio getracht had het
eenvoudig naturalisme zijner jeugd te verruimen, verzonnen was* Bij
de schrijvers die zich rond La Ronda schaarden, was de geest niet
veranderd, maar verre van voortaan vol geestdrift te leven, waren zij
nu om zoo te zeggen onverschillig als een personage van Pirandello
voor zichzelf* Deze geest had in hunne hand die scheppende vruchtbaarheid niet meer, die het hem mogelijk gemaakt had zich te belichamen, zij het dan ook met bekleedingen, die door de critiek vergankelijk
genoemd werden* Zij stelden zich tegenover hem, met die helderziendheid, die niet altijd verstand is en voerden een tegenovergesteld en
abstract werk van ontblooting uit* Door hunne materialistische opvatting van de artistieke ongekunsteldheid en spontaneïteit aangemoedigd,
vatten zij hem samen in korte formules, die als 't ware de balans en het
verslag van het dannunzianisme zijn, opgemaakt door lieden die zich
niet willen laten foppen* Wanneer Croce en Borgese zeiden dat d'Annunzio lyrisch en naturalistisch is en dat al het overige verkeerd is,
nemen deze schrijvers dat angstvallig naar de letter op en maken korte
lyrische stukken in proza met natuurbeschrijvingen en niets anders,
zij leveren critisch werk over reeds bekende materie, abstracties die
voor naïeveteit willen doorgaan, maar toch het werk zijn van ontwikkelde en poëtische geesten, wien het aan scheppende kracht ontbreekt
maar die dadelijk het illustreerende beeld en het rhytme vinden* Het is
natuurlijk dat hunne werken een schijn van klassiciteit kregen en
ernstig aan een neo-klassieke reactie hebben doen gelooven : weergaven, als zij zijn, in korte en bondige vormen, in heldere en critische
bewoordingen van een kunst, die weinig klassiek van geest is* La Ronda
vertegenwoordigt een rustpoos, een windstilte, gedurende dewelke
enkele kunstenaars zich rekenschap trachten te geven van de ware
natuur der heerschende Italiaansche kunst: en in het dannunzianisme,
dat niet meer met de ziel gevoelt maar met de oogen beschouwd worden ,zien zij de balans en om zoo te zeggen het grafschrift* Hun klassi353

cisme is dus een ironische reflexbeweging evenals de moeheid der
«crepuscolasi» of de parodie van Palazzeschi* Het schrijven in fragmenten en de lyrische quintessentie beviel deze schrijvers, die, niet
anders dan de futuristen, de kunst als weergave van een voorwerp,
dat als lyrisch impuls, als haftslag der gevoeligheid opgevat werd,
beschouwden: en ook dit, gedaan in epigrammatischen toon, waarover
ik reeds gesproken heb, scheen Horatiaansche klassiciteit* Toch
hebben zij in hoegenaamd geen betrekking gestaan met die laatste
epigonen van het letterkundig en arcadisch klassicisme, dat eveneens in de psychologie van de onverschilligheid thuishoort, zooals
Lipparini en Gerace* Hiermee mag niet gezegd worden dat hun werk
nutteloos geweest is, al heeft het ook niet in de geringste wijze de
geesten vernieuwd* De klassiciteit van hunne taal is schijnbaar : op
den grond er van is er een expressionistische spanning, een wil tot
concentratie, die zich bekommert om de adjectieven, die meer die
van een impressionist dan van een klassieker zijn* Maar als opmakers
van balansen in lyrischen toon, namen zij, ofschoon eerder uit zwakheid dan uit ware kracht, de gezwollenheid en de schittering weg,
Zij die na hen komen, zullen, indien zij iets te zeggen hebben, dat wat
bij hen gebrek was, in deugd omzetten*
Buiten Cardarelli, den leider van La Ronda, vermeld ik hier
Linati, Baldini, Cecchi, Fracchia, Angioletti, Angelini, Montavo,
Titta Rosa en Bacchelli, op wien ik nog zal terugkomen, en onder
de pogingen Raimondi, Solmi en Carocci, die waarschijnlijk andere
ontwikkelingen zullen doormaken* Nadat hunne balans opgemaakt
was en hunne grafschriften aangebracht waren, hadden zij niet veel
meer te zeggen : zij zwegen als Palazzeschi of zochten een toevlucht
in een lusteloozen en parodieerenden toom, in een kunst, die uit
schilderijtjes op zijn Vlaamsch bestaat en die door hen Manzoniaansch
genoemd werd* Geen van hen gelooft thans nog aan het neo-classicisme : na het oogenblik van besluiteloosheid, dat zij vertegenwoordigden, gedurende een vluchtigen oogopslag van verkenning, verstrooide hunne kunst zich volgens hare ware natuur, indien zij al niet
heelemaal zweeg : zij keerde zich tot nieuwe vormen van gewestelijk
of boersch realisme of wat op hetzelfde neerkomt tot een abstracte
cosmopolitische bevlieging in «900» (de twintigste eeuw) van
Massimo Bontempelli*
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Bontempelli is een schrijver, die met een zekere genialiteit begaafd
is en in tamelijk grootsch opgezette verhalen belichaamd heeft wat in
het futurisme een abstract rhythme was* Velen van hen, die uit het
zuiver futurisme kwamen, schaarden zich rondom hem* Zijne beweging naderde tot het fransch surrealisme en tot een Spaanschen schrijver, Ramon Gomez de la Serna* De manifesten van Bontempelli
vertegenwoordigen het toppunt der ^rationalistische dubbelzinnigheid : met het dogmatisch voorkomen, dat ook de zoogenaamde neoklassieke en neo-katholieke reacties gekenmerkt heeft, verkondigt
Bontempelli dat de romantische kunst, die een kunst van zelfinzicht
en psychologie is, afgedaan heeft en dat het zuiver verwikkelingsverhaal begonnen is* Hij heeft een naïeve opvatting van het romantisme
als subjectivisme, dat in ons elk universeel en sociaal bewustzijn vernietigt, een opvatting die ook aan de katholieke apologisten eigen is*
Een anti-romantische kunst, die daardoor van de twintigste eeuw is,
zal enkel uiterlijke feiten moeten verhalen en zich met de zuivere fantastische vinding tevreden stellen* Deze materialistische opvatting
van de werkelijkheid, die als uiterlijk en toto ccelo verschillend van de
gedachte beschouwd wordt, zou doen glimlachen indien zij zoo geen
groot deel van de hedendaagsche kunst doordrongen had* Om zich
er van te verzekeren, dat de door hem voorgestane kunst enkel het verhalen van feiten« » beoogde, publiceerde Bontempelli de werken
van zijn medewerkers in het Fransch vertaald, daardoor aantoonend
dat hij het « feit» dat de kunst «weergaf» in den meest naïeven
positivistischen zin opvatte* Op dezen grondslag redeneert hij als
de futuristen : hij beweert, dat de verwikkelingen, die wij in de kunst
waarschijnlijk en de karakters die wij samenhangend nemen, in de
werkelijkheid niet bestaan, maar willekeur zijn* Door willekeur
breng ik een auto eerder in verband met den chauffeur, dan met
het raam, waarin hij zich in het voorbijgaan weerspiegelt* Een uiterst
en fantastisch realisme moet den willekeur van het logisch en afgezaagd verband vernietigen*
Uit deze gedachte, die gegrondvest is op de opvatting van de
kunst niet als een werkzaamheid van den geest, maar als weergave,
zijn werken ontstaan, waarin een merkwaardig talent jacht maakt op
het grillige en het onvoorziene en de meest onvereenigbare dingen
met elkaar in verband brengt* Maar evenals de futuristen geen
loopend schilderij konden maken maar ten hoogste een onbeweeglijk
paard met vijftig pooten, zoo kon hij de logica niet vernietigen, maar
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ten hoogste met een ongerijmde logica vertellen* Op die wijze belichaamt zij het futurisme door in omvangrijke verhalende werken te
verwezenlijken, wat het futurisme enkel in een metaphoor gedaan had*
Als een laatste epigoon van het romantisme, vertegenwoordigt zij het
hevigste stadium van dat psychologisme, dat hij zou willen bestrijden,
ons op die wijze een voorbeeld van echte sophistiek der fantasie te
aanschouwen gevend* En het futurisme door in hem vorm aan te
nemen krijgt een schijn van klassiciteit dank zij het groot talent
als schrijver en de uitstekende taalkundige voorbereiding van Bontempelli: want het dient gezegd te worden dat hij vooraleer te worden zooals ik hem beschreven heb, leeraar in de Italiaansche taal
geweest is en gedichtjes van fatsoenlijke academische koelheid
geschreven heeft, zoo dicht bij elkaar zijn de academische onverschilligheid en de onverschilligheid der ongerijmdheid* Evenals
zijn medewerkers, die opgesloten en uitgeput zijn door een formule,
kon Bontempelli na enkele geslaagde geschriften (Sette Savi, La
Vita Intenza, Eva ultima — Zeven Wijzen, Het Intense Leven,
De laatste Eva) zich enkel nog herhalen*
Rondom hem schaarden zich (en ook dit is leerrijk) vele neo-klassiekers van La Ronda, maar in de beste temperamenten, die zich
bij hem aansloten, zwenkte de moderne theorie, als door de zwaartekracht gedreven, naar het gewestelijke en het volksche, zooals
bij Aniante en vooral bij Corrado Alvaro, een veelbelovend schrijver,
die het fantastisch volksche en het fabelachtige als weinigen behandelt.
De ontmoedigde en diepe toon der «crepuscolare» verruimde
echter in romans, vooral door toedoen van Fausto Maria Mastini
(Verginita — Maagdelijkheid) en van Marino Moretti* Na door
Gozzano ingegeven gedichten, ontvouwde deze laatste een lange
reeks romans* In zijn kunst teekenen zich al dadelijk twee zijden af :
vooreerst evenals Palazzeschi, maar door de personage en de verwikkelingen van het verhaal heen overdrijft hij zoozeer den aan heel
zijn groep eigen gekunstelden toon, dat hij er opzettelijk de gemaaktheid en de parodie van doet uitkomen* (Uisola delVamore, La casa del
Santo Sangue. — Het eiland der liefde, Het huis van het H* Bloed)*
Deze bladzijden, die ironisch zijn ten koste van zichzelf, zijn totnogtoe
de beste die dé schrijver voortgebracht heeft* Maar vaker neemt,
evenals bij Pascoli en anderen, de humanitaire pose de plaats van de
ironie in : de apologie van den zwakke en van den arme van geest
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vóór den hoogmoedige en den machtige, de vereering voor de domkoppen met den grootst mogelijken evangelischen inslag, inspireert
een reeks romans* (I puri di cuore, II trono dei poveru — De zuiveren
van hart, De Troon der armen)* Ik zou geneigd zijn te zeggen dat zijne
kunst, die op zichzelf onbekwaam is zich te ontwikkelen zooals die
van zijn geestgenooten, bestemd is om te zwijgen of in herhaling
te vervallen, zoo een en ander kenteeken de hoop niet wettigde dat
zijn echte oprechtheid het hem mogelijk zal maken zich te vernieuwen,
zooals zij het hem reeds mogelijk gemaakt heeft uitstekende werken
voort te brengen in een reeds uitgeput genre*
Aan Moretti verwant door den « crepuscolare »-toon, maar zonder
zijn ironische en humanitaire aspecten, is een andere romanschrijfster,
Milly Dandolo* Een teere intimiteit heerscht in de werken van Cesare
Giulio Viola die in een roman, Prico, het zenuwzieke en door sexueele
onrust gekwelde kind der «crepuscolari» geschapen heeft*
Onder hen die uit La Ronda voortkomend het werk van grooten
omvang gezocht hebben is merkwaardig Riccardo Bacchelli. Een van
zijn lange romans, Il diavolo al Puntelungo (De duivel te Puntelungo),
die over enkele socialistische bewegingen uit het Italië der verloopen
eeuw en over hunne nederlaag, verhaalt, is zeker belangwekkend :
mooi is de poging om de verschillende aspecten van wat socialisme
genoemd werd te vatten en elk van deze in een personage, die ons
vaak door de geschiedenis bekend is, te belichamen, er ons tevens
den psychologischen en sentimenteelen oorsprong van aantoonend :
een methode van positivistische polemiek* die ook aan de katholieke
schrijvers dierbaar is* Maar het dichterlijk temperament van Riccardo
Bacchelli is eigenlijk zacht en zwaarmoedig : hij is een geest van een
rustigen humanist, een ietwat moede minnaar van zedeprekende
fabels en van zedelijkheid* Deze zijne inspiratie, die door een enkele
bladzijde uitgeput wordt, wordt goed uitgedrukt in enkele passages
zijner romans, die door een avondwaas omsluierd schijnen te zijn :
zij zijn de beste, maar zij vermogen geen warmte mede te deelen aan
de verwaande bekleeding der historische herinneringen, der versleten
en oppervlakkige ideologieën, waarmee Bacchelli ze bedekt* Hij blijft
een schrijver met een korte lyrische inspiratie, wier adem de zware
massa, die op haar drukt, niet verlevendigt*
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Wij hebben in de allerjongste Italiaansche letterkunde eenzelfde
strekking in verschillende vormen zien tot uiting komen, in het
boersch en gewestelijk realisme, in de neo-klassieke en neo-katholieke
pogingen, in de cosmopolitische houding van «900 »•
Wij hebben ook gezien hoe het wezen van deze strekking een afkeer heeft voor den mannenleeftijd : onze letterkunde is grootendeels
het werk van vrouwen of van jongelingen of van rijpe mannen, die
jongelingen trachten te zijn* Zeer zelden is zij mannelijk* Om deze
reden hebben onze schrijvers haast heel hun loopbaan geëindigd als
zij nauwelijks aan den drempel van den mannenleeftijd gekomen
zijn en zoo krijgt men thans het zonderling schouwspel te zien van
een letterkunde, die beroemde namen bevat, maar die stilstaat en
zich zienderoogen van ons verwijdert, van een letterkunde, met betrekking tot dewelke elke jeugdige poging, zij het ook verkeerdelijk,
den schijn van een vernieuwing aanneemt*
De invloed van elke critici, en voornamelijk van Borgese, is in
ruime kringen onder de jongeren doorgedrongen : het schijnt dat in
Italië een tijdperk begint, dat van buiten uit gezien meer verhalend
dan lyrisch belooft te zijn* Maar zoo het ook gemakkelijk is zich ten
gevolge van de onderbreking, die zich in de Italiaansche kunst schijnt
voor te doen, wijs te maken dat al wat de jongeren schrijven uit een
nieuwen bodem ontspruit, een aandachtiger onderzoek bevestigt
deze illusie niet* Curzio Malaparte vindt door een tikje avontuurlijks
en buitensporigs in zijn landelijke verhalen (Avventure di un capitano
di sventura. — Avonturen van een gelegenheidskapitein), aan te brengen een smakelijk mengsel van het heroïsche en het volksche* Vele
anderen, die eveneens nog jong zijn, heb ik reeds genoemd in den loop
van mijn artikel: thans citeer ik nog Bonaventura Tecchi (// vento tra
Ie case. — De wind tusschen de huizen)* Piero Gadda (Luiba, Mozzó),
die door La Ronda gevormd werd en het algemeen verloop volgend,
naar het volksche en zelfs naar iets als den toon der «crepuscolari»
overhelt* Het schijnt evenwel dat er thans onder de jongeren temperamenten met uitzonderlijke kracht opstaan* Giovanni Comisso stamt
rechtstreeks van het Dannunziaansch naturalisme af, maar de artistieke uitdrukking is hem gansch eigen en men treft bij hem bladzijden
aan met een frischheid en een duidelijkheid van opmerkingsgave, die
men enkel in het volksepos weervindt (Gente di mare — Zeelieden)*
Giacomo Debenedetti, die zich totnogtoe vooral als criticus en als
den scherpsten Italiaanschen criticus van Proust geopenbaard heeft,
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heeft ook de kunst beproefd in verhalen {Amedeo ed altri raccontu —
Amedeo en andere verhalen) met een haarfijn psychologisme, dat
echter nog wat uiterlijk en realistisch blijft* Als een zeer krachtig
temperament heeft Alberto Moravia zich geopenbaard met een
roman Gli indifferenti (De onverschilligen), die het succes behaald
heeft dat ook in de letterkunde de oprechtheid verdient : nooit
hebben zich immers de hoofdmotieven van onze kunst zoo vereenigd
en zich in een zoo oprecht realisme opgelost* Het hoofdpersonage
is de gewone onverschillige, het gewone personage van de onbestendigheid en van het verzinsel : maar hij wordt ten tooneele gevoerd met
een openlijk Foliaansch realisme en daarin ligt de verdienste van
Moravia* Dank zij deze oprechtheid, vereenigt voornoemd psychologisme zich met het realisme, waaruit het voortvloeit, en zoo openbaren
zich de twee overheerschende aspecten van onze kunst als vereenigd*
En aangezien wij geen kloof tusschen de kunst van Moravia en die,
laten wij zeggen, van Gozzano en Pirandello opmerken, vinden wij
haar ook zeer verwant met het extreme realisme van de allerjongste
vormen der Europeesche kunst, waaraan de Italiaansche kunst altijd
trouw gebleven is ook daar waar zij het meest gewestelijk was, wat zij
ook telkens getoond heeft telkens zij als bij Moravia met zachte stem
gesproken heeft* Maar de critiek was natuurlijk van oordeel van Moravia een invoerder van nieuwigheden en van exotische ziekten was*
Andere jongeren vereenigen zich rondom Convegno (Samenkomst) van Milaan, Solaria van Florence en rondom La Libra (De
weegschaal) van Novara, waaronder enkele met een zeer krachtig
talent, als Arturio Loria en Mario Soldati *Over hen zou de door
Moravia gehouden redevoering, die totnogtoe het duidelijkst uitgesproken heeft, moeten herhaald worden : in Loria is er nog veel
«zuivere fantasie», die zich in naturalisme tracht op te lossen : in
Soldati iets als een levendige herinnering aan Gide* Maar de schrijver
van dit opstel, dat een te actief en te hartstochtelijk deel is van dezen
laatsten opbloei, verkiest er niet verder meer over uit te weiden* Hij
wenscht enkel dat de zaden van idealisme, door een of anderen
meester als Croce en Borgese uitgestrooid en na zoo langen tijd in
de aarde te zijn gebleven, eindelijk mogen opbloeien ook in de levendige beoefening der kunst*
(Vert.Dr. Cl Daenen.)
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De Hedendaagsche Italiaansche Kunst
door Cipriano £• Oppo.
Bij het begin der i9 e eeuw beheerschen drie groote kunstenaars
nog steeds de Europeesche kunst* Een Italiaan : Canova* Een Franschman : David* Een Spaanjaard : Goya* Maar de Italiaansche kunst
is uitgeput omdat zij te veel wonderbare vruchten afgeworpen heeft;
en de reusachtige boom der traditie heeft aan kracht verloren* Na
Tiepolo en de Venetiaansche landschapschilders moet de voortzetting
gezocht worden in den grooten Goya* En van Goya gaat het sap over
in het Frankrijk van Corot* Delacroix* Courbet* Manet* Renoir,
Degas en Cézanne om er altijd zwakker en stijver te worden* Maar
de negentiende eeuw is de eeuw der Fransche artistieke macht* ten
minste voor wat de plastische kunst betreft; daar in Italië de hoogste
krachtinspanning op het politiek Risorgimento* op de Eenmaking
van het Vaderland gericht is* zijn het die kunsten* die meer rechtstreeks tot het hart en het verstand spreken* die zich het meest ontwikkelen* als de muziek en de letterkunde* De schilderkunst en de
beeldhouwkunst trekken zich als oude en edele burchtvrouwen in
de provincie terug* waar zij de groote aangeboren hoedanigheden
zorgvuldig bewaren* Het leelijkste tijdperk van de Italiaansche negentiende eeuw is dat der dertig laatste jaren na de Eenmaking van het
Vaderland toen Italië de besten* die in de provincie teruggedreven
werden* vergetend* zijn officieele kunstenaars* die opeens opdoken en
zich als oesters aan den drempel van het liberale en demokratische
Italië vastzogen* in den Europeeschen artistieken wedijver wierp*
Pas in de eerste jaren der twintigste eeuw begint de jeugdige
en gewelddadige reactie* De jongeren zijn moe te weten* te kennen*
zich op de hoogte te stellen* En op koortsige wijze* met enkel die kunstenaars voor oogen* die gedurende de ineenstorting zuivere en edele
bedoelingen bewaard hadden* trokken de jeugdige afbrekers op ter
ontdekking van het «gulden vlies »* dat zij in Frankrijk dachten
te vinden* Al de moderne proefnemingen werden door hen gedaan*
Ten slotte geladen door de opeenhooping der hartstochten
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ontplofte in 1909 de futuristische bom, die er toe bijdroeg om vele
vooropgestelde burgerlijke gedachten af te schudden* De heropleving van het rasbewustzijn nauwelijks enkele jaren nadien, leidde
tot de heel wat meer geweldige, lichtende en bezielende uitbarsting
van de Italiaansche deelneming aan den wereldoorlog en dan van
het Fascisme, de meest orgineele beweging, die onstaan is na een eeuw
intellectueele overheersching der Fransche revolutie*
Het Fascisme, dat de overwinning der wapenen gevaloriseerd
heeft en het prestige van Italië als volk en als staat verhoogd, is ongetwijfeld de voornaamste factor van den trots, die in de oogen van
de hedendaagsche Italianen schittert* Maar om op krachtige wijze
op de eigenliefde van de jonge geslachten in te werken, is het
Fascisme er op ernstige wijze om bezorgd die opkomende geestelijke, artistieke en kultureele atmospheer met de krachtigste
middelen te ondersteunen* De aansporing om ons ook thans
nog de verleden grootheid waardig te maken, doet ons ten
slotte minder met de vreemde doctrines ingenomen zijn, die onder
den naam van verbazingwekkende artistieke veroveringen dit schitterend verleden, den onovertroffen schepper en meester der Europeesche kunst, hebben trachten te verduisteren en om zoo te zeggen
te doen vergeten* Maar op kunstgebied moet elk verkeerd opgevat
en theoretisch nationalisme als een doodsvijand beschouwd worden*
Men moet weten wat er buiten ons land voorvalt en men mag de
uitwisseling der gedachten niet van de hand wijzen* Zij die vóór
het Fascisme uit onze tentoonstellingen en tijdschriften alle geweldige en decadente uitingen van de moderne kunst willen bannen,
vergaten dat zij door de oogen te sluiten voor een anders vergissingen
ten slotte blind zou worden en alle contact met de werkelijkheid
van onzen tijd verliezen en dat men om te overwinnen de juiste waarde
van de wapenen der tegenstrevers moet kennen*
Wij moeten het daarom eens worden over wat de echte Italiaansche traditie is, en den geest van verstaan en de oorzaken der continuiteit veeleer zoeken in het pictureel instinct van ons oud en edel
ras dan in de vormen der artistieke uitdrukking*
Italiaansche traditie beteekent naar onze meening : klaarheid
van vertelling; adel; gezonde zinnelijkheid; de schoonheidsidee
in verband gesteld met de indrukken uit de natuur of met andere
woorden keuze en verheerlijking van de natuurlijke elementen;
liefelijkheid en kracht terzelfdertijd; opgeruimdheid maar geen
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lichtzinnigheid; methode maar geen pedanterie; nooit koude, analystische weergave van de Natuur* Maar ook: nooit symbolistische,
pessimistische of onstoffelijke vervalsching, nooit smaak voor het
afschuwelijke, het wanstaltige, het monsterachtige, het zonderlinge,
het duistere.
De jonge Italiaansche kunst volgt precies dezelfde traditioneele
doeleinden zonder daardoor minder op de hoogte te zijn van de
huidige strekkingen der internationale kunst*
Daardoor willen wij niet uitsluiten dat andere landen, waar de
mist heerscht, ook hunne schoonheid en hunne eigenaardigheid
kunnen hebben en evenmin volhouden dat het onmogelijk is gekweld
te worden door nachtmerries, waaruit kunstwerken zouden voortkomen, of zoo verliefd te zijn op bevalligheid, dat daardoor verfijnde
kunstwerken zouden ontstaan*
Maar we zullen hardnekkig staande houden dat onze allervurigste zon ook de vreeselijkste feiten en de afschuwelijkste schouwspelen met duidelijke lijnen omgeeft* En dat zij elk droombeeld
verguldt*
*

*

De vreemdeling die zich een juist denkbeeld zou willen vormen
van den waren toestand der plastische kunsten, zooals zij op dit oogenblik in Italië beoefend worden, moet dus alle namen van pseudowereldfaam vergeten, behalve twee : dien van den ouden en roemrijken Romeinschen schilder, Antonio Mancini, en dien van den
krachtigen Napolitaanschen beeldhouwer, Vincenzo Gemito* Twee
kunstenaars die verliefd zijn op de materie en getrouw aan de waarheid, wellicht zelfs te getrouw; toch beheerschen zij in zeer hoogen
graad de plastische uitdrukkingsmiddelen* Bij dezt twee wordt een
Piemonteesch beeldhouwer gevoegd, die veel te Parijs geleefd heeft,
maar noch in Italië noch in Frankrijk de officieele hulde gekend
heeft en als een vooraanstaand en door de jongeren opgehemeld
impressionist beschouwd werd : Medardo Rosso*
Terwijl de futuristische kunstenaars (Boccioni, Cerrè, Sant'
Elia, Severini, etc*) en een Toskaansch schilder, tevens criticus en
zeer verstandig letterkundige, Ardengo Soffici, er toe bijdroegen
om door geschriften, polemieken en tentoonstellingen de Europeesche
en voornamelijk de Fransche kunst te doen kennen, leefde en werkte
er te Rome een door de natuur zeer begaafde schilder, eveneens een
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Toskaan : Armando Spadini* Nu hij drie jaar geleden op veertigjarigen leeftijd overleden is, kunnen wij niet nalaten over hem te
spreken, daar er zooveel van zijn werk en zijn geest overgebleven is*
Hij wist zijn geloof van overtuigd traditionalist hoog te houden en
dit nochtans midden in de wanorde, die de kennis van de stoutmoedige Fransche kunst in het artistiek leven van Italië gesticht had*
Terwijl de impressionistische en post-impressionistische windvlaag
het cezannisme, het matiscisme, het cubisme, het negrisme en het
Italiaansch futurisme de gemoederen in verwarring brachten, bleef
Spadini, die de warme Venetiaansche tonen van zijn verguld palet
ternauwernood wat helderder maakte met het klare roze en het fonkelblauw van den een of anderen impressionist, die trouwens afgekeken werden van en gecontroleerd naar de natuur, in hoofdzaak
een goede beoefenaar van den vorm, van de compositie en het Italiaansche clair-obscur*
Hokvast en anti-mondain schilder als niet een, waren de onderwerpen van zijn schilderkunst van huiselijken aard* Hij beeldde zijn
vrouw en zijn kinderen af in al de composities, die het leven hem
inspireerde en hij wist er steeds op zeer schilderachtige wijze partij
uit te trekken zonder ooit in het «literaire» te vervallen* Ook dan
wanneer diezelfde modellen dienden voor de veelvuldige studies
en schetsen voor zijn groot, onafgewerkt gebleven doek « De
redding van Mozes uit den Nijl »* Hier en daar een portret,
vele stillevens en allerschoonste landschappen vormen samen met
de talrijke doeken met naaktfiguren en kinderen het deel van
zijn nalatenschap, dat pas nu na zijn dood op de artistieke
markt hoog gewaardeerd en door de critiek definitief erkend begint
te worden*
In 1913, 1914, 1915 vóór de deelneming van Italië aan den oorlog werden te Rome de schoone en moderne tentoonstellingen van
de «Secessione» gehouden, waarop men naast de werken van de
impressionisten en van Cézanne, Matisse en Picasso, die van de stoutste vooruitstrevende Italianen aantrof* Te Florence in het tijdschrift
«La Voce» (De Stem) en daarna in het blad «Lacerba» bevocht
Ardengo Soffici, hierin door de futuristen bijgestaan, een schoonen
strijd tegen de officieele kunst* Na den oorlog en na den dood van
Boccioni, die de vurigste futuristische schilder en beeldhouwer was,
verlieten vele anderen die revolutionnaire stellingen* Carria en Soffici
maakten geen deel. meer uit van de futuristische groep; en Sironi
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zonderde zich af in een werkzaam stilzwijgen, dat nadien de beste
vruchten voortgebracht heeft*
Ardengo Soffici heeft in het inleidend woord van den catalogus
zijner persoonlijke tentoonstelling, gehouden op de internationale
Tentoonstelling te Venetië, het volgende geschreven : «Van dat oogenblik af (na den oorlog), overtuigd dat er maar één weg is voor de
ware echte schilderkunst, die nL die zonder afwijkingen en zwenkingen leidt van de Grieken tot de Pompeianen, van Mesaccio tot
Goya, tot Degas, tot Fattori, werd het mijn inzicht op dien rechten
weg tusschen het verleden en de toekomst, dien ik den weg der
realistischen synthese noem, te komen of liever er mij op te houden,
maar met grooter vastberadenheid er op voort te stappen naar de
mate mijner krachten* De werken, die ik thans voor het publiek
tentoonstel, vertegenwoordigen de eerste dagmarschen van deze
reis, die niet meer op goed gelijk af volbracht wordt »• Het huidig
schilderwerk van Soffici is eenvoudig, kloek en vol gezonde volksheid : landschappen en figuren uit Toscane*
Ook Carlo Carré, die na het futurisme een parenthesis gekend
heeft, die door hem «metaphysisch» genoemd werd, omdat zij op
de oorspronkelijke vormen en op den eenvoudigen, stevigen en primitieven smaak voortbouwde, is thans teruggekeerd tot de zuivere
natuurcontrole onder toepassing van al het plechtige, dat hij in de
geometrische vormen en van al het wezenlijke, dat hij vooreerst
in de analyse en daarna in de synthese van de voorstelling geleerd
heeft*
Landen waarin de bewoners schaars zijn, doch de teekens van
het leven altijd zichtbaar; kleine streken grijs-wit en rozerood van
minuscule kubieke boerenhuisjes, badend in een volheid van lucht,
zacht afgebakend, uitgerafeld en glimmend gelijk rails; ossen of
honden in vaste lijn uitkomend, als geboetseerd in het leem van den
oever; breede banen soms vol blij rumoer, doch nu zoo verlaten
als de pyramiden in de woestijn, en geometrisch als een theorema in
de stilte van den valavond*
Een ander eigenaardig artist is Giorga De Chirico reeds deelgenoot in de « Metafisica» van Carré* In zijne schilderijen vereenigt
hij in een soort hybridisch huwelijk formeele herinneringen van den
Quattrocento met latijnsche literaire; soms uitgedrukt in sombere
zestieneeuwsche hulsels, soms in de geverniste lucht van het verwonderd romantisme der Duitsche achttiend'eeuw* Voor 't oogenblik
364

GRAZZIA DELEDDA

verblijft hij te Parijs, zooals insgelijks, sedert vele jaren reeds, Gino
Severini, een ander ex-futurist, vandaag een steun van het «Classicisme»* (Hiervan getuigt, benevens zijne schilderijen, een boek
dat hij onlangs uitgaf : «Dal cubismo al classicismo »)• Karakteristisch voor de huidige Italiaansche kunstenaars is hunne breedere
cultuur en hun gemak van schrijven* Inderdaad alle bovengenoemde
schilders, zoowel als schrijver van dit artikel Cipriano Efisio Oppo,
van wien we voor duidelijk uitkomende redenen niet kunnen spreken, zijn niet alleen schilders, maar ook nog schrijvers en strijdende
kritiekers*
Een ander artist die van het futurisme komt is Mario Sironi,
en in schijn een weinig minder luidruchtig is hij de meest vooruitstrevende van allen gebleven, met een bijna monochroom schilderen,
waarin hij de vermoeide formeele classiciteit der pompeiaansche
decoratiekunst vereenigt met een zeker zestiend'eeuwsch Napolitaansch brio* En in deze dramatische donkerte, doorkliefd door plotse,
geweldige lichtflitsen, en met de vastheid van het teeken, slaagt hij
er in het onderwerp vast te leggen als onder de nachtmerrie of het
sombere visioenachtige voorgevoel van een of ander ramp* Machtige
illusie, somwijlen, van Grand GuignoW Verluchter van het dagblad
door Beniti Mussolini bestuurd, is hij de geniaalste, de meest begaafde, der fascistische caricaturisten* En welke vaardigheid als teekenaar van affiches! Moderne decorateur, altijd blijft hem de inspiratie getrouw, en vindt hij er de gepaste vorm voor : het sommaire
der kleuren, de eenvoud der gedachte, de synthetische juistheid,
zijn voor hem noodzakelijke gaven, en meer dan 't zij wie ook, bezit
hij ze*
Rond Simoni heeft zich te Milaan een groepje jonge kunstenaars geschaard, die zich den «Novecento.» groep betitelt* 't Zijn
allen fascisten, gelijk trouwens alle artisten van eenige beteekenis
in Italië, en gelooven aan de mogelijkheid van een nieuw classicisme*
In vriendelijke tegenstelling met de groepen van Florence en Rome,
eerder geneigd om een «realisme »terug te vinden dat altijd de grondslag der Italiaansche kunst was, streven deze jongelingen integendeel
onvermoeid, niet om een artificieelen fascistische stijl te scheppen,
maar om door hunne individueele en collectieve krachten, het geloof
in een nieuwe Italiaansche grootheid uit te drukken
Tusschen de voornaamste «novocentisti» mogen Funi van
Ferrare en den Romagnaanschen Saliette genoemd worden*
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Zoo ook in den Toskaanschen groep zijn Baccio Bacci, Franco
Dani, Ricci, Lega, Rosai, de rechtstreeksche erfgenamen van het
realisme der «vlekkenmakers» (tachisteo) van den «ottocento »,
en nog meer misschien, van Ardengo Soffici»
In den Romeinschen groep trachten de jongeren, sinds het afsterven van den grooten Spadini, een Toscaan maar te Rome gevestigd, naar meer individualisme, voor zooveel ze te groepeeren zijn,
kon men ze nog al gemakkelijk indeelen in Neo-klassiekers en neorealisten* Ferruccio Ferrazzi, een uitstekend teekenaar, een gedistingeerd schilder, die alle moderne ervaringen heeft meegemaakt
zit om zoo te zeggen schrijlings over de twee strekkingen» Beslister
aan den dagelijkschen omgang met de natuur getrouw, zijn de koppige en geduldige Carlo Socrate, de meer begaafde, maar minder
vaststaande Virgilio Guido, Amerigo Bartoli, de Signora CecchiPieraccini, leerling van Spadini, Nino Bertoletti, en de nederige
ondergeteekende» Langs de andere zijde kunnen we Antonio Doughi,
Gilberto Cerachini, en het mager groep der futuristen door Prampouni, Pannaggi, en Paladini geleid, plaatsen.
Van de overblijvende futuristen sprekend, valt er aan te duiden
dat hun artistieke pogingen voortaan bepaald naar decoratieve en
toegepaste kunst gaan* Op gebied van decoratie en scenografie,
heeft het Italiaansch futurisme den stempel van Europeesche kunst
aan zijn gewrochten gegeven, zooals onlangs in de groote tentoonstelling van decoratieve Kunst, te Parijs, kon bestatigd worden*
Fortunato Depero met zijn futuristische wandtapijten, en Enrico
Prampolini met zijn schetsen voor het tooneel, hebben een grooten
internationalen bijval gehad»
Twee schilders, moeilijk om te classeeren, maar wier werk het
onrechtvaardig zou zijn dood te zwijgen, zijn Felice Carena en Felice
Casorati» Alhoewel beide Piemontesen zijn, loopt hunne kunst toch
ver uiteen» De eene, Carena, altijd aarzelend over de te verkiezen
wegen, heeft zich nu gewijd aan de groote mythologische tema's
der Venetiaansche schilderkunst» Hij schildert groote gewrochten,
naakte figuren en landschappen, met een accent van droeve verzuchting naar dezt ongenaakbare en verre grootheid» De andere, Casorati,
doortrapte kenner van alle internationale sensibiliteit op kunstgebied,
indien hij niet veel originaliteit aan den dag legt, toch weet
hij de bevalligheid eener geraffineerde kunst in de Vlaamsche
manier met herinneringen aan Quattrocentiste italiaansche ara366

besken, te paren in eene koude harmonie, die hij zelf «platonisch»
noemt*
We hebben hier alleen gesproken van de voornaamsten tusschen
de huidige jonge Italiaansche schilders; van de welke geen een ouder
is dan het Hoofd van het Fascisme, terwijl de jongsten twintig jaar
oud zijn. Het zijn de geslachten van den Oorlog, van de Victorie en
van het Fascisme* Met opzet hebben we slechts van deze gesproken,
overtuigd dat de anderen niet interessant zijn*

In dezelfde historische en intellectueele atmosfeer staan de beeldhouwers en bouwmeesters van wie we nu zullen spreken*
Atillio Selva, uit Trieste, had zich reeds vóór den oorlog, doen
opmerken in de romeinsche «Secessione»tentoonstelling, door zijne
natuurlijke gaven voor plastiek* Indien een stijl k la Mestrovich en
k la Bourdelle de ziel dier beeldhouwkunst aan den aanvang gevangen
hield, is later, en vandaag nog, de originaliteit wakker geworden in
de realistische school der natuur* De kunst die er uit voortgesproten is, heeft aan zuiverheid en kracht gewonnen* Selva is huidig
met Dazzi, een der sterkste beeldhouwers, niet alleen in Italië, maar
ook in Europa*
Arturo Dazzi is met eene overgroote gemakkelijkheid begaafd,
die hem in 't eerste scheen te doen overhellen naar al te gewone
en ordinaire vormen* In de laatste jaren echter, heeft hij met een taai
gewroet, zijn manier zoozeer verbeterd, dat hij vandaag aangenaam
heerscht door de bevalligheid van zijn stijl, stevig en gezond, over
de lompe misbaksels van Fransch en Duitsch neo-classicisme*
Een eenvoudig en vaardig kunstenaar is Giuseppe Graziosi;
schilder en beeldhouwer te gelijk, in den geest van het impressionisme,
maar verrijkt met een zekeren zin voor het barokke; waardoor zijn
werk een typisch Italiaansch karakter verkrijgt* De romein Alfredo
Biagini is integendeel een klassieker; met een soms verbijsterend eklektismus, Hij bezit bovendien een zeldzamen zin voor het decoratieve;
en heeft in dit genre, met de etsnaald en den beitel, in hout, in gips en
in majolica, werk voortgebracht, dat hoewel klein van omvang, beslist
merkwaardig is*
De venetiaan Torresini is een eerlijk waarnemer van de schoonheid van het menschelijke lichaam; onzeker nog, maar ijverig gewetens367

vol en volhardend* Daarentegen bezit die andere venetiaan Arturo
Martini, een buitengewoon technische waardigheid* Een zeer revolutionair temperament bovendien, die ons telkens weer verbaast
door zijn verrassende evoluties, van het extreme modernisme naar de
oudste oudheid; van de negerkunst naar een zuiver klassicisme; om
zich ten slotte met een nadruk die op een bestendige keering wijzen
zou, te verdiepen in de studie der toskaansche quattrocentisten, en
daardoor naar een sterker realisme* Een mededinger van hem is
Guvrino Ruggeri, die eerst leerling js geweest van Dazzi* Zijn beeldhouwwerk is streng en ietwat boersch, doorvoeld en vol durf* Het
verraadt nog te veel onzekerheid; dit is nog niet gegroeid tot een
bloedeigen stijl en herinnert nog aan de kunst onzer groote primitieven* Maar men bedenke welk een succes dergelijke proeven in
Frankrijk zouden hebben* Wij aanvaarden geen plastische kunst
meer die alleen gegrondvest is op mode of excentrische decadentie*
Onze beeldhouwers en schilders weten dat het niet volstaat met
iets voor den dag te komen dat blijkbaar gedurfd is en van een
opdringerig modernisme, om te triomfeeren* De kritiek in Italië
is scherper dan in Frankrijk; ze is niet zoo buitensporig, ze is vrij
en onpartijdig*
Verder dienen de namen vermeld van de beeldhouwers Drei,
Maraini, Andreotti, Martinuzzi en, laatste maar niet de minste, Adolfo
Wildt* Wildt behoort niet meer tot de jongsten* Hij is een buitengewoon vaardig kunstenaar van het marmer*
Maar zijn werk lijkt me eer gothiek dan italiaansch* Gezien echter het belang van dit oeuvre en den strijd die er omheen gestreden
werd, konden we dit echter niet onvermeld laten*
*

*

De Italiaansche bouwkunst is deze laatste jaren met reuzenschreden vooruit gegaan* Ze was zoo laag gezonken dar ze alle oorspronkelijkheid verloren had, en nog slechts met een ergerlijke eentonigheid de oude akademische formules toepaste* Het was er zoo
treurig mede gesteld dat men met een beklemd hart toezag hoe de
moderne noodzakelijkheden in onze prachtige oude steden, een dringende oplossing eischten* Het is inderdaad een angstwekkend
probleem van wie in steden als Firenze, Rome en Napels, de oude
schoonheden ongeschonden behouden wil en terzelfdertijd door het
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aanleggen van breede lanen en verkeerswegen, uitwegen scheppen
wil voor de moderne bedrijvigheid*
Maar het kan niet nadrukkelijk genoeg worden herhaald dat wij
Italianen, die zooveel musea rijk zijn en wier steden zelf in vele gevallen als echte musea kunnen gelden, dat wij Italianen vooral geen
valsche antieke stijl kunnen dulden* Het is onze droom en óns
streven een nieuwen stijl te vinden, een eigentijdsche stijl, zoo schoon
en indrukwekkend dat hij niet verbleekt naast het werk der voorbije
eeuwen* Maar het zou dwaas zijn, rond onze steden, waar we nog over
de vrije ruimte kunnen beschikken, te bouwen alsof ons ruimte ontbrak* De wolkenkrabber is eenvoudig geboren uit de noodzakelijkheid
om in de hoogte de plaats te vinden die in de breedte ontbreekt* Dit
weze niet gezegd uit vijandigheid tegen den wolkenkrabber, maar om
duidelijk te maken, dat waar wij de moderne bouwmiddelen willen
aanwenden en de technische ervaring van de reusachtige amerikaansche constructies willen ten nutte maken, wij deze hebben toe te
passen met onzen eigen smaak en volgens een eigen en oorspronkelijken stijl*
Voor den oorlog stonden onze bouwmeesters in den toover van de
duitsche en oostenrijkschë architectuur* En velen hebben zich daarvan nog niet bevrijd* Maar de Fascistische regeering heeft den grooten
stoot gegeven voor de vernieuwing* Het moedige plan van verbouwing
onzer groote steden is werkelijk op heel moderne wijze opgevat* Vooral
te Rome, de eeuwige hoofdstad, wiens naam als een ondoofbare baken
elke nieuwe jeugd toestraalt* Maar de vreemdeling die nooit het geluk
had Rome te bezichtigen kan zich bezwaarlijk voorstellen hoe geweldig moeilijk het is vijf en twintig eeuwen geschiedenis en architectuur, te evenaren* Het programma van Mussolini die eerbiedig onze
roemrijke herinneringen bewaren wil en angstvallig de zoo talrijke
getuigen van een voorbije grootheid wil behouden, maar die tevens
openstaat voor de modernste en meest gewaarde ideeën; en steunt al
wat getuigt van stouten durf, — is inderdaad van een verbijsterende
grootheid* Maar het Italië van heden heeft niet alleen het geloof; heeft
niet alleen de hoop; het heeft ook den wil te verwezenlijken* Of juister :
Italië is bezig te verwenlijken* Daar werd in deze laatste jaren met een
koortsigen ijver gearbeid* Binnen vijf jaar, heeft de Duce gezegd,
moeten al de problemen der hoofdstad opgelost zijn* Oude gebouwen
die nog bedolven zitten, moeten worden blootgelegd; andere moeten
worden bevrijd van de kleine gebouwtjes die er als oesters tegen369

aangedrukt zitten en terug geschonken worden aan de bewondering
van de Italianen niet alleen, maar van heel de belangstellende wereld*
Breede moderne lanen, autobanen en onderaardsche tramlijnen,
zullen dit eeuwenoude complex moeten doorkruisen zoodat het
moderne leven er kunne doorheen stroomen zooals eenmaal het oude
er doorheen bewoog*
Maar wij hebben er ons hoofdzakelijk voor te hoeden ons niet te
laten verleiden tot rethoriek* Wij moeten nieuw bouwen, in den eigen
stijl van onzen tijd* Zij die meenen dat het Fascisme de gereede drager
zou kunnen zijn van een nieuwe keizerlijke kunst in den geest van het
oude Rome* gelieven te bedenken wat dergelijke artistieke terugkeer
onder Napoleon heeft beteekend*: akademisme, valsche grootheid en
tweede handsch stijl* Wel nemen we aan* dat deze dingen met het
fransche karakter vereenigbaar waren; maar met ons italiaansch karakter waren ze en blijven ze onvereenigbaar* Daarom zou deze
architektuur in Italië nooit dat weidsche panache hebben gekend van
pralerige, lichtelijke ironische en theatrale reconstructie van een
voorbije kunst* Dat lag echter geheel in de lijn der fransche kunst dier
dagen; het was het logisch gevolg van den geest die de woordvoerders
van de Fransche Omwenteling bezielde* In elk geval* wij zijn ervan
overtuigd dat dergelijke keizerlijke kunst zoo zwak en belachelijk
zou zijn als een moderne leger dat gekleed en bewapend zou zijn
naar de wijze der oude Romeinen*
De buitenlandsche kritiek vergisse zich dus niet* De fascistische
architectuur zal geen valsche oud-romeinsche kinemakunst maken;
maar zal er naar streven* in zijn volle schoonheid* de vurige ziel van
het nieuwe Italië te doen uithalen*

Nota der Redactie. — Met een bescheidenheid die hem eert* heeft de h. Cipriano
E* Oppo geheel onbesproken gelaten de waarde van zijn uitstekend schilderwerk en de
belangrijkheid van zijn kritischen arbeid. Aan het einde van dit nummer vindt de lezer
enkele bijzonderheden over deze vooraanstaandefiguurin de moderne italiaansch kunst.
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Giovanni Papini: « Sint Augustinus »
DE NUMIDIËR (i)
Voor alles is Aurelius Augustinus een numidiër — een afrikaan*
Ik zie geen kant van zijn ziel, waarin zijn ras zich niet weerspiegelt*
Het romeinsch Afrika was romeinsch in naam en in bestier, maar
niet wat het volk aangaat* Nederzettingen en italiaansche emigranten
waren zeldzaam, ook na den val van Carthago* De namen der goden
en van de bewoners waren in den latijnschen vorm, omdat het latijn
de taal was van de meesters en der handelslui, maar het meerendeel
van het volk was van afrikaansch bloed* Het punischwerd tot aan het
einde der zesde eeuw gesproken, waarschijnlijk tot aan de overheersching van den Islam*
Ongetwijfeld kende Augustinus punisch, daar dit te samen met
het latijn, de taal van zijn kinderjaren was* Hier en daar komt men
punische woorden in zijn werken tegen* En eens toen iemand zich
spottend uitliet over bepaalde barbaarsche vormen van inheemschë
namen, kwam hij op voor de taal van zijn voorouders en zeide,dat een
afrikaan, die het woord richt tot afrikanen, zich niet behoeft te schamen voor zijn taal, evenmin als hij zich over zijn geboortegrond hoeft
te schamen* En dat er in hem, ofschoon misschien onbewust, een overblijfsel was van afrikaansch patriotisme, bewees hij als grijsaard, toen
hij in zijn De Civitate Dei, sprekende over de punische oorlogen,
Carthago te samen met Rome in gelijke mate de macht en de glorie
liet deelen en op epische wijze, zelfs met een zekere mate van voldoening den triomfantelijken inval van Hannibal beschreef*
Desondanks, schonk Afrika aan het heidensch Rome veel van zijn
vermaardste schrijvers, vanaf de geestige Terentius tot aan den magischen Apuleius en aan het christelijke Rome vele zijner geleerden en
heiligen, vanaf Sint Cyprianus en Tertullianus tot aan onzen Augustinus* Dit reusachtig vasteland, hetwelk men duister en barbaarsch
(i) Eerste hoofdstuk : Giovanni Papini's « Sint Augustinus », vertaald door
Ellen Russe* Het werk zal eerlang verschijnen bij de uitgeverij Foreholte, te Voorhout*
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noemde, heeft een zeer belangrijk aandeel in de geestelijke geschiedenis van de menschheid* Het licht is niet alleen van uit het Oosten
over Europa gekomen, maar ook van uit het Zuiden, In Afrika heeft
zich de oudste en duurzaamste beschaving der wereld gevormd; in
Afrika ook ontstond een der heldhaftigste en vurigste Kerken van het
eerste Christendom. Vanuit Afrika kwamen de neo-platonische bespiegelingen, van uit Afrika ook de eerste volmaakte proeven van
kloosterlijk leven* En aangezien het klassieke Italië gedurende de
keizerlijke periode zijn honger stilde met het graan uit Egypte en Libyë,
zoo ook voedde heel het Christendom in de tien eeuwen der middeleeuwen zich met de gedachten, die voortsproten uit den rijken klaren
en milden geest van een afrikaan uit Tagaste*
Aardrijkskundigen uit vroegere tijden beschouwden Afrika als
een geheimzinnige kuil vol leeuwen en adders; later werd het voor de
europeëers een kapersnest, een stal van zwarte slaven; in onzen tijd,
een voorraadschuur van katoen, lijm en zwart kanonnenvleesch* Maar
voor de Christenen is en blijft het 't vaderland van Aurelius Augustinus*
Hij stamde af van de fiere numidiërs, die onder aanvoering van
Jugurta jarenlang weerstand boden aan de romeinsche macht en aan
het genie van Marius enSylla* En toen Augustinus in de eerste boeken
van zijn De Civitate Dei zijn aanklacht schreef tegen de hebzuchtige
onstuimige overheerschingsroes der romeinen, gistte er wellicht in
hem, zonder dat hij er zich bewust van was, iets van den eeuwenouden
wrok van zijn neergevelde en overwonnen voorouders*
De naam numidiër is naar het schijnt niets anders dan de verbastering van « nomaden »• Overwonnen en onbeschaafd vestigden zij
zich in de dorpen en havens, maar iets van hun oer-instinct om op
avontuur uit te trekken of op zoek naar voedsel, bleef leven in het
bruischende bloed van Augustinus* Al reisde hij niet veel — zijn
reisroute loopt van Tagastetotaan Cassiciacum —des te meer zwierf
zijn zoekende geest* Van Cicero naar Mani, van Mani naar Carneades,
van Carneades naar Plato en Plotinus, van Plotinus naar St* Ambrosius
en naar Sint Paulus, welke laatste hem ten slotte voerde naar de Grot
en het Hof van Christus*
Van oudsher hebben de afrikanen den naam om meer dan anderen
wellustig te zijn* Zoo schrijft bijvoorbeeld Justinus over Hannibal, dat,
in weerwil van zijn omgang met zooveel slaven en gevangenen, men
hem nooit voor een afrikaan zou hebben gehouden* Bij Augustinus is
de zinnelijke lust reeds vanaf zijn jongelingsjaren zeer sterk en zelfs
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op het oogenblik van zijn overgang tot het christendom is deze lust
een van de voornaamste hinderpalen*
Maar toch was dit ras godsdienstig en ofschoon rauw en wreed,
was deze godsdienst toch een betere voorbereiding tot de volledige
bevatting van het christendom, dan tot den afgodendienst der romeinen* De numidiërs hadden den phcenischen godsdienst, een aziatische dus, overgenomen en hierin lag iets totaal verschillends van het
heidendom, n*l* de volkomen onderwerping aan goddelijke wenschen*
Voor de romeinen was de godsdienst een soort juridisch contract, dat
tusschen de menschen en de goden werd afgesloten* Zij volgden bepaalde ritussen, op gezette tijden spraken zij bepaalde woorden uit en
dan moesten de goden in ruil daarvoor — als zij tenminste eerlijk
waren — de voordeelen schenken, waartoe zij zich verplicht hadden*
't Was nog altijd de oorspronkelijke magische opvatting, volgens dewelke bepaalde personen in staat waren om aan de hand van bepaalde
ceremoniën den wil der talrijke natuurmachten geweld aan te doen:
om de goden te kunnen dwingen* Die wilde toovenaars waren in Rome
officiëele ambtenaren en heilige tusschenpersonen geworden, maar het
beginsel was-in wezen hetzelfde gebleven* De punische godsdienst
van de voorouders van Augustinus bestond daarentegen in de gehoorzaamheid aan en in de berusting in den wil van Baal, die onder den
naam van Saturnus, de eerste plaats innam onder de goden, aldus den
weg wijzend naar het Monotheisme* Daarom konden de afrikanen het
christendom, waarin zij die zelfde onderwerping aan God terugvonden — een heel wat religieuser gevoel dan de hoogmoed der tooverij — onmiddellijk begrijpen en navolgen* Mij schijnt het toe, dat juist
dit punisch gist terug te vinden is in de ideeën, welke Augustinus zich
vormde aangaande de absolute voorrang van den Goddelijken Wil in
zijn theorie over de genade* God kan alles, ook een zondaar redden,
terwijl de mensch, wanneer hij aan zichzelf wordt overgelaten, niets
kan* In Pelagius zag hij, behalve de stoïcijnsche dwaling, ook nog een
herleving van den magischen romeinschen hoogmoed, de aanmatiging
van het schepsel om macht te kunnen uitoefenen op den Schepper*
In een punische inscriptie heeft men den naam van een geloovige
gevonden : Kelbilim, hetgeen beteekent « hond van de Godheid »•
Deze naam had evengoed den naam kunnen zijn van Augustinus, die
gedurende meer dan veertig jaar, trouw en zonder vermoeidheid den
eenigen Meester diende en heftig te velde trok tegen alle vijanden van
Christus en van zijn Kerk*
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Vurig als de zon van zijn vaderland, zinnelijk en hartstochtelijk
als zijn volk, rijk aan «vigor igneus» in zijn gedachten en in zijn
proza, is Augustinus de grootste aller afrikanen* Al schreef hij in de
taal van Virgilius en al was de gedachte van Plato hem een gids, voordat Paulus de Judeër hem het voorportaal van het licht binnenleidde,
tot aan het einde toe bleef hij in een of andere verborgen hoek zijner
ziel, een rasechte afrikaan* En de opeenvolgende bemiddelaars op den
weg naar het heil zullen altijd vanuit Afrika tot den afrikaan Augustinus komen* Apuleius de numidiër wekte voor het eerst den smaak
bij hem op voor de platonische mystiek; Faustus van Milevi, ook een
numidiër, opende zijne oogen voor de voosheid van het manicheisme;
Plotinus, de egyptenaar, openbaarde hem de visie op God, als loutere
Geest; het voorbeeld van Victorinus, een afrikaan, versterkte zijn verlangen om alles aan Christus te geven en tenslotte was 't weer een
afrikaan, Ponticianus, die door het verhalen van het heldhaftige leven
van den egyptischen Antonius, den wederstrevende voortstuwde
naar het doopvont*
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WERK VAN G. A. BORGESE.
L

Campagnammare W
Op eens begonnen de klokken van Campagnammare te luiden.
Het dorp was een weinig van 't station verwijderd, op de helling van
een heuvel, en had drie kerken met drie campanile's. Maar hoe weergalmden ze door de lucht, deze enkele klokken! Wanneer er eene
voor een oogenblik zweeg, dansten de anderen krachtiger van din don
en don don en dan dan, zoodat de grond er van daverde, en het
Filipo voorkwam, als moesten de boerenhuisjes instorten, en alsof
zelfs het licht, dat middaglicht van Juni, door het groote gedruisch
trilde. Maar van waar kwam het? Was het mogelijk dat zulk klein,
nietig dorp, den hemel met zulke machtige stem aansprak? De grond
beefde onder de voeten van deze die luisterde. Het scheen hem dat
hij midden in een oceaan van azuur was, en dat een overstroomde
wereld, een gansch Atlantis, «Hulp! hulp! verrijzenis! verrijzenis!»
riep met duizenden bronzen stemmen.
Fiïipo bedekte zijn ooren met zijn handen, alsof het hem pijn
deed. « Ziedaar», dacht hij, «wat er is in de groote steden en in de
dorpen; te Parijs, te Rome, te Campagnammare : de kerk, de koepel,
de campanile. Al het overige verdwijnt. Maar hoe ver zijn ze! Hoe
hoog staan ze! Gemakkelijker is het in de diepte van den afgrond
te dalen, dan tot daarboven te klauteren».
Nu schenen de klokken door de klepels teruggekaatst, zich af
te scheuren, zich in stukken door het ruim te werpen. Ze slaakten
kreten van gekwetste reuzen. Filipo voelde zijn hart in zijn borst
bonzen: hij verstikte alsof hij tot foltering, in eene dezer klokken was
gebonden geweest, door een draaikolk van lawaai zonder beteekenis
en zonder medelijden verslonden, met twee straaltjes bloed die van
zijne stukgereten ooren vloeiden.
(i) Fragment uit Rubi.
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Filipo zat op een rots, en zag den ganschen gezichteinder. Links
had hij de zee, rechts de bergen* Hoeveel zee vóór Campagnammare,
en hoeveel hemel er boven, en wat een klank van klokken! Wat een
verkwisting voor die honderd huisjes halverwege den berg, tusschen
artisjokken tuinen en stinkende mesthoopen! Maar ook de waterval,
dien ze «Fiumegrandi», de groote stroom, noemden, en die van den
berg van Caünni daalde, hoe scheen hij overdreven met dien plechtigen naam en die al te ruime bedding, waarin, de waterval eens voorbij, al de wateren van den Niagara hadden kunnen rusten* Doch hier
zag men slechts een weinig riet en drie of vier oleanderboschjes,
droog, gloeiend in de laaiende zon alsof ze in brand gingen schieten,
en een beweegloos ezeltje dat van hout scheen te zijn* Het beekje,
tusschen de kiezels die als vuursteen blonken, scheen op dien korten
afstand zoo onbewegelijk en donker, dat men gemakkelijk had kunnen
veronderstellen dat het geen andere bron had dan 's ezeltjes lies*
Ook de cactussen staken hunne doornige bladeren met strenge
overtuiging uit, als waren ze monstransen *
«Heel zeker,» dacht hij, «moest Frederico dit landschap zien,
hij zou beweren dat het een hyperbolisch lanschap is, alles is overdreven en buitensporig* Wie in dit licht geboren wordt, ofwel vernedert,
ofwel hemelt zich op tot aan den waanzin toe, en op zekeren leeftijd
komt hij terug met de leêge oogen van een huisdier of met krankzinnigheid in den blik, gelijk ik* Ik weet het, beste Frederico, ik ben hyperbolisch en hoogdravend zelfs terwijl ik aldus aan 't denken ben en
deze onwaarschijnlijke tegenstellingen opper* Maar uwe gepolijste
toscaansche wijsheid, met beschaafdheid doordeesemd, is niet voor
mij* Over ééne zaak moet het de Eerwaarde Pater Mariano met mij
eens worden, te weten dat hij erg mis is, indien hij denkt dat ik niet
katholiek ben* Ik ben katholiek, en hoe! Een flagellant! Met een geweten verrot door wroeging en rouw; zoon van mijne moeder die vijf
jaren lang strikten rouw droeg voor Demetrio* Een katholiek inquisiteur als een Spaansche fanaticus, Don Felipe*»
Onmiddellijk achter Campagnammare rezen de bergen duizelingwekkend als vlammen* Eene symetrische, dramatische kloof, tusschen
de twee naakte rotsen die naar de zee afdaalden, liet tot in de diepte
blikken* Eerst zag men Campagnammare, een steenen trap van waar
een cycloop zijn voet in 't water had kunnen baden; veel hooger,
veel verder achteruit, was de tweede trap, het land van Montebello,
met zijn roode daken in een azuur van altaarpalla gehuld* Gansch in
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de verte stond de berg van Callini schuinsch op den hemel afgeteekend* Van het dorp dat bijna heelemaal op de tegenovergestelde
helling was, kon men slechts het uiterste gedeelte min of meer bespeuren, vastgeworteld op den rand van den afgrond, rooskleurig als de
nagel van een wijsvinger, verweg, omhoog gestoken* De berg was
niet veel meer dan duizend meters hoog} maar men moest het weten*
Van den oever der zee gezien, scheen hij ontoegankelijk en geheiligd*
Op dit oogenblik zette zich een witte wolk, de eenige in heel den hemel,
voorbedachtelijk er op neer, als om woorden van eeuwigheid te hooren
of uit te spreken* Maar wat was die arme, onbekende berg? een Sinaï?
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Uit den roman « I vbri e i morti »W
— Dank u — sprak zij* — Dank voor alles; ik zal 't nooit vergeten. Nu zal het mij misschien goed doen een weinig alleen te blijven.
Eliseo kan ook niet lang meer wegblijven.
In hare kamer gekomen, wees zij de meid die haar snikkend
te gemoet kwam, met vriendelijk gebaar af, en zonder één woord
verzocht zij haar te zwijgen.
Ze bleef alleen. Ze trok het venster die op 't oosten uitgaf, heelemaal open, en ontving op haar gelaat het blond en groene zomerlicht
dat, in de sereniteit van dit gedeelte des hemels waar de zon sedert
vele uren niet meer te zien was, de zachtheid van de nachtelijke
schaduwen had. Dan strekte zij zich op haar bed uit.
Weldra voelde zij de verkoeling niet meer, een oogenblik te
voren bij het venster ondervonden. Ze voelde zich dor en ledig, een
weinig kort van adem; ze moest een ander kussen onder haar hoofd
trekken.
Ze zag de kruinen der populieren op het azuur teekenen. Nu en
dan boven het onophoudend lawaai van het land uit, hoorde zij een
korte vlaag van gezang uit de nesten stijgen. Ze ondervond een indruk,
die niet oprecht smartelijk was; een indruk dien ze eens aan haar man
had uitgelegd, toen het uit was met hunne jeugd, en hij haar naar de
reden vroeg van zekere lange, kalme melancholie* — Weet ge? —
zegde zij hem — ik voel me geel worden. — Ze was er daarna stilaan
gewoon aan geworden; deze gelijkenis met de stoppels die na den oogst
op het veld blijven, vol licht doch zonder levenssappen, kwam haar
niet zonder zoetheid voor.
Aldus op het bed uitgestrekt, afgemat maar toch waakzaam, met
haar gesloten oogen die heel het verleden zagen, scheen het haar
waarlijk alsof ze noch bloed noch aderkloppingen meer had; alsof ze
een uitgeputte, drooge materie was; waaraan niets, zelfs geen tranen,
(i) In deze bladzijde wordt ons de Signora Gaddi voorgesteld, onmiddellijk na
't overlijden van haar zoon, broeder van de hoofdpersoon»
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nog leven kon brengen* Het beeld van den gestorven zoon was haar
even nabij als een portret dat in den donkersten hoek der kamer tegen
den muur hing; en ze voelde er de nabijheid van, maar durfde het
niet bezien; ze wist dat ze te zwak was, en zelfs niet bekwaam om te
lijden.
Dan voelde zij een kreet uit 't diepste van haar wezen stijgen :
— Mijn zoon! mijn zoon! — een kreet die geene stem vond en waaraan
zij met een zwak gekreun antwoordde» Geen tranen stegen in hare
oogen; ze voelde geen verlangen naar of behoefde aan voedsel, alhoewel zij sedert den avond te voren niets gebruikt had; ze zag den nieuwen avond dalen, en wist zeker dat ze den heelen nacht geen slaap
zou vinden* Dan begreep ze dat ze naar den dood verlangde en er
geen wroeging over gevoelde»
— Het is niet waar — dacht ze — dat we eiken dag evenveel
naar den dood toegaan» Er zijn dagen die langzaam gaan, en dagen
die vooruit rennen»
||
Maar een scherpe pijn in haar schoot bracht ze onverwachts
terug naar den verren tijd van moederschap en leven» Ze voelde zich
nevens den pasgeboren Michel, met dien lauwen, zachten geur der
dingen dicht bij de aarde, van het vochtig gras, van het onrijpe graan,
van de schapenkrib» Ze zag hem, zoo wit en zwak, dat hij op een
doorschijnend omhulsel, vol dageraadslicht, leek» Ook zijn geschreeuw,
te hard voor die kleine borst, scheen als een vibratie uit verre luchten
gekomen, en was niet droevig, maar deed op het geluid van een doedelzak denken» Het schepseltje was bijna zonder omlijning, vloeibaar
als een druppel van het wezen»
Naarmate maanden en jaren voorbijgingen, richtte het kindje
zich op, leerde «ik» zeggen, onderscheidde zichzelf van de zaken
rondom, werd als een krachtige stam recht in de lucht» En nu lag hij
opnieuw, op nieuw bleek en zonder omlijning, een omhulsel vol duisternis; op nieuw keerde hij in droppels naar de zee van't wezen terug»
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Met Carlo Delcroix op Capri
door Ada NegrL
Carlo Delcroix is naar Capri gekomen* Geen luidruchtig
onthaal : geen muziek, geen schieten, geen zangen of aanspraken*
Carlo Delcroix is naar Capri gekomen om uit te rusten*
De kinderen van 't eiland met hun handen vol bloemen waren
langs den weg die van den kabelspoorweg naar hotel Quisisana leidt,
geschaard; en Carlo Delcroix, aan den arm zijner vrouw en door
zijne vrienden gevolgd, ging onder een geurigen, onafgebroken,
stillen regen van viooltjes, geraniums, ranonkels en rozen*
Capri heeft hem met haar echte ziel, de geur, onthaald*
Vroeger zag ik Carlo Delcroix slechts één enkelen keer te Milaan :
op het tooneel van het Theatro Lyrico, eenige jaren geleden* Hij sprak,
rechtstaande tegen een muur van vaandels* Alhoewel hij zijne stem
niet inspande, scheen zij niet uit de borst van één man te komen,
maar van honderdduizend* De macht van die welsprekendheid,
voortkomend uit ontembare lyrische vlucht en bloedige satire, met
zijn geweldig beslag-leggen op menschelijke reden en ideale krachten,
heb ik niet vergeten : het gebaar van die afwezige handen, de lichtstraal van die gesloten oogen* Twee beelden, onder anderen, zijn als
doornen in mijn hart gebleven : «De liefde zonder liefkozingen,
het gebed zonder gevouwen handen*»
Doch hem van dicht bij te zien, viel me slechts nu te beurt*
Den glimlach van een kind heeft hij, op 't gelaat van een aartsengel*
Groot, met breede schouders, breede borst, het hoofd al stappend
een weinig voorover gebogen, concentreert hij op zijn voorhoofd
den blik die aan zijn oogen ontroofd werd* Vóór dezen blik zou. niemand kunnen liegen, noch lage gedachten in 't harte dragen* Ieder
zijner gebaren drukt het volle leven uit* Het leven dat blindheid en
verminking tot hoogere kracht omwerkt* Hij zelf vertelt hoe de macht
van het woord hem, na zijn blind worden, wonderbaar gegeven werd
en groeide* Een gevoel van veiligheid, van bestendige blijheid, van
onophoudelijke behoefte tot handelen, gaat van hem uit, en tot zijne
vertrouwden en volgelingen over*
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Carlo is voor niemand blind; zelfs niet voor zijne zeer jonge
gemalin, die hem vergezelt, hem leidt, hem dient, met gevleugelde
bevalligheid; zelfs niet voor hemzelf• Geen sprankel van Capri's
pracht ontgaat hem* Overal wil hij gebracht worden : kennis en reden
van alles vernemen : van den schisteuzen grond, die fonkelt alsof men
op stof van edelsteenen wandelde; van de witte huizen met lage
saraceensche koepels, met gewelven van rozen en paarse regen door
bemoste blanke zuilen gesteund; van de bloemen, de struiken, de
planten die grond en rotsen met een soort van groeirazernij bedekken»
De baai der Piccola Marina, waar het water in safieren, turkooizen,
malachite neerslaat, wil hij kennen : de rotsen van Tiberius en van
Castiglione, door de eeuwen in beelden van foltering gevestigd, en
met legenden door 's volks fantazij bekroond* In zijne ziel vat hij de
elementen saam, hem door het levend woord aangeboden, vervormt,
verheerlijkt ze; en roept voor zich zelf de schoonheid van 't eiland in
't leven*
Hij vraagt : — Licht ?... Is er veel licht?... Hoe is het, hier,
het licht?...
Men antwoordt hem : -r Geen ander licht kan aan dit vergeleken
worden : op zekere morgenden, gulpt het als een waterval van blijheid
uit Monte Solaro, valt op menschen en dingen, zuivert ze, maakt ze
doorschijnend en zonder gewicht. Misschien was zoo het licht, in
de eerste tijden der schepping, toen de wereld nog in onschuld leefde.
Kan men, met zulke woorden, aan een blinde van 't licht spreken?
Aan Carlo Delcroix, ja.
— Te Capri is alles een bedrieglijk lichtspel. Het visioen
verandert met eiken stap. 't Is een onafgebroken dans van stralen en
schijnsels. De rotsen zijn geen steen; ze zijn licht. We denken dat we
menschelijke lichamen zijn; in plaats daarvan zijn we, hier, slechts
licht in het licht, stralen zonder schaduw.
We hebben den moed hem dèt te zeggen, en hij glimlacht :
glimlach der glanzende tanden, die eerbiedwaardig wordt door de
lidteekens van lippen en kiü. En, op eens, barst hij in een zang los.
De zang gulpt uit zijn mond, als het morgenlicht van Monte
Solaro. Dezelfde blijheid, dezelfde uitstralende kracht. De klankvolle
tenorstem — een echte italiaansche stem, uit volle borst — zingt
slechts wijzen uit Italië : Bellini, Donizetti, Verdi : Toscaansche
strofen, liederen van Piedigrotta, liederen van den Carso en de Piave.
De vreemdelingen, meestal Noordamerikanen, die op 't eiland ge3 8i

komen zijn, om zich meer aan likeuren dan aan 't azuur dronken te
maken, in het salon van 't hotel, keeren het hoofd om, tusschen twee
cocktails in naar den zanger, en weten niet wat denken : want deze
man met de gesloten oogen en het stralend voorhoofd, zingt alsof hij
de meester der wereld was* Wij, die rond hem staan, voelen ons bleek
worden*
Op een namiddag, zong hij op de wildste plek van 't eiland,
geleund tegen eene rots — Polyphemos geheeten door Edwin Cerio,
Heer van Capri — die op wacht schijnt te staan voor de Casa solitaria,
door Cerio gebouwd, blanke zuil loodrecht boven de zee* Vaal stilzwijgen van den scirocco op de met lange violette rimpels doorgroefde
zee : beweegloosheid van een rotsenkring, die herinnert aan de kringen
van Dante*
« Fratelli, Fratelli, venite a consacrarmi :
fratelli, fratelli, la Patria chiama alTarmi:
portabandiera, portami con te!***»
De rotsen kaatsten het echo van het lied terug* Rina Delcroix
beefde geweldig; zij klampte zich aan mijn arm vast, en leunde haar
gelaat, door vossige lokken beschaduwd, tegen mijne borst:
— Weet ge 't niet?*** Heeft niemand het u ooit gezegd?*** Deze
rotsen herinneren vreeselijk aan den Carso* Carlo heeft ze nooit ge*
zien; maar hij hoeft ze met zijn oogen niet te zien*
Ook in de Grotta Azzurra wilde Carlo Delcroix gebracht worden,
en zingen* Zulk mirakel had de schoot van het wortellooze eiland,
door den eeuwenouden hartstocht der wateren gekweld, in tooverlkht gedrenkt, verkracht door de nieuwsgierigheid van alle volkeren, nooit bijgewoond*
Hij die er binnenging was misschien nooit zoo sereen geweest*
Zijne vrouw, op den bodem van 't bootje neergezeten, hield hem vastgeklampt, niet om hem kracht te geven, maar om er van hem te ontvangen, en staarde hem in mystische aanbidding aan*
De groote stem brak uit, deed rillingen over 't water loopen,
stuitte van 't gewelf, van de met jade en safier ingelegde hoeken
terug, stortte zich in 't azuur uit, werd op hare beurt een wonder
van azuur* Het azuur scheen uit het leven zelf en de tegenwoordigheid
van Carlo Delcroix voort te vloeien, door de macht van den Mensch
te schitteren*
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« Fratelli, fratelli, venite a consecrarmi— »
De oorlogswijs werd zachter, stierf uit in de zoetheid der Verdiaansche melodij:
« O fresche valli, o profumate rive,
o patria mia, mai piü ti rivedró !•••»
— Zijn het tranen van licht ?••• vroeg op eens, tusschen twee
zangen in, Carlo Delcroix, luisterend naar het water druipend van het
riem, dat de goede matroos Cimano, een oorlogsverminkte, bestuurde
met zijn rechterhand eng aan den pols verbonden.
Andere tranen, duister, in onze oogen*
Toen het bootje door de nauwe toegang in de vrije zee uitkwam,
zweeg de Zanger.
Zijn stem bleef in de Grotta Azzurra*
Om ze te hooren zullen misschien, langs de tijden heen, de zonen
der zonen er devoot naartoe gaan : wanneer in het eiland der sirenen
ook deze fabel zal leven gekregen hebben.
VerU Lu DUYKERS
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De derde dwaze van Christus
door Domenico Giuliottu
Eene verzekering die, een tijd geleden, alle professors van Italiaansche letterkunde in 't hooger en middelbaar onderwijs, verteerd
door positivisme, gebrandmerkt door anticlericalisme en in de
historische methode gestold (uitgezonderd Giosué Carducci, professor, zeker, maar ook een man; professor, zeker, maar ook een
artist) het zou doen uitschateren hebben, wordt eindelijk zonder
moeite en zelfs met oprechten of geveinsden geestdrift aanvaard door
de zoo gezegde intellectueele wereld : Jacopone da Todi is een groot,
en somwijlen een zeer groot dichter*
Doch alhoewel we, vandaag (tijdperk vanden vliegenden mensch)
verschillige dieren met geheimzinnigen staart in gestichte houding
op zoek zien, nu de wind gekeerd is, naar de lichtkransen der heiligen,
den geesel der boetelingen, den pelgrimstaf der bedevaarders en den
keisteen der eremijten, heeft het evenwel niemand — uitgezonderd,
tot een zeker punt, Piero Misciatelli in een hoofdstuk der « Mistici
Senesi» en later Luigi Tonelli in zijn jongste boekje der « Collezione
Salesiana» — heeft het toch niemand, zeg ik, als een plicht aanzien,
tot op dit oogenblik, door middel van een degelijk gedocumenteerd,
kritisch en heropbouwend werk, dezen derden Dwaze van Christus
uit Siena in de XIV eeuw (de eerste dwaas was St* Fransiscus, de tweede de ex-notaris van Todi) te doen kennen* Toch hebben zijne brieven,
vier jaren geleden op verzoek van Giovanni Papini, door Misciatelli
zelf tusschen «I Libri della Fede » herdrukt, heel weinig te benijden
aan de schitterendste en gloeiendste der maagdelijke dochter van
Monna Lappa*
En daarmee heeft de lezer reeds begrepen dat er hier van den
gelukzaligen Giovanni Colombini spraak is*
Geboren in 1304, bekeerde hij zich in 1355, en overleed in 1367*
't Blijkt niet dat hij tot zijn een-en-vijftigste jaar, de minste sympathie
of neiging tot zaken van den geest gevoeld had*
Hij dreef handel in 't groot, had een lakenwinkel te Siena, eene
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bank te Perugia, en was een der voornaamste kooplieden van zijn
tijd — zooals reeds vroeger Sint Franciscus' vader, de rijke patroon
der stoffen- en wollengoederen kooplieden; daarbij bezat hij huizen
en land in de omstreken van San Giovanni d'Asso, en was, naar men
zegde, tienduizend guldens rijk, 't geen nu, zoo ik mij niet bedrieg,
op ongeveer een millioen honderd twintig duizend Italiaansche lire
neerkomt* Herhaaldelijk, zooals het in zulk geval gewoonte was, had
hij de hoogste ambten in 't stadsbestuur bekleed*
Feo Belcari, die zijn leven schreef, stelt hem ons vóór zijne bekeering voor, als een elegant, verfijnd en eerzuchtig man, een fijnproever en terzelfdertijd een gierigaard; even toegevend voor zichzelven
als hij ongenadig voor den evenmensch was, en bij slotsom, niet
altijd vrij te spreken van een of ander dezer zonden (de derde en de
vierde) die, volgens den catechismus «wraak roepen in Gods aangezicht* »
« Hij ging deftig gekleed — zegt Belcari — in zeer fijn granaatkleurig laken; en 's winters droeg hij onder den rok, eene voedering van
't kostbaarste bont, eene kap rond het gelaat, met bont gevoerde handschoenen, en soms twee paar kousen op malkaar, met sokken en muilen;
en nevens 't vuur gezeten, gebruikte hij lekker, fijn bereid voedsel...»
«Zelden gaf hij een aalmoes, en wilde ook niet dat er in zijn huis gegeven
werd en, uit hebzucht, wanneer hij iets te betalen had, beloofde hij zichzelf, altijd iets van 't overeengekomen verdrag af te trekken....»
In één woord, hij was de type, onveranderlijk in zijn wezen,
van den « braven burgermensch» van alle tijden*
En daarom moeilijk in 't net van 't Evangelie te vangen*
Doch op zekeren dag — donderslag der Genade — wordt deze
vleeschzak, klinkklankend van guldens en die onbedachtzaam naar
den dood rolde, vastgegrepen, uitgeschud en door Christus gevuld*
Dan opent hij de oogen, begrijpt en jubelt* Kortom, hij maakt zich
vrij, en snijdt alle banden met de wereld af; legt de belofte van zuiverheid af, kleedt zich armoedig, geeft milde aalmoezen, daarna verlaat hij alles : handel, rijkdom, gewoonten, familie, vrienden, en twaalf
jaren lang, samen met zijne discipelen — de Confrerie der Jesuaten —
geeft hij zich over tot een zwervend leven van prediking en boete*
Toen hij eindelijk, buiten zijn stad, ziek viel, en op 't punt stond te
sterven, sprak hij op volgende wijze tot de aanwezigen :
« Wanneer ik dood ben, wikkelt mijn lichaam dan in een doodenlaken en legt mij met mijne handen op mijnen rug gebonden, op den
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rug van een ezel, want deze en geen andere is de lijkdienst die voor
een armen zondaar betaamt* En als ge te Siena aankomt, begraaft mij
dan bij den muur der abdij van Santa Bonda, aan den uitgang van dèn
tuin van 't Klooster, waar iedereen langs komt, zoodat ik ook nog als
ik dood ben, door allen vertrappeld word*»
Zijn verlangen werd voldaan* En vandaag nog rust het lichaam
van dezen rijk-armen koopman, van wien Christus' liefde een heilige
en een dichter maakte, buiten de muren van Siena, in het verlaten
bouwvallig klooster van Santa Bonda*
*

*

De brieven die we van hem nog hebben, zijn in verre na niet
zoo talrijk als deze van de Heilige Catharina, maar ze zijn niet minder
vurig* Veel beter dan 't zij welke levenschets laten zij de grootheid,
de nederigheid, de diepte en de onstuimigheid der dwaas-christene
liefde uitschijnen van deze ziel die, eertijds wereldsch en zinnelijk,
door de Genade in een groot liefdevuur herschept werd* In deze
brieven, voor 't grootste deel, uit allerlei plaatsen gericht tot de Abdis
Madonna Pavola Foresta en hare kloosterlingen, met wie Colombini
altijd in hooge geestelijke vereeniging verkeerde, vindt men geen
enkele bladzijde, geen enkelen zin, welke voor de schriften van zijne
jonge tijdgenoote en medeburgeres Santa Catarina van Siena moet
onderdoen*
En nu vraagt men zich af: waarom wordt de eene zoo opgehemeld,
terwijl van den anderen amper gerept wordt?
Voorzeker kan de uitgestrektheid van het Catheriniaansch
apostolaat met dat van den stichter der Jesuaten niet vergeleken
worden*
Woord en persoon van de «verwers dochter» doorkruisten
gansch Italië, en overschreden er de grenzen van : het werk van den
ouden bekeerden koopman, integendeel, ging nooit de Toskaansche
grenzen te buiten*
Doch de hevigheid der liefde voor den Godmensch, zoowel als
van de liefde in Christus voor alle schepselen, en het uitdrukken in
woorden van deze liefde zijn, ofwel bij beiden even vurig, ofwel, zoo
ik mij niet vergis, nog machtiger bij Colombini*
In een zijner brieven tot boven vermelde abdis en hare gezellinnen, spoorde hij hun aldus aan voor Christus' zegepraal te strijden:
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«In de deugd alleen, en in het uitwerken van Gods wil bestaat ons goed
en onze veiligheid. Niet alleen degene die God aanvoelt zal zijn vriend
zijn, maar ook deze die Hem met zijn deugden volgen zal. In Gods naam,
laat ons de oogen openen en den verloren tijd beweenen; tot hier toe
hebben we slechts ontvangen; laat ons op onze beurt iets doen. We
moeten niet meer zijn als kerstenkinderen die door eiken wind voortgestuwd worden. Geen enkel tegenspoed moet ons van Christus scheiden,
maar ieder van ons moet voor zich zelf leeren te strijden met Christus*
steun; want wij door ons zelve zijn niets, maar Christus strijdt voor ons en,
indien wij ons voortdwingen, zullen we in alles overwinnaars worden.»
En het einde van den brief luidt:«Nu bid ik U Christus te willen bidden
dat hij mij zijn wil laat doen; en deed ik het niet,of deed ik Hem geen eer
aan, dat Hij mij dan snel laat sterven.»
Uit Colombini's woorden — gelijk Misciatelli schrander
opmerkt — spreekt de onstuimigheid en de kracht van een strijder
die, in de vlugge tusschenpoozen van den strijd, geen tijd in lange
uitweidingen te verliezen heeft : « Zijne aansporingen zijn als de
bevelen van een kapitein tot zijn soldaten.»
't Is het zelfde wanneer hij vertelt: «Francesco di Montkhiello
(na zijne bekeering) kon zich niet inhouden te roepen, te springen en te
dansen.»
« Onze Augustinus is tot zulken gloedvollen ijver gekomen dat hij
nauwelijks een of ander over Christus kan hooren, zonder zijn gloeiende
liefde door luide kreten uit te drukken, en zijne vrouw handelt op dezelfde wijze.»
« Zie deze Monna Jacoma hier, de meest godvruchtige en gekastijde vrouw die men ooit zou kunnen zien. Zij heeft vier kinderen en haar
man en, in ft kort gezegd, brengt zij toch 't grootste deel van haar tijd
in gebed door, gansch buiten zichzelven, en valt in hare vurigheid verslonden, soms op den grond.»
« Weet dat er eene dame te Montalcino is, ('t is dezelfde, en hij
spreekt over haar in een anderen brief) die een man en vier kleine
kinderen heeft; en 't is met de grootste moeite dat ik ze han tegenhouden,
want ze wil hem verlaten om als een dwaze van Christus te gaan rondzwerven. »
Uit deze fragmenten werkelijk christen in hun wezen, maar van
een aard om genot aan een professor van psychiatrie te verschaffen,
ziet men duidelijk tot welken staat van mystische dronkenschap
Colombini en zijne navolgers zich lieten vervoeren,
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Voor hen, zooals vroeger voor Sint Franciscus en Jacopone da
Todi, is Christus de absolute blijdschap, de absolute Meester, het
eenige en eenig ware Leven* Vóór Hem, en wat hem nabij komt,
verdwijnt al het overige : geen familie meer, geen vrienden, geen genegenheid meer* Niet de lichamen, noch de dingen moeten voor zichzelf bemind worden, maar wel de zielen; en deze, in Christus, ofwel
om ze tot Christus te leiden* Hier wordt nog eens het vreeselijk wezen
van 't Evangelie bevestigd*
« Wanneer Christus zich aan onze ziel geeft» schrijft Colombini
nog aan de zusters van Santa Bonda — «moeten we al het tijdelijke
afwijzen en verfoeien, uitgezonderd in zooverre Christus het wil En een
ziel op God verliefd zal een vreemdeling die Christus zoekt en wil vinden,
meer beminnen dan duizenden wereldsche ouders welke hij allen voor
dezen vriend in Christus moet wegzenden. En hieraan kunnen we zien
of we Christus beminnen : wanneer we dezen die hem eeren en liefhebben,
beminnen; en wanneer we ons niet bezorgd maken over het sterven of
het leven van onze ouders naar het vleesch, maar tevreden Gods wil
over hen aanvaarden. Laat ons niet alleen voor hen niet bezorgd zijn,
maar ook niet voor onszelf, laat het al zijn gelijk Christus het wil
En indien wij hem volkomen beminnen, zullen we meer smart gevoelen
over een vergrijp tegen God dan over onze eigene verdoemenis; want we
moeten hem meer dan onszelf beminnen, omdat hij ons meer dan zichzelf
bemint
Maar die liefde voor de Scheppende Liefde, voor de Verlossende
Liefde, voor de Gekruisigde Liefde, gestorven en uit den dood verrezen, alhoewel uitsluitend, is dezelfde als deze, die zijne ziel ruimer
maakt, en hem den evenmensch doet beminnen, dengene die ver is,
den onbekende, al wat op aarde en in den hemel is, en die hij slechts
in het onbegrensde licht van den God-Mensch aanschouwt*
« O allerzoetste bruiden van Christus, — schrijft hij nog aan zijne
kloosterzusters — laat alle andere beslommeringen en oefeningen, en
wijdt u aan het zoeken naar Christus, aan het dronken en verliefd worden
in Hem. Tracht u in Hem te herscheppen, zoodat uwe heilige ziele, vol
en dronken van hem, uitroepen zal : Mijn Welbeminde, nu verheug ik
mij in U, nu ben ik dronken van u, nu bezit ik u; zij zal hem heelemaal
omhelzen, in Hem vervloeien, en met den apostel zal ze uitroepen en
zeggen : Wie zal mij van Christus, mijn welbeminde scheiden! Wie zal
me scheiden van de sproeiende fontein van het eeuwig leven! en zijzelve
zal de armen van hare ziel openen, en al gaande alle schepzelen omhelzen
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uit liefde voor haren geliefden bruidegom. Zij zal alle dieren, alle steenen
omhelzen...»
Niet alleen zal zij aldus de menschen en andere levende schepselen omhelzen maar ook nog de onbezielde, en eindelijk zelfs de
tegels, de steenen«omdat het alles is uit liefde voor Deze die is...))
En te denken dat deze verliefde, sublieme, onmetelijke Dwaasheid de natuurlijke ziele toestand van ieder christen mensch zou
moeten zijn!
Colombini, gelijk alle heiligen, en vooral gelijk deze heiligen
die zich eerst aan 't slijk der wereld bezoedeld hebben, leeft in het
absolute : hij kent geen vergelijken, geene halve middelen* Ja, ja,
neen, neen* Eéne wetenschap alleen is waar : het Evangelie, en deze
bezit hij, voedt er zich meê en stort ze uit* Hij de onwetende («Idioot
en ellendige man» zooals hij zichzelf noemt) is geleerd* Zijn eenige
meester was de liefde* Wat de liefde hem geleerd heeft, onderwijst hij*
Een zeker Messer Domenico da Montichiello, doctor in Godsgeleerdheid (en zijn vriend zoo het schijnt) had slechts met moeite
de kennis der schriftuur en des Vaders aangeworven*
Niet de leering was het die hij miste, maar wel den inwendigen
gloed die ze moest levend maken* Hij trachtte de mysteries te doorgronden steunend op de beschouwingen van anderen, zoowel als op
zijn eigen verstand; doch geen enkel gelukte hij in 't bijzonder te
doorgronden; en vooral gelukte hij er niet in, het licht ervan te doen
uitwellen omdat zijn hert dor, verstijfd en lauw was; in één woord,
hij beminde niet* Op zekeren dag eindelijk, nadat hij zich langen tijd
te vergeefs op een moeilijke plaats uit Sint Paulus vermoeid had,
schreef hij aan Colombini en vroeg hem, voor hem te bidden en te
laten bidden, opdat hij niet alleen deze duistere plaats zou begrijpen,
maar ook opdat het hem zou gegeven worden « het louterend leven aan
te gaan, om daarna tot het illuminatieve te geraken en van daar tot het
unitieve door de hoogste genade.»
En Colombini slechts met de wetenschap der liefde gewapend,
die hij rechtstreeks aan de goddelijke fontein had geput, antwoordde
hem gelijk 't zij welke der Apostelen hem na het nederdalen van den
Heiligen Geest had kunnen antwoorden* Het geschreven woord op
zij latend, zocht hij hem eerst den overgang van het illuminatief tot
het unitief Leven te doen begrijpen, daarna, om zoo te zeggen, dansend, vliegend en zingend, gaat hij op volgende wijze voort:«En wanneer de ziel in dezen staat verkeert, en dronken is, dan roept ze met den
389

apostel uit: wie zal me scheiden en afscheuren van de liefde van Godï
Noch honger, noch dorst, noch beleediging, noch vuur, noch ijzer, noch
duivels, noch engelen; niets van wat er is of zou kunnen zijn kan me van
de liefde Gods afscheuren : aldus heeft me mijn Christus Jesus dronken
gemaakt; en voor zijne liefde, wil en verkies ik de heilige armoede, zonder
dewelke ft haar heel moeilijk zou zijn te leven. De heilige ziel kiest dus
hoon, verachting, smart en zware ziekte en kiest den marteldood. De
heilige ziel vindt geene marteling voldoende: ze bemint al hare vijanden,
heel de wereld, al de dieren, alles wat God door zijne liefde geschapen
heeft Die ziel die dronken is van Christus roept uit: dwaasheid, vernedering, kastijding; in een woord, zij verlangt voor Christus alles te lijden
wat Christus voor haar geleden heeft Aldus, gevuld met deugden, afkeer
van alle zonden, vereenigt en herschept deze ziel zich nu met de
menschheid van Christus, dan met zijn lijden, of met zijn allerheiligste
wonden; dan al zoekend het eeuwig leven, nu met Onze Lieve Vrouw
of met de andere heiligen en in vele andere zaken; nu eens herschept zij
zich in de schepselen, dan in hetgeen zij zelve verlangt En aldus, volgens het haar gegeven is en zij zelve verlangt, vereenigt en herschept
de heilige ziel zich met wonderbaar gejubel en gezang, herschept zich
in Christus of door Christus.»
Het uittreksel is lang, en schijnt toch kort; zoo heet is de gloed
van 't vuur en de glans van 't licht dat het verwarmt en verlicht.
Nooit heeft het engelachtig woord der Dominicaansche Maagd
krachtiger accenten, verhevener opwellingen of een meer duizelingwekkende vlucht gekend, dan dat van dezen armen ouden Jesuaat
die zich in Christus verheugde*
*

De groote christene mystiekers zijn groote dichters; ze zijn
zelfs de eenige ware groote dichters.
Vóór Christus (met uitzondering der geïnspireerden van het
uitverkoren volk) hield de poëzie de oogen naar den grond gericht;
en wanneer zij ze ophief, dan sloot zij ze. Tusschen de vermaarde
heidenen (zooals Plato bij de Grieken, en Virgilius bij de Latijnschen)
was er hier en daar misschien een, die een zwakke, verre schemering
bespeurde van 't licht dat ging opkomen.
Doch in 't algemeen was de heidensche poëzie wereldsch, zinnelijk, erotisch en, de meest verheven, heroïsch.
Slechts met Christus gaan de hemelen open en ook de oogen
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der menschen* Met Christus, zingt hunne stem waarlijk* Christus
is de nieuwe Orpheus, universeel, oneindig goddelijk, aan wie niets
kan weerstaan*
Vóór hem, is de poëzie gekeetend in de Platonische spelonk :
na hem is ze verlost, gevleugeld, hemelsch* Ze zingt in de drie synoptiekers; ze zingt, zweeft en beschouwt in Sint Jan; zingt, danst,
wordt dronken en dwaas en werpt zich in den afgrond met Sint Paulus;
daarna bezingt een overgroot koor dithyrambisch in alle talen, de
mystische Bruiloft der aarde met den hemel
't Is de christene dichtkunst der dwaas-wijzen, die van den
Areopagite tot Sint Augustinus gaat, van Sint Augustinus tot Dante,
van Dante tot Manzoni*
Toen Christus stierf om weer op te staan, ging het gerucht
rond dat de groote Pan dood was*
Maar hij was niet dood, hij was slechts in slaap gevallen; in een
slaap vol onsamenhangende zware droomen, die nog duurt* Aldus
gaat hij al droomend voort te zingen, met een schorre, stamelende
stem, als iemand dien de koorts doet ijlen*
Dat is de heidensche poëzie na Christus; poëzie van slapers, zoo
niet van dooden* En nochtans weten weinigen en gelooven nog weinigen vandaag, dat in Christus alleen de slapers wakker zullen worden,
de stommen spreken, de dooden opstaan* Gelijk de heropgestane
Colombini wiens brieven — al is onzen tijd bestuifd met spiritualiteit
— niemand leest*
(Vertaald door L* Duykers)*
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Margaretha van Savoye, eerste koningin van Italië
door Michelangelo Zimolo
Consul-Generaal, Antwerpen»

Geen lof evenaart de verdiensten der eerste koningin van het
ééne Italië, niet alleen tijdens hare regeering, van 1878 (even na de
heroprichting van het koninkrijk) tot 1900, maar ook later toen zij
nog alleen maar koningin-moeder was* En die lof is geen hovelingengevlei* Gosué Carducci was geen hoveling* Hem heeft Margaretha
van Savoye nochtans geinspireerd tot een zijner meest grootsche en
oprechte gedichten* Zij was de waardige moeder van den koning die
aan 't hoofd van zijn soldaten den door zijn voorouders en den stichter
van het Rijk gebaande wegen ging, en die, in een tragisch uur op den
troon geklommen, de onaannemelijke voorstellen van den oostenrijkschen maarschalk verwierp, zeggend : dat de prinsen van Savoie wel
gehard zijn tegen ballingschap maar niet tegen oneer*
In haar was iets van Humbert, die de vrije, Lombardijnsche
gemeenten verdedigde tegen Barbarossa, iets van Emmanuel Philibert,
die op zijn blazoen schreef : «Spoliatis armis supersunt» en iets van
haar vader Ferdinand van Genua, de dappere soldaat in den résorgimento-strijd*
Carducci schreef zijn ode onder den indruk der geestdrift te
Bologna toen koning Humbert en koningin Margareta in 1878 deze
stad bezochten* Hij was vooral getroffen door de fijne vrouwelijkheid
der koningin* De republikeinen maakten hem een verwijt van dat
gedicht, te meer daar Carducci vroeger het eerekruis van Savoie,
dat alleen aan de beroemdste geleerden geschonken wordt, had
geweigerd* Carducci antwoordde dat men ridder kan zijn zonder een
kruis op de borst*
Toen Margareta van Savoye, na twintig jaar eenzaam weduwschap
overleed, stond zij ons opeens zeer na* Wat zij voor de kunst gedaan
heeft zou een omvangrijke monographie kunnen vullen* Zij heeft het
Hof opengesteld voor musici en schilders, zij heeft over het voortbestaan onzer zuiverste kunsttradities gewaakt*
Bij het te water laten van het oorlogsschip dat naar haren naam
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gedoopt is, schreef zij den minister van zeewezen :«Roem en eer aan
de Italiaansche zeemacht en zijn dappere manschappen* Mogen zij
ons paviljoen voeren in den vruchtbaren strijd van den vrede en doen
triomfeeren in den strijd voor het Recht*» Bij het overhandigen der
oorlogsvlag zeide zij : «Mocht deze vlag nu nooit meer geheschen
worden onder italiaanschen hemel* Maar moest dit toch ooit gebeuren*
op dit schip waarvan ik fier ben de meter te zijn* dan moge het terugkeeren beladen met roem*»
Het schip zelf voerde de leuze «Sempre avanti, Savoia »* Dat
waren Margaretha's eigen woorden geweest* toen haar in 1881 door
den Admiralen staf een scheepreis werd afgeraden wegens fel tempeest
op zee* Onder dezelfde leus op antieke vlag* werden den 15 Januari
1591 de relikwieën van den H* Mauritius, martelaar, naar Turijn
vervoerd*
De tragedie van Juli 1900 was een zware slag voor koningin
Margaretha* Zij had den koning naar Monza vergezeld om er een
turnwedstrijd bij te wonen* In het terugkeeren, midden de geestdriftige
menigte, schoot een misdadige hand drie kogels op hem af* Een ervan
had de onmiddellijke dood voor gevolg* «Dat is de grootste misdaad
dezer eeuw» riep de koningin uit; zij wist hoe geliefd de vorst was
bij het volk* Maar zelfs in de heftigste smart sprak zij geen woord van
haat of verachting* Wraakzucht kende zij niet, slechts liefde en medelijden* Zij stelde een gebed op dat nu nog gebeden wordt door het volk
te harer herinnering*
Dit treurspel in de gebrokenheid van haar hart vermeerderden
's volks liefde voor haar* Zij harerzijds bewees het volk bij elke gelegenheid, dat zij deelnam in elke gewichtige gebeurtenis*
Toen de centrale staten de verdragen die zij geteekend hadden,
beschouwden als « een vod papier» en van in dit land waar ik schrijf,
een groot koning de onvergetelijke woorden sprak : «Een land dat
zich verdedigt dwingt den eerbied der wereld af» heeft Margaretha
de woorden van haren lofdichter bewaarheid*
Een belgisch schrijver, vriend van mijn land dat hem als letterkundige en geleerde hoog waardeert, Eugeen Baie, tevens een groot
kenner van het internationaal recht, deelde mede dat hij tijdens den
oorlog op koningin Margaretha 's schrijftafel slechts twee portretten
zag staan : dat van haren zoon en dat van koning Albert* M* Baie
deelde eveneens mee welke schoone en ontroerende woorden Margaretha over België sprak* Zij voelde dat Italië zich niet mocht aan de
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zijde scharen der schenners van goddelijke en menschelijke wetten»
Edelmoedig en waarlijk aristocraat, begreep zij de grootheid van een
land dat tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden dagelijks mirakelen
deed en wiens bevolking martelingen verduurde»
Te Rome, tijdens de betoogingen tegen het neutralisme,
moet Margaretha dikwijls de belgische vlag aan 't hoofd der
menigte hebben zien dragen naast de vlag onzer nog niet bevrijde
steden»
Den avond waarop Gabriel d'Annuncio te Rome aankwam,
na te Quarto de verjaring van 't vertrek van Garibaldi met zijn duizend
vrijwilligers ter verovering van Zuid-Italië te hebben gevierd, en door
zijne welsprekendheid den laatsten weerstand der neutralisten brak,
stond de koningin naast de klaarziende minderheid die de natie dwong
haar hergeboorte met haar bloed te bezegelen» Dien avond luisterde
de koningin naar den heftigen dichter die de jeugd van Italië opriep,
terwijl het oude Italië zijn laatste diensten aanbood aan prins von
Bülow» De dichter sprak voor haar : «Richt uw toejuichingen tot
koningin Margaretha, die siddert mee met ons en rilt van verachting
wanneer de gezant namens den Keizer haar komt smeeken te zorgen
dat Italië neutraal blijve» Zij heeft von Bülow geantwoord : I Savoia
regnano uno alla volta » (De prinsen van Savoye regeeren elk op hun
beurt»)
God heeft gewild dat het einde van haar rijk gekenmerkt werd
door hetzelfde ideaal dat veertien jaar later haar populariteit nog moest
verhoogen»
Enkele minuten voor dat te Monza koning Humbert vermoord
werd, kregen de turners van het toen nog oostenrijksche Trente, van
den koning zelf als prijs voor hun overwinning een beeldje dat de
vrijheid voorstelde» Toen Italië in oorlog ging schonk de koningin
aan het Roode Kruis haar in hospitaal veranderd paleis op de via
Boncompagnie te Rome» Zij zelf onthaalde er de gekwetsten en had
voor ieder een woord van genegenheid en opbeuring» Op het paleis
liet zij de woorden griffen :« O dapperen, die wreed lijdt aan uw wonden, mocht gij in de kalmte van dit huis de krachten terugwinnen
die gij voor het vaderland hebt opgeofferd »•
Dat was de kreet van dit groote hart dat altijd zoo dicht bij het
volk bleef kloppen» Ook het «Margaretha-paleis» oud hotel van
kardinaal Ludovisi, met zijn prachtigen tuin in 't hartje van Rome,
onthaalde de Italiaansche gekwetsten die er door de zorgen dezer
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hooge Vrouwe werden omringd. Eiken dag stond zij aan hun lijdensbed* Haar hart van weduwe en moeder vond woorden van troost*
Ons volk, dat familiegevoel bezit uit eeuwenoude erfelijkheid
en in de familie het heiligdom van het ras ziet, had een diepe vereering
voor zijn koningin* Zij vertegenwoordigde het «Risorgimento»
der generatie van de bevrijders*
Nog heel jong had zij haar grootvader-koning, die zijn kroon had
prijsgegeven om het land te redden, zien vertrekken naar Oporto*
Als meisje had zij de soldaten zien terugkeeren uit den bevrijdingsoorlog van Lombardije met bloedige oorlogsvlaggen*
Zij smaakte ten slotte het geluk te Rome de overwinningsvlag
van den laatsten oorlog te mogen begroeten*
Deze koningin, die de overwinning gewenscht had, kon niet
dulden dat haar volk vergiftigd werd door binnenlandsche vijanden
die in naam van ik weet niet welke Internationale, de durvers verweten
een moeilijken economische toestand te hebben geschapen en de verantwoordelijken voor Italië's oorlog wilden straffen en vervolgen*
Zij begroette met vreugde de beweging die de overwinning in het
land zelf bevestigde en redde, evenals den man rond wien heel het
land zich schaart in naam van haren zoon, den koning*
Haar stoffelijk overschot werd van de Riviera overgevoerd naar
Rome, gezegend door gansch het volk* In het Pantheon der natie rust
zij thans, niet alleen omdat zij de eerste koningin van het herstelde
Italië was, maar ook omdat zij meermalen meegewerkt had aan de
eenmaking van het land*
Zij was de zoetste tolk der ziel van de natie en niemand ondervond
als zij de haast religieuse verkleefdheid van gansch het land*
Wij groeten haar van uit het edele Vlaanderen dat zij liefhad,
van uit België wiens overwinning zij zoo vurig heeft gewenscht*
Onze stem trille in de verheven stilte van het Pantheon en herhale
de hymne van den dichter die haar bij leven bezong :
«Salve, o tu buona, sin che : fantasinni
di Raffaello ne'puri vesperi
transvolin d'Italia e tra i lauri
la canzon del Petrarca sospiri*
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Benedetto Croce to
door Prof. Dr. £* De Bruyne.
I*
Benedetto Croce is met Giovanni Gentile, de grootste wijsgeer
van het moderne Italië en een der meest beteekenisvolle figuren uit de
hedendaagsche philosophische wereld* Hij werd in 1866 te Napels
geboren uit een diep-godsdienstige, stille, vlijtige en aan de Bourbons
trouw gebleven familie* Zijn eerste opvoeding genoot hij in een der
katholieke Instituten van zijn geboortestad : men sprak er slechts met
afgrijzen de namen uit van Cavour, Mazzini en Garibaldi* Kind, was
hij verlekkerd op sprookjes en vertelsels; kleine jongen, stelde hij het
meest belang in de geschiedenis en in de letterkunde* Hij ging, als
voorbeeldige collegestudent, regelmatig te biecht, meer uit gewoonte
dan uit vroomheid, was eenigszins nauwgezet van geweten, maar kon
maar niet verstaan hoe men God boven alles kan beminnen* Zijn levendige geest scheen toen reeds gesloten voor al wat niet concreet vatbaar is en aangevoeld kan worden* Ten gevolge van lessen in de Apologetica, nochtans door een zeer godvruchtig priester gegeven, en zonder gevaarlijke lecturen — bevestigt ons Croce zelf — begon hij zich
allerlei vragen te stellen, waaruit hij langzamerhand niet meer wijs
geraakte en op zekeren dag bevond hij met een zekere ontsteltenis
dat hij feitelijk alle geloof verloren had*** Wat hem meer aantrok dan
het godsdienstig probleem, was het werk van Carducci en vooral dit
van den hegeliaahsch getinten wijsgeer De Sanctis* Hij begreep er wel
(1) De beste werken over Croce's philosophie zijn o, m* G* CASTELLANO* Introducione allo studio delle opere di B* Croce* Bari, 1920 (In 't duitsch vertaald)* E. CHIOCCHETTI* La Filosofia di B* Croce* 3° ed* Milano, 1924* (Van katholiek standpunt en
sympathiek)*.WILDON CARR. The philosophy of B* Croce* London* Mac Millan, 1917*
R* PICCOLI* B» Croce* An Introduction to his philosophy* New-York* 1913* A* FRAENKEL*
Die Philosophie B* Croces* Tübingen* 1929. (Bedrieglijke titel: het werk behandelt vooral
de natuurphilosophie)* Over Croce zelf is het belangrijkste : Contributo alla critica di me
stesso* 2* ed* Bari 1926* Vertaald in 't Duitsch : Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, IV* Leipzig, 1923. Wij hebben voor de levensbeschrijving vooral die bijdrage
benuttigd en citeeren de Duitsche vertaling*
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niet veel van, maar onthield vooral uit zijn lecturen, dat de kunst,
waarvoor zijn hart van liefde brandde, niet een product is van logische
reflexie, maar van spontane verbeelding* Wat dat wil zeggen, weet hij
niet klaar en duidelijk maar hij stelt zich het probleem en zal zijn leven
lang naar de oplossing ervan zoeken*
In 1883 verloor de jonge Croce zijn ouders en zijn eenige zuster
in de aardbeving van Casamicciola* Hij stond alleen op de wereld en
was gelukkig genoeg te Rome opgenomen te worden bij zijn vader's
kozijn, Silvio Spaventa* Silvio was de broeder van Bertrando, een uit
de kerk getreden priester, die weleer in duistere werken een synthese
van Hegel en het Ontologisme (Rosmini, Gioberti) betracht had, en
tengevolge van zijn avontuur uit den kring van de Croce's gebannen
was geweest* Bij Silvio kwam de jongeling in aanraking met allerlei
vooraanstaande mannen, letterkundigen, rechtsgeleerden, politici*
Maar zijn trouw was hem te groot : de jaren in Rome doorgebracht
waren hem uiterst pijnlijk* Hij telde geen vrienden, stond geestelijk
ontworteld in een vreemd milieu, zag in zijn ziel slechts raadsel en duisternis, en voelde weinig aanleg voor de Rechtsgeleerde
Faculteit, waar hij studeerde* Hij bracht zijn tijd over in de bibliotheken, droomde van letterkunde en van geschiedenis, en voelde
slechts iets voor één enkelen professor : A* Labriola, een vinnigen
Anti-Hegeliaan, die, in het teeken van Herbart, een strenge, rigoristische, formalistische zedenleer doceerde*
In 1886 keerde Croce naar Napels terug, om kort daarop reizen te
ondernemen in Duitschland, Spanje, Frankrijk, Engeland* Hij las in
die jaren veel Duitsche werken, zonder ze goed te begrijpen en begon
belang te stellen in het maatschappelijk vraagstuk* Maar zijn oude
passie liet hem geen vrede : van 1886 tot 1892 wijdde hij zijn beste
krachten aan de geschiedenis, die hij opvatte als een afleiding voor zijn
behoeften aan dichterlijke droomen en ook als een aaneenschakelen
van gegevens en anecdoten uit het verleden* Later zal hij zijn eigen
opvatting, met een zweem van misprijzen, poëtisch en philologisch
heeten, nu echter dreef hij ze door met geestdrift, en liet het eene
werk na het andere verschijnen* Uit dien tijd dagteekenen La Rivoluzione Napoletana del 1799, Itritea di Napoli dal Rinascimento alla
fine del Seculo XVIII, La Letteratura Italiana del Seicento, Storie e
Leggende Napoletane enz*
De roes van enthousiasme en het succes, waarmede hij begroet
werd, schonken hem geen bevrediging* Integendeel* Langzamer397

hand werd hij zich bewust dat de geschiedenis vóór al het andere, het
innerlijk cultuurleven moet wedergeven. Om zijn nieuw ideaal te verwezenlijken koos Croce als onderwerp den invloed van Spanje op
Italië, gedurende de Renaissance»(i) Terzelfdertijd kwam hij er toe
eenerzijds de problemen van de philosophie der Geschiedenis te
stellen, anderzijds die van de betrekkingen tusschen het werk van den
historicus en de schepping van den kunstenaar^) Beide vragen
smolten samen en plots, uit het onderbewuste waar zij sinds lang
sluimerden, braken zijn gedachten als in een inspiratie door, in een
met razernij geschreven artikel over «De Geschiedenis tot het algemeen begrip van de kunst herleid».
Dit schrift was hem een bevrijding en meteen de ontdekking van
zichzelf» Na enkele jaren begoocheld te zijn geweest door het socialisme, dat Croce's oud-Professor Labriola, in Italië als economische opvatting van de geschiedenis bestudeerde, liet Croce zijn geloof aan
de Vérlossing van den mensch door den arbeid varen; de politieke
passie, die plots in hem opgeflakkerd was, doofde van zelf uit «da
(seine) wahre Natur die eines Menschen der Studiën und des Gedankens war»en»»» Croce trad op als philosoof»
IL
Meestal — omzeggens altijd — wordt de wijsbegeerte van B»
Croce onder de nieuw-hegeliaansche stelsels gerangschikt» Niet ten onrechte» Men mag niettemin de namen en classeeringen niet overdrijven» Ieder denker heeft zijn stelsel: elke wereldbeschouwing is strict
individueel» Croce legt nadruk op dat feit en wijst met een zekere
vinnigheid alle gelijkstelling met Hegel af»« Zijn stelsel kan men evengoed neo-positivisme, neo-kantisme, neo-vichianisme heeten »
(SelbstdarsU bl» 35)» «Hij heeft hoegenaamd Hegel's invloed niet
ondergaan door het kanaal van Bertrando Spaventa, zooals sommigen
het gemeend hebben» Spaventa immers stootte hem af door zijn
duistere taal, zijn theologische probleemstellingen, zijn geheele mentaliteit» Weliswaar heeft hij bij De Sanctis een soort hegelianisme
gevonden, dat schuilde in andere gedachten; ongetwijfeld niet bij
(1) La Spagna nette vita Italiana durante la Rinascenza (laatste uitgave, 1917).
(2) Ook bij Aristoteles zijn de problemen van de geschiedenis en van de kunst
solidair. (Kennis van het individueele, tegenover de kennis van het algemeene).
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Labriola, die met Hegel en zijn discipels den spot dreef* Een andere
Hegeliaansche strooming vloeide zijn gedachten binnen uit het
Marxisme, maar zonder hem verder te beïnvloeden. Eerst wanneer
hij zelf zijn problemen gesteld had, tengevolge van eigen ervaring en
levensontwikkeling, is hij in nauwe aanraking gekomen met den
Duitschen philosoof, dank zij vooral Giovanni Gentile...»
Met een zekere hardnekkigheid trekt Croce het parallel tusschen
Hegel's aprioristische constructies en zijn eigen gedachten. Hoogst
waarschijnlijk leidt zijn aanspraak op oorspronkelijkheid hem te ver.
Maar ongetwijfeld moet men bekennen dat hij uit eigen natuuraanleg
reeds met Hegel verwant was, vóór allen rechtstreekschen invloed.
Zooals het meermaals gebeurde bij anderen heeft Croce zichzelf ontdekt bij HegeL Juister gezegd, bij het lezen van Hegel's werken is hij
tot klaarder zelfbewustzijn gekomen, omdat hij vóór de lectuur reeds
jaren lang op de problemen nagedacht had, die hij nu bij Hegel op
ongeveer dezelfde wijze gesteld vond.(i)
De jonge Croce toont vooral aanleg voor de geschiedenis en voor
de kunst, in 't bijzonder voor de letterkunde. Zijn geest is niet gericht
naar het abstracte maar naar de concrete levensvolheid : nooit en nooit
zal hij rationalist worden. Kan men hem intellectualist heeten, dan is
het omdat men met hem de verstandelijke functies op een eigenaardige wijze bepaalt. De eruditie schijnt hem weldra ontoereikend
om de historie op te bouwen : wat hem aanbelangt is vooral het«beleven» van het innerlijk geestesleven van het verleden. Ook voor de
moraal geldt dezelfde opmerking. Ofschoon hij eerst een formalistische
zedenleer aangehangen heeft, werkt Croce zich ervan los, zoodra hij
tot klaar zelfbewustzijn ontwaakt : hij kan maar niet denken dat de
deugd liggen zou in het plooien van de persoonlijkheid naar strakke,
koude, abstracte stelregels : neen, de zedelijkheid moet concreet,
individueel, bewegend leven zijn, de diepste persoonlijkheid ontspringend.
Het zuiver formalisme kan hem niet bevredigen : wat zou hij
aanvangen met de studie van de «ijdele» vormen van den geest? Hij
wil immers den inhoud van het leven, de concrete, overstelpende,
voelbare schoonheid, waarheid, nuttigheid, volmaaktheid. Voor hem
liggen de grondproblemen van het wijsgeerig denken ook niet in de
(i) Over Croce's critiek van Hegel, cfr. J. Ebbinghaus in Kantstudien, 1911,
bl* 54 en v.
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benauwende vraag van de betrekkingen tusschen het eeuwige en het
tijdelijke, tusschen God en de Schepping* Wat hij wil begrijpen en
verstaan is de onmiddellijke menschelijke activiteit : het scheppen en genieten van de kunst (Estetica), het begrijpend aanschouwen van de werkelijkheid (Logica), het streven naar individueel
en sociaal levensnut (Economica), en naar zedelijke volmaaktheid
(Etica)*
Concreetheid, aanschouwing, handeling* En boven en in dat alles
éénheid van den Geest, in de opeenvolging van de feiten en van de
systemen : ziedaar de slagwoorden van Croce's wijsbegeerte, zooals
zij zich natuurlijkerwijze in een zelfde lijn ontwikkeld heeft uit de
reactie van zijn aangeboren temperament op de klare en vage gedachten die hem beïnvloed hebben* Croce kon geen materialist worden :
omdat zijn ziel er niet voor geboren was, heeft zij in de lessen
van Labriola het tegengift gevonden tegen het positivisme en het
evolutionnisme van Ardigo; tegen het sensualisme en het decadentisme van d' Annunzio, wiens amoralisme Croce van zich afwijst*
„ Wir gehören geistig einer verschiedenen Rasse an» zoo luidt het in
deautobiographie* (Selbstdarst. bl* 29)
Dat alles moet men in het oog houden, wil men den wijsgeer
Croce begrijpen* Langzamerhand tot ongeveer 1898, waren zijn gedachten tot systeem gerijpt: nu zouden zij doorbreken als een watervloed* In 1902 verscheen de eerste uitgave van Estetica come Scienza
delV Espressione. Het verbeteren van de drukproeven had aan Croce
veropenbaard dat hij nog meer problemen te behandelen had, dan
hij er reeds had meenen op te lossen, en dat een heel stelsel zich uit
de aesthetiek moest ontwikkelen* Dit stelsel leefde reeds bij hem — in
het onbewuste — en evenals bij een kunstenaar, welde het nu in onweerstaanbaren drang* In November 1902 stichtte Croce het tijdschrift La Critica, dat naderhand een buitengewonen invloed op de
Italiaansche beschaving zou uitoefenen en de uitgave van «Bibliotheken » en « Reeksen van klassieken » vermogelijken*
In 1905 verscheen de Logica. In 1906 het zeer besproken werk
over wat dood en levend is bij Hegel: Ció che è vivó e cio che è morto
della filosofia di Hegel; in 1907, de eerste schets van de Economica.
Regelmatig volgden de geheele Filosofia della Pratica (1908) de
Logica, onder haar nieuwen vorm (1909), de Problemi di Estetica (1910),
de monographie over G* B* Vico (1911), de eerste verhandelingen
over de Teoria della Storiografia (1912) het Breviario di Estetica
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(1913)* de Geschiedenüjder ItaliaanscheJ Historiographie (1915) (i)*
Na 1915 heeft Croce zich vooral bezig gehouden met het doorwerken en verbeteren van zijn historische, aesthetische, ethische, beschouwingen* Hij heeft groote dichters bestudeerd als Dante, Shakespeare, Goethe, Ariosto, Corneille, veel werk geleverd in zijn tijdschrift over Italiaansche en vreemde dichters uit de XIX e eeuw, en
zijn Opmerkingen over den wereldoorlog neergeschreven* In 't ministerie
Giolitti was hij minister van Cultus en Onderwijs* Na den val van het
cabinet trok hij zich terug naar Napels* waar hij zijn geliefkoosde
studiën voortzet*
III*
Welke zijn de grondlijnen van Croce's stelsel? «Andere haben
meine Philosophie«System»genannt, zegt Croce, wahrend Ich sie eine
Folge von Systemationen nenne*» (Selbstdarst. bL 38) Ongetwijfeld
is er een ontwikkeling vast te stellen in Croce's gedachten* Meer en
meer bekampt hij het naturalisme* Meer en meer legt hij nadruk op
de éénheid van den Geest* Meer en meer ontwikkelt hij de theorie
van de«lyrische»intuïtie; meer en meer laat hij de geschiedenis op den
voorgrond treden (onder invloed van Gentile) ; meer en meer
wordt hij zich bewust, dat de waarheid nooit volledig bereikt wordt,
maar betrekkelijk is tot elk oogenblik van de evolutie : de geheele waarheid ligt in de geheele geschiedenis van den geheelen geest (der menschheid)*
Doch in die ontwikkeling blijven zekere grondbeginselen voortleven* In het relativisme van het bijzondere — zou men kunnen
zeggen — blijven dezelfde principes absoluut*
Croce is en blijft een idealist* Hij loochent dus het bestaan van de
buitenwereld indien men ze afgezonderd van het bewustzijn beschouwt*
Wat kunnen wij critisch bevestigen? Dat wij ons bewust zijn* Wat
is het bewustzijn? Een synthetische functie, dank zij dewelke wij ons
iets voorstellen* Bestaat dat «iets» buiten de synthetische functie?
Bestaan de kleuren, zonder het zien? En de klanken zonder het hoo(1) Het Breviario werd in 't Nederlandsen vertaald door A* HUDIG* Arnhem 1926.
De citaten die volgen verwijzen naar de vertaling* Het geheel philosophisch werk van
Croce draagt als titel xFilosofia come Scienza dello Spirito en bevat vier deelen. LEstetica;
IL Logica; III* Filosofia della Pratica; IV* Teoria e storia della Storiografia.
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ren? En rijn de zoogenaamde «physieke» verschijnselen van de
wetenschap, iets anders dan constructies van het verstand? Neen,
antwoordt Croce met de Idealisten van gelijk welke kleur* Bij het
algemeen argument voegt hij er een ander bij dat hij uit het aesthetisch beleven haalt.
Wanneer wij een kunstwerk genieten blijkt onze toestand ons
uiterst reëel. Integendeel verschijnen ons de physieke verschijnselen
als iets onwerkelijks, van het oogenblik dat wij beginnen na te denken.
Maar wat is een kunstwerk genieten anders dan het op levendige wijze
voorstellen en uitdrukken in het bewustzijn? Wat is een kunstwerk
scheppen anders dan volmaakt een tot volle rijpheid gekomen aanschouwing belichamen? Het kunstleven, is geestelijke functie, het kunstwerk
volmaakte uitdrukking van een volmaakte aanschouwing die slechts
in de expressie haar volkomenheid bereikt, de kunst verstoffelijking
van het bewustzijn. Is de kunst aan den anderen kant hoogste werkelijkheid voor hem die ze schept en aanvoelt, dan moet men zeggen dat
de reide werkelijkheid, zonder geestelijk bewustzijn ondenkbaar is.
Stelt gij u trouwens de natuur voor, niet in geleerde boekenformules en in wiskundige wetten, maar als voorwerp van aanschouwing en gij komt tot hetzelfde besluit: zij is reëele werkelijkheid voor
zoover gij ze beleeft en in uw bewustzijn voelt als object van intuïtie.
*
* *

Reeds hier rijst de tegenstelling op die ligt tusschen de kennis van
de natuur in abstracte formules en de aanschouwing van haar voelbare pracht. Tegenstelling tusschen kunst en wetenschap, die zelf
berust op een onderscheiding van het grootste belang.
De menschelijke kennis geschiedt door beelden en begrippen.
Het is wel mogelijk dat wij voorstellingen of aanschouwingen hebben
zonder begrippen, niet dat wij begrippen hebben zonder voorstellingen. De voorstelling, eerste graad van de kennis, wordt dus door het
begrip voorondersteld.
a) Aangaande de voorstelling, die Croce ook intuïtie heet, vallen
twee dingen aan te stippen. Vooreerst onderstelt de intuïtie het universeel begrip. Maar « men ontkent dat in de intuïtie als intuïtie, het
universeele helder en doordacht wordt weergegeven » (Brevier,
bl. 39). De aanschouwing is dus niet tegen de redelijkheid, maar omvat ze in één onverdeelbare éénheid. Waarom is zij dan minder40a

waardig? Omdat de intuïtie ons niet toelaat de werkelijkheid van de
onwerkelijkheid te onderscheiden* De intuïtie doet ons heel en al
overgaan in het beeld, zonder dat wij er critisch tegenover kunnen
staan : zij is als een«droom » vergeleken bij den « wakenden toestand » van het begrijpend bewustzijn, (Brevier, bL 38),
b) Het begrijpend leven onderstelt de begrippen* En hier dient
nogmaals onderscheid gemaakt tusschen de pseudobegrippen van de
wetenschap en de zuivere begrippen van de ware theoretische kennis*
Vergelijkt de kunstintuïtie met de wetenschappelijke kennis van
de physica en van de mathesis* Wie zal zeggen dat de stelkundige formule van een natuurwet de reèele werkelijkheid doet kennen in haar
volledig, onuitputtelijk «zijn»? De algemeene denkbeelden van de
wetenschap geven ons een vlug en oppervlakkig overzicht over de
zaken* Zij zijn grove, uiterlijke classificaties en hebben slechts waarde,
omdat en in zoover zij ons nuttig zijn voor het handelen* Dank zij de
wetenschappelijke kennis, die Croce gnoseopraxis heet, sparen wij ons
veel moeite voor het geheugen en beheerschen wij van buiten de
natuurkrachten maar geenszins kennen wij de werkelijkheid in haar
wezen*
c) Staan wij er dan onmachtig voor? Of kunnen wij ze slechts
«aesthetisch» en intuïtief aanschouwen, zonder critisch inzicht? Geenszins* Boven het pseudobegrip bestaat er immers een zuiver begrip
dat de synthese is van het universeele en het individueele* Om dat
te begrijpen dient men zich de ontwikkeling van Croce's gedachten
te herinneren* Zijn eerste historische werken waren anecdotisch en
drukten zich uit in «individueele » oordeelen over « één-maal» gebeurde feiten* Later deed zich de behoefte voelen aan critisch inzicht,
vooral in de geschiedenis der letterkunde, en dat niet alleen voor de
aesthetische, maar ook voor de zedelijke, godsdienstige, politieke opvattingen van een persoon of van een tijd* Wat onderstelt dat critisch inzicht? Dat men vaneen hoogerstandpunt dat al de aspecten van het
geestesleven omvat, de zaken beschouwe* Het al-omvattende, dat al
het bijzondere te boven gaat is het universeele in den wijsgeerigen
zin : «concetto ultrcuappresentativo e insieme onnirappresentativo.»
Trouwens, hoe beoordeelt de gewone mensch een bijzonder feit?
Van het standpunt uit zijner geheele levensvolheid* De ware geleerde
— de denker, liever — moet dus over het bijzondere oordeelen van het
standpunt van den «Geest» die zich in alles uitwerkt en verklaart*
Daarin ligt de hoogste theoretische kennis* Het zuiver begrip is de
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geheele Geest op elk bijzonder oogenblik van zijn zelfbewustzijn m» a» w,
het is de geheele geest zich duidelijk in elk bijzondere belichaming
van zijn activiteit kennend. Het is de voorstelling van het bijzondere
in het licht van het al,«sub specie universi» »
*
* *

Er bestaan dus drie vormen van kennis : de intuïtie, het practischbegrijpen en het theoretisch - verstaan* De Geest echter is niet
alleen kennis, hij is ook wil Niet alleen aanschouwt hij, hij handelt»
De wil staat in actueele betrekking tot de physische werkelijkheid,
maar hij handelt niet zonder kennis» Omgekeerd onderstelt alle kennis
ook de steving» De volledige geestelijke activiteit is een wisselwerking van twee functies die één organische éénheid vormen»
Vandaar de vierledige indeeling van de Filosofia dello Spirito.
De geest is een eenheid en omvat het Al» In gelijk wat ligt Alles,
in elk oogenblik leeft de eeuwigheid, of zooals Croce zelf zegt, «elk
feit is het algemeene tot het enkele bepaald»» Maar zooals wij het
even zegden, ligt het algemeene niet duidelijk onderscheiden in de
concrete intuïtie; slechts in het zuiver begrip wordt het klaar gevat»
Aanschouwen wij de voorstelling in haar vage éénheid, zonder het
begrip af te zonderen,dan beleven wij kunst, en willen wij het bijzonder verschijnsel in zijn onontleden geheel, voorzoover het bijzonder
is en nuttig, dan handelen wij economisch» Begrijpen wij echter
gelijk wat van het standpunt van den Geest, of willen wij gelijk wat,
met het oog op het universeele, dan gaan wij op naar het hooger leven
van de philosophische beschouwing en van de zedelij kezelfvolmaking*
De kunst stelt het probleem van de kunstcritiek en dus van de
wetenschap ; de geheele kennis stelt het probleem van het handelen,
de economie de vraag van de zedelijkheid» Maar dat belet niet dat
gelijk welke activiteit van het bijzondere of van het algemeene, het
Heelal uitdrukt op een eigen manier»
De aesthetica bestudeert het universum sub specie intuitionisf de
philosophie, sub specie cogitationis. De economica heeft voor object het
Heelal als werkingsmilieu voor het nuttig willen en de ethica hetzelfde
Heelal, als voorwaarde van het zedelijk handelen» Wat de wetenschap
betreft, zij bestudeert de Wereld, zooals zij voorkomt in abstracte
schema's die het handelen vermogelijken en bevorderen»
Om alles te omvatten komt de geschiedenis Croce's wijsbegeerte
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bekronen* Haar doel is het verleden tegenwoordig te maken maar in
juist verband tot de algeheele ontwikkeling* In de geschiedenis die
alles omvat neemt b* v*« elk individueel kunstwerk de plaats in die het
toekomt, die en geen andere*** In de geschiedenis vindt men het verband van alle kunstwerken of van alle intuïties, wijl zij daar organisch
aaneengeschakeld verschijnen, als opeenvolgende en noodwendige
rustpunten van den geest, ieder hunner een noot in het eeuwige gedicht, waarin alle afzonderlijke gedachten tot één harmonie samenvloeien* » (Brevier, bl* 101)

Telkenmale er een ware kennis te voorschijn komt, duikt ook de
pseudo-kennis van de wetenschap op* De ware geschiedenis laat de
werkelijkheid beleven in haar wezen, de pseudo-geschiedenis geeft er
slechts een abstract beeld van, wanneer zij philologisch opgevat wordt,
en een valsche kennis, wanneer zij poëtisch of oratorisch zoekt te zijn*
Zullen wij dan de geschiedenis van de feiten en de methoden van
de historische critiek verwerpen? Neen, want ze zijn ons hoogst nuttig : wat wij eischen is dat zij geen aanspraak maken op de ware,
speculatieve kennis van de verleden werkelijkheid*
En hetzelfde zeggen wij van de kunstwetenschap tegenover het
kunstbeleven en van de Casuïstiek tegenover de concrete zedelijkheid* (i)
De kunstwetenschap doet ons de kunst kennen langs den weg der
abstractie* Zij meent het kunstwerk te bepalen in zijn kunstsoort en
van het standpunt eener Theorie van de kunst* Grove dwaling, die
slechts aangenomen kan worden met het oog op haar nut voor ons
geheugen* Elk kunstwerk immers is individueele belichaming van den
geest, en dient in zijn individualiteit aesthetisch aangevoeld en philosophisch-historisch begrepen* Elk kunstwerk is een oorspronkelijke,
steeds jonge en nieuwe intuïtie van een onverdeelbare persoonlijkheid*
Een geschilderd landschap is geen nagebootste natuur maar uitgedrukt
voelen* Alle kunst is dus wezenlijk als een spraak, d*w*z* als een lyrische uitboezeming van een levenden mensch* (2) Intuïtie en expressie
(1) Ook van de valsche kritiek tegenover de ware, philosophische, die slechts
besluiten kan «a is een kunstwerk; bis ei geen »•
(2) De Expressionisten maken misbruik van het woord :« Kunst is een spraak »*
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vormen één organische éénheid want de volmaakte aanschouwing
drijft uit eigen kracht naar lichamelijke en stoffelijke uitdrukking*
Kunst is organische éénheid van voelen, aanschouwen, uitdrukken,
zoodanig dat het gevoel eerst volmaakt is, wanneer het aanschouwd
wordt in een beeld, en de intuïtie, wanneer zij volkomen belichaamd
wordt in een werk*
Even individueel en strict persoonlijk is de zedelijkheid* Hier ook
bestaat een pseudo-moraal, die van buiten uit de zedelijke werkelijkheid
beschouwen en regeeren wiL Die pseudomoraal schrijft abstracte regels,
wetten, imperatieven voor, die gewis allernuttigst zijn in het gewone
leven, omdat zij ons toelaten door toepassing van enkele principes in
concrete omstandigheden te handelen* Maar wie zal zeggen dat de
Casuïstiek de Moraal is, en de Jurisprudentie het Recht? De ware
Ethica leert ons dat de goede wil streeft naar het Universeele in het
individu, d*w.z* naar de onzichtbare waarde van den geest die leeft in de
verschijnende enkelingen* Die zedelijke neiging die het Al in het
bijzondere wil heet de Liefde* Van een ander standpunt nog is de zedelijkheid hoogst individueel* Nooit komen bij denzelfden mensch twee
daden in gelijke omstandigheden voor* In elke daad ligt de peillooze
innerlijkeid van de geestelijke persoonlijkheid, zich altijd in nieuwe
handelingen actueel openbarend. En zooals bij den kunstenaar het
scheppen, is ook het zedelijk handelen organische éénheid : het sterk
inzicht drukt zich uit in den wilsact, de volmaakte wilsact in de handeling en de handeling in een wijziging van de physieke werkelijkheid*
IV
Wanneer men Croce's werken bij hun eerste verschijnen in verband brengt tot de algemeene wijsgeerige richtingen van hun tijd, moet
men bekennen dat de Napolitaansche denker een voorlooper is geweest van de nieuwste bewegingen*
Niet alleen reageert hij met heel zijn denkwijze tegen het materialisme, ook de positivistische wereldbeschouwing wijst hij af* Dank zij
zijn aanleg voor letterkunde en geschiedenis heeft hij zich, zooals
W* Dilthey, bevrijd van de gevaren der natuurwetenschap en het
warm gevoel gehuldigd in de geesteswetenschap en in de historie*
Zijn beschouwingen over de natuurwetten en over de wiskunde staan
in het teeken van het pragmatisme* Heel zijn Füosofia is een steeds
herhaalde bevestiging van de onverdeelbare, organische, dynamische
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éénheid van het geestesleven* Zijn«stelsel»is dus een synthese van de
natuurwetenschap, door hem in speculatief opzicht als minderwaardig
maar toch als onontbeerlijk beschouwd, met de hoogere gegevens
van het kunstbeleven en van de intuïtieve kennis van het verleden*
Croce staat ver van alle formalisme : zijn kunstphilosophie ontwikkelt zich in dezelfde richting als de«Allgemeine Kunstwissenschaft»
en — niettegenstaande het groot verschil in de terminologie en in de
methode — berust ook zij op de overtuiging dat de kunst als kunst,
eigenaardige vormgeving is van het volledig menschelijk leven* Wat
betreft zijn zedenleer die streeft naar concreetheid en volheid, zonder
de objectiviteit te loochenen, men kan ze vergelijken met de «materieele Waarde-ethiek» van Max Scheler en Nicolaï Hartmann : gewis
verschillen de voorstellingswijzen, maar beide leiden naar oordeelen,
die dezelfde behoeften uitdrukken* De geschiedenis ten slotte voert
B* Croce naar een relativistische opvatting van de waarheid en ook
hierin is hij een kind van zijn tijd*
B* Croce is een systematicus van zeer groot talent : de geheele
cultuur neemt hij in aanmerking en trekt uit het materiaal dat hij verzamelt een grootschen bouw op, in Italiaanschen stijl* Alles wordt
vereenvoudigd en herleid tot klare beginselen waaruit dan logische
consequenties getrokken worden (i)* Zooals A* Fraenkel het opmerkt,
in woorden aan Wölfflin ontleend, is Croce in den bouwtrant een toonbeeld van den Zuiderschen « geest van lichtheid» en laten wij het er bij
voegen van het oud-helleensch ideaal van de levensactualiteit* Zijn
systeem is naar de maat des menschen* Hij zelf bekent dat het vraagstuk van God hem weinig bekommerd heeft : de levenswerkelijkheid stelt hem problemen genoeg* Zijn Godsdienst is menschelijk, is aardsch* De natuur zelf wordt tot den mensch herleid en
niet als iets ontzaglijks,boven-menschelijks beschouwd* De Geest is het
menschelijk leven dat zich logisch ontwikkelt* Wanneer een beschaving den geheelen cyclus van de geestesactiviteiten doorloopen heeft,
komt er een andere die analoge problemen stelt en analoge oplossingen
vindt* Eeuwige terugkeer in andere vormen van hetzelfde* En met de
geschiedenis gaat de wijsbegeerte eeuwig vooruit, nooit afgesloten
maar open voor het oneindige*
Met Thomas van Aquino, die andere glorie van Campanië,
heeft Croce het artistiek talent van den systemenbouw gemeen* Maar
(i) Dat belet niet veel duistere vragen*
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welk verschil tusschen^den'geloovigen theologant en den zelfstandigen
aardschen denker, tusschen den intellectualist van het abstracte begrip en den voeler van het individueele, tusschen den modernen
mensch die geblaseerd de wetenschap gepeild heeft en den middeleeuwer, vol vertrouwen in de oorzakelijke kennis* Tusschen Croce en
Thomas is geen verzoening mogelijk, schrijft P* Cordovani (i) Maar
al de katholieke Italianen zijn het met hem niet eens : Croce is zoo
bekorend! Volgens E* Chiocchetti kan de katholiek niet alleen Croce's
aesthetica overnemen, maar ook zijn theorie van het universeele in het
concrete (2) en zijn beschouwingen over den invloed van de practische
belangen in de dwaling* Het punt waar de Middeleeuwsche wijsbegeerte samenvloeit met het Italiaansch neo-hegelianisme is volgens
hem het realistisch spiritualisme*
Een feit is het dat de wijsbegeerte van vele Italiaansche katholieken zich ontwikkelt onder den prikkel van Croce en Gentile,
evenals zij in Frankrijk onder invloed gestaan heeft van Bergson en in
Duitschland van de phaenomenologie* Wie zal het betreuren, die in
den historischen Thomas niet een verstarde leer huldigt maar den
genialen « mensch» die het geloof met de rede en de traditie met het
moderne heeft trachten te verzoenen*

(1) Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. Nov*-Dcc* 1923*
(2) Die theorie toch is niet thomistisch maar trekt meer op de leer van Ockham.
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Kantteekeningen over Pirandello
door Willem Nieuwenhuis.
Pirandello : de klank van den naam heeft voor den Nederlander
een uitheemsche bekoring : er is iets zwierigs in, iets van het flitsen
van een rapier en het golven van een scharlakenrooden manteL En
tegelijkertijd heeft het aanstemmen van den klank iets clownesks,
iets van een pirouette, met een donsje van melancholie er over;
verwant aan pias en pierrot. En nu is 't merkwaardige wel dit, dat we
in het werk van Luigi Pirandello niets van dit alles terugvinden* Er
is soms een trillende spanning in zijn tooneel, doch die spanning is
toch overwegend van verstandelijk gehalte* Er is geen keerzij in dit
werk, wij zoeken vergeefs naar de gulden bizarrerie en het schuimen
der opgetogenheid* Er is ook niets in dit tooneel, dat aan de Latijnen
herinnert : niets van hun gulden hemel, niets van het klare en doorzichtige van hun genie, niets van het rijp-lokkende, weefsel van purper-blauw en zonlicht, met al het edele en vurige, het bestendige
en koppige van wijn* Wanneer wij zoeken naar iemand, die met
Pirandello zou zijn te vergelijken, dan doemt uit nevelen en tusschen
barsche wolken het gelaat van Henrik Ibsen op* Er is bij beiden die
voorliefde voor het stellen van problemen : zij zijn beiden eeuwige
vragers, «und ein Narr wartet auf Antwort"* Wanneer wij zoeken
naar verschil, zij 't slechts een verschil in nuance tusschen Ibsen en
Pirandello, dan zouden we zonderlinger wijs tot de slotsom moeten
komen, dat Pirandello «ibseniaanscher » is dan Ibsen zelf* De groote
Noor vond, door alle problemen en probleemstellingen heen, altoos
iets van het leven terug : Pirandello schijnt meer en meer alle leven
weg te blazen uit zijne abstracties* Zijn menschen redeneeren zichzelven en de mogelijkheden tot leven, tot geluk stuk; en wanneer,
zooals aan het slot van «Il piacere dell' onesta » en hier en daar elders,
het leven met al zijne potenties even doorbreekt, dan gevoelen wij
nooit den jubel van den morgen met zang van den leeuwerik, wij zien
een mat avondrood : het eenige verzoenende accoord bij Pirandello
is de berusting, nooit de levensaanvaarding* En ook die berusting is
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zulk een wankel bezit, dat voor ieder mensch van vleesch en bloed
en spieren deze oplossingen zoo broos, zoo onwezenlijk blijven, wij
kunnen ze niet geloofwaardig achten, en de menschelijkheid van
Pirandello is niet groot genoeg om door het struweel van alle verstandelijke redeneeringen heen te breken, tot waar het hart ook het ongeloofwaardige aanvaardt : «Ie coeur a ses raisons »••• En zoo zijn alle
menschen van Pirandello ten slotte als zijne zes personages op zoek
naar een schrijver : zij komen uit een schimmenrijk, en glijden weer
heen als schimmen* Al deze menschen zijn personages op zoek naar
een God, de schrijver echter laat nooit iets vinden*

't Is moeilijk thans over Pirandello te schrijven* Er was een tijd,
enkele jaren slechts, waarin hij als een nieuw gesternte verscheen
aan den hemel van het Europeesche cultuurleven* Die tijd is wederom
voorbij, schijnt zelfs lang voorbij* Seizoenen verstrijken, zonder dat
de naam van Luigi Pirandello wordt genoemd, of gehoord* Plichtmatig
brengen de dagbladen nog hunne notities : Pirandello heeft een nieuw
stuk voltooid, Pirandello werkt aan een nieuw spel*** Doch dit alles
is plichtmatig, notities «sans lendemain», wat Pirandello doet of
werkt, schijnt het nieuwere Europa niet meer te interesseeren* In
een zoo chaotisch tijdperk als het onze is de roem wreed* Ook de
intellectueelen van thans zijn massa, vormloos en schommelend als een
poel tusschen ongekende oevers, woest en ledig, een chaotisch weten
en een chaotisch eclectisme in het aanvaarden der verschijnselen is
afzichtelijker nog dan de chaotische stormtochten van het hart des
volks* De intellectueelen van thans hebben al het grillige en speelzieke
van de massa, zij trekken aan en stooten af, het «Hosannah» en het
« Kruisigt hem» wisselt niet bij het volk, doch bij de intellectueelen,
als een bliksemschicht: de blinde liefde des volks is eigenlijk getrouwer, ook levenskrachtiger* Deze staat van zaken doet velen voor herstel
en herleving meer verhopen van 't nog altoos zij 't dikwijls latent
levenskrachtige des volks, dan van een heerschappij van het intellect,
versplinterd en gebroken, en dat alle kwalijke verschijnselen van het
massale kent, plus het eigengereide dat het denkend deel van iedere
natie zich toeeigent* Deze dingen kunnen nooit absoluut worden gezien, doch een vertrouwen in de pogingen die de levenskracht des
volks versterken willen door 't politiek en maatschappelijk hooger te
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verheffen en alzoo althans den weg te banen tot een cultureele herleving, is evenzeer redelijk als de erkenning, dat in den intellectualistischen baaierd groote visschen voor ons te vangen zijn : ook hier
sleept het schepnet van Petrus' bark* Een figuur als Pirandello, die
als een meteoor in het cultureele leven van Europa even snel verschenen als verdwenen schijnt, sprak nooit tot het volk, en voor de intellectueelen was hij 't ergste, wat een kunstenaar in deze dagen zijn kan :
een gewaande nieuwigheid* Het verarmde en ontkrachte Europa,
zoo teleurgesteld zoowel in de nieuwe vondsten als in de traditioneele
waarden — doch geneigd om eerder « het leven », alles wat rond ons
groeide en verstierf, aan te klagen, dan een tocht te ondernemen
door de vreemd geworden domeinen van het eigen hart — zocht
in den blinde naar iemand, die iets nieuws brengen zou, iets nieuws
van den mensch* Alles van den mensch is nieuw, in den Geest Gods
Die het aanschijn der aarde vernieuwt* Doch er is niets nieuws in den
mensch, die zich van deze bron der vernieuwing afkeert* Hij is vaal,
hij is oud, hij is bovenal vervelend en de verveling is Satan's trouwste
trawant* 't Is altoos droevig zulke dingen te moeten zeggen, doch
Pirandello is misbruikt om zoo 't mogelijk ware, even de verveling te
verdrijven* Er schenen waarlijk nieuwe problemen, nieuwe conflicten, dus nieuwe sensaties op te rijzen in dit werk* Een
gekruid mengsel van kantianisme en freudisme scheen zoowaar
zelfs nieuwe dramatische gegevens te brengen en 't was voor
de fijnproevers om te watertanden* Hier bracht Pirandello teleurstelling, en hij moest 't brengen, de dramatische conflicten in het
leven des menschen zijn even beperkt als dit leven zelf, wij kunnen
de verschijningsvormen wijzigen, doch niet de conflicten vermeerderen* Pirandello bracht een nieuw «procédé »• Hij brak met de
traditie van of het bijgeloof aan «la pièce bien faite »* Hij begon in
het midden van het tweede bedrijf, en eindigde midden in het eerste*
Er was iets beklemmen ds in, er waren lugubere kanten aan* In wezen
is ons leven niet verdeeld in bedrijven, het leven is heftiger en naakter
en soms kwam bij Pirandello iets van dit heftige en naakte op ons af*
Wij willen temperen, wij willen ons kleeden, doch 't blijkt niet noodig
te zijn* Wij hebben ontwaard, dat het heftige bij Pirandello niet meer
is dan het gebrul van den leeuw, die Schaaf de Timmerman bleek
te zijn* De dramatische conflicten bij Pirandello zijn bij voorkeur
die, welke een tijdperk van analyseerwoede koesterde, en dit tijdperk
ligt niet aan deze, maar aan gene zijde van « den grooten afgrond »*
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Pirandello tracht — evenals Shaw, doch hij is niet zoo volmaakt als
deze — een goed protestant te zijn, hij is altoos bezig zich met wereld
en leven «auseinanderzusetzen», tot het fatale oogenblik komt,
waaop 't niet meer mogelijk is alles «ineinanderzusetzen »• Wereld
en leven zijn in scherven gevallen*,* Pirandello zegt 't ons, de woorden
wat achterste-voren nu, doch wij wisten 't reeds*
*

Wanneer hij wederom gezocht had naar de dramatische oerconflicten, die altoos weer den mensch beelden, staande en strijdende
en vallende tusschen God en het Niets, dan ware Pirandello iets
anders geworden dan deze zonderling-vluchtige verschijning, zonder
voorgeschiedenis en zonder historie* Want langs allerlei kromme
wegen en langs ontelbare zijwegen, keert het drama weer tot de
eigenste conflicten, die zijn saamgeknoopt met het leven van ieder
onzer* Alles wat de mensch-van-heden weer beweegt en ontroert en
pijnigt en ontvlamt, is bij Pirandello slechts een decor voor al
zijn nuttelooze bedenksels* Er is iets krachtigs, iets vitaals, iets
sterkends en bemoedigends in den trant, waarin Pirandello door
de jongere generatie niet bestreden, maar vergeten wordt — in
weinige jaren* Zij objectiveert wederom — deze generatie, zij
ziet wederom de maatschappelijke en cultureele problemen buiten
haar en neemt die tevens op in haar hart, doch zij heeft geen tijd
voor de zelfbespiegeling en het ironisch zelfbeklag der Pirandellisten*
Dit alles is tragisch, dit is wreed, doch de wet van het zelfbehoud
dwingt* « Nach oben ist die Aussicht uns verrannt, » wilde Faust
koel-critisch constateeren; het gevolg was, dat alle uitzichten verdwenen, zelfs het uitzicht op het ons-zelf-zijn* Het individualisme
vond zijn einde in de tegenstelling, in den twijfel aan de identiteit
van het ik* Er is in ieder scepticisme een oogenblik waarop 't het
leven zelf raakt, en dan krachten van verzet wakker roept, die 't
onder den voet loopen* Het leven zelf loopt een Pirandello overhoop,
en wat van hem blijven zal in de historie is de herinnering aan een
smartelijke vergissing*

413

GEDICHTEN
Antonio Fogazzaro:

De avond duistert...
Waar gestreden wordt staat een post
me bereid...
VALSOLDA*

De avond duistert en ik, onvervaarde,
die zoo dapper in d'uchtend stond,
lig nu ruggelings neder ter aarde,
op mijn strijdpost, vermoeid en gewond.
'k Lig in 't licht van de sterren die dagen,
op de hoogte die 'k vechtend verwon,
maar duchtig dreunden de slagen
onder 't daverend vuur van de zon*
Vergeefs roept me 't razend rumoeren,
dat uit 't veld me nog tegenstaat;
nu begeef ik en wat beroeren
mijn hart nog roem of smaad*
D'Allerhoogste uit mijn volste vermogen
diende ik trouw; maar nu bidde ik om rust»
Zoo, naar 't oosten mijn stervende oogen,
aanvaard ik de dood gerust*
Goede avondster, vertrouwde
vriendin, hoe staart ge mij aan;
hebt gij die 'k zoo vaak aanschouwde
wellicht mijn lot verstaan?
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Beduidt ge misschien dat mijn leven
nog bloed en nog krachten rest
en God wil dat ik vechtend sneve,
tot het laatste de hand aan 't gevest?
Zoo zij 't, en paraat weer ten strijde,
zonder vrees of wankelmoed,
dat mijn hart voor Gods oogen splijte
en stort' 't allerlaatste bloed*
VerU AUG* VAN CAUWELAERT.
Sergio Corazzini:

Dialoog van houten poppen
— Waarom zou je, koningsvrouwtje
mij doen sterven in deez' kou?
Slaapt je koning niet? Ik kon,
als je maar een beetje wou,
doen, als zong ik hier mijn lied
helemaal alleen voor jou.
Laat me bij je op jouw balcon*
horen zal hij 't zeker niet»»**
— Maar beminnelike vriend
mijn balcon is van karton
dat ons twee niet dragen zal,
immers wij zijn nogal zwaar*
Wil je hebben, dat ik val?
— Lieve koningin, ontbind
dan je lange gulden haar*
— O! wat is verliefdheid blind!
Zie toch toe : mijn haargewas
is van uitgeplozen vlas!
— Neem niet kwalik wat ik zei»»»*
— Maar wat wil je dan van mij?

— Ach!«wat wil je dan van mij?***»
Zeg een enkel woordje* lief*
daar ik anders dood zal gaan*
— Zo**** alleen om dat motief?
— Je wordt schamper* Ik ga henen*
— Vind-je?
—

Kun je zonder weenen
denken aan het heerliks* kindje,
toen in 't bordpapieren woud****

— Lief* daar weet ik niets meer van*
*•** Ga je nu al van mij scheien
en voor eeuwig* lieve man?
'k Wilde, dat ik erg kon schreien
maar* helaas* ik ben van hout*
Vert. ANTON VAN DUINKERKEN*

Nicola Moscardelli:

Kussen
Het late waaien van den avond om mijn leden*
hemels verdonkeren en 't vallen van den nacht
als 't licht kleed van den dag luidloos was afgegleden,
leken mij diep als wijn en als uw lippen zacht*
Ik weet* het was alleen een trillen van de luchten*
geraakt doch onberoerd van vroege duisternis*
maar lief* mijn lief* mij was 't of uwe lippen zuchtten
den warmen overvloed van onzen eersten kus*
Vert ANTON VAN DUINKERKEN*
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Vincenzo Cardarelli:

Heiligen van mijn land
Wat zijn er al kerken en kapellen
In mijn land; meer dan ge kunt tellen!
En heiFgen! Steeds weg van hun tabernakelen;
Zij hebben het buiten te druk met mirakelen*
Beste heiligen, die weten wat leven is*
Die staan niet met de armen gekruist in hun nis*
Die schaaft en die zorgt dat het vuur goed brandt,
Die past op het vee en die werkt op het land;
Die beschut tegen onweer en die staat aan 't rad
Van den wind en die regelt het regenvat*
En die heeft te zorgen, bij al de rest,
Voor de mannen wier vrouw hun het leven verpest*
Maar of er iemand beschermend de hand
Boven mij houdt, al ben ik een kind van dit land?
Komt Sint Maarten, en fluks zit de zon weer uit;
En zie de oudjes weer koozen, verliefd als een bruid*
Sint Maarten is goed, schoon van d'ouden tijd
En wat ruw : Die duldt in de harten geen nijd*
De kindjes verlost hij van kwaad gebroed;
Hij schenkt gezondheid in overvloed*
Bij Sint Maarten wordt ieder en altijd aanhoord*
Die schaft altijd hulp op het eerste woord*

Zoo ge wilt dat uw leven voorspoedig moog gaan,
Volg mijn raad dan en roep Sint Martinus aan.
Als Antonius komt^wordt het varken geslacht,
Met zijn komst wordt meteen carnaval verwacht*
De man in den zak en de muis in de val,
D'ezels draven om prijs en 't is feest overal*
En na Sint Antoon, die de varkens hoedde,
Komt de beurt aan den Heiligen Jozef, de goede*
Dan volgt Sint Pancras, die de marteldood leed,
En Sint Jan wien het zwaard den hals doorsneed*
En Sint Marcus, die komt als hij komen moet,
Die zorgt voor de kersen in overvloed*
En Franciscus, van allen de heiligste sant,
Ook die is een beste patroon van dit land*
Wat al heiligen! En elk wordt geëerd en gevierd,
En elk wordt bedeeld en met bloemen versierd;
En elk heeft zijn lampjen en elk heeft een dag,
Waarop hij in 't zonnetje prijken mag*
VerU AÜG* VAN CAUWELAERT*

Sint Anselmus' Leven en Denken
(Sant Anselmo Vita e Pensiero)
A. LEVASTL Ed. Laterza e Figli 1929* Bari.
Levasti is een medewerker van Papini, van wien hij de heldere taal, den persoonlijken trant en de verbluffende zeggingskracht schijnt te deelen. 't Is een verlichting en
een genot, van zulken denker en schrijver een heiligenleven te lezen te krijgen, vooral
waar die Heilige zelf een der machtigste denkers der Middeleeuwen is en Anselmus heet.
«Het leven van Anselmus had een voortdurend drama kunnen zijn, indien de drift
in hem onstuimig, de heerschzucht ontoombaar geweest was. Onwentelend, meeslepend
als Sint Bernardus; machtig, gebiedend als Hildebrand zou hij een verwoeden strijd ontketend hebben tusschen den Heiligen Stoel en Engeland. Zijn figuur zou voorzeker
weer belang gehad hebben voor de geschiedschrijvers, maar bij zijn ontmoeting zouden
wij gesidderd hebben; sommige zijner daden zouden ons meer treffen maar den knie
zouden wij niet gaarne buigen voor hem en het gemoed zou zich niet meegesleept voelen.
Zoo daarentegen is het de volle zaligheid die hem omringt. Alles wordt kalm in de
sereniteit van zijnen geest. De tegenstellingen verstoren zijne gemoedsrust niet, de strijd
wekt in hem geen haat of geen verlangens van gewelddaden op. Hij is geen zwakkeling :
hij is vastberaden in de beginselen, onwankelbaar in het Credo; maar zijn goedheid
tegenover de menschen kent geen vermindering. Hij verlangt geen overheersching, geen
vernedering der vijanden maar enkel getrouwheid aan het christen ideaal, bewerkstelliging van leven in liefde.
Te Aosta geboren tegen het einde van 1033 of in 't begin van 1034, erfde hij maar
heel weinig over van het vaderlijk gemoed, 't Is de gevoelvolle natuur der moeder,
Ermenberga, die zich in hem voortzet. Van den vader, Gondolphus, had hij misschien
het besef om zijn eigen rechten te handhaven en het gemis aan huishoudkundigen zin.
Maar de kieschheid, de gevoeligheid, de ontboezeming, de liefdesverzuchting van zijn
gemoed zijn eigenlijk vrouwelijk en die is hij verschuldigd aan zijn moeder. Met haar
leefde hij in volle zielsgemeenschap »• (9-10).
Ook in zijn later, openbaar leven, als aartsbisschop van Cantorbery, gaf hij blijk
van diezelfde hoedanigheiden, die soms dreigde zwakheden te worden :
«Eenvoudig, eerlijk, ingetogen, ziet hij de oneerlijkheid der anderen niet, bemerkt
hunne boosheid niet. Van de politiekers ontdenkt hij in den beginne de sluwheden niet,
van de staatslieden kent hij de listen niet. Hij denkt allen oprecht gelijk hij, onbaatzuchtig
gelijk hij. Hij moet menigen keer aan Willem met den Rossen Baard en zijn trouwe
ministers tot speelbal dienen. Zij gaven hem iets toe om dan alles weer terug te nemen, zij
lieten hem een weinig vooruitgaan om hem in de leegte te zien vallen. Als vijand boezemde
hij geen schrik in. Hij genoot weliswaar de grootste achting in Europa, hij was zeer bemind in Engeland en Normandië, hij was gesteund te Rome; maar hij wist de wenschen
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uit te baten. Bezieler van geestelijke waarden, was hij slap in de actie. Aan de vrienden
vraagt hij raad, hij spoort ze niet aan om hem te steunen; hij eischt van zijn leerlingen geen
hulp; hij zet de prinsen niet aan om voor hem te strijden. Hij had sterke legermachten
kunnen verzamelen en tegen Willem afzenden, hij kon gebruik maken van den twist
tusschen Normandië en Engeland ten zijnen voordeele, de eerzucht der edellieden aanhitsen, gisting verwekken tegen den koning, hem voortdurende bedreigingen doen voelen.
Hij verkiest geplaagd te worden. Hij schreeuwt niet, hij roert niet menschen en dingen, hij
wendt zijne macht niet aan om uit te steken, hij wil den koning geen schrik aanjagen en
hem zelfs niet vernederen. Zijne heerschappij is enkel binnen zichzelf» (23-4).
«Hij is niet geboren voor den aanvallenden strijd, hoogstens kan hij lijdelijk weerstand bieden. Ze zullen hem waarachtig niet van zijne opvattingen doen afzien, hij blijft
vurig in het kwaad aan de kaak te stellen, hij is bereid om zich voor de waarheid te laten
dooden; maar hij kan langs geen omwegen gaan, hij wil geen omkooper zijn, hij gewaardigt zich niet tweedracht te stoken, oorlog en verwoesting aan te richten. Een kwaad
wordt door geen ander kwaad genezen. Hij verkiest aan het bisschopsambt te verzaken,
desnoods naar het klooster en naar zijn eigen lessen terug te keeren ». (25).
«Anselmus wordt Benedictijn te Bec*
«Hij is een beschouwende ziel, hij heeft behoefte aan het klooster. Tusschen het
kloosterleven en zijnen geest is er volkomen overeenstemming. Hij bezit al de hoedanigheden om een voorbeeldige monnik te zijn; in de ootmoedigheid en de gehoorzaamheid
verruimt hij het gemoed, in de stilzwijgendheid verdiept hij zich inwendig, in de cel
geniet hij van de verlichtende visioenen tot de laatste straal. Hij is rijk binnen zich zelf,
maar hij moet dien rijkdom bewerken en aan de armen uitdeden. Geestdriftig voor het
offer, leeft hij ingetogen in God en schenkt zich weg aan de menschen. Hij leert zich verloochenen, lijden, beminnen zonder perken... De drie eerste jaren van monnik brengt hij
door in volkomen ingetogenheid. Hij oefent zich in de psalmodie om te beantwoorden
aan den Regel van den H. Benedictus, voor wien het middelpunt van het monastisch
leven het Opus Dei moet zijn ». (14-15).
Aan het leven van Anselmus wijdt schrijver naar één hoofdstuk, 't Is vooral de
wijsgeer meer nog dan de godgeleerde, de denker meer dan de heilige, dien wij voor onze
oogen tot in de fijnste scherpzinnigheden zien ontleden, volgens de eischen der strenge
en onpartijdige kritiek, want Levasti is een warme maar geen naïeve bewonderaar van
zijn held.
«Anselmus is een monnik in den diepsten zin.
De mensch en God, ziedaar de twee eenvoudige indeelingstermen, waartoe hij
alles herleidt. De hemel open doet hem misschien sidderen; maar op de knieën, in het
stof, denkt hij zich waardig om het goddelijk visioen te zien. Enkel de ware godsdienst
is voor hem de ware wijsbegeerte, en de opperste waarheden onthullen zich enkel in
gesloten, voortdurende gesprekken tusschen schepsel en Schepper. Het menschelijk
streven moet enkel bestaan in het snakken naar God en in zichzelf in de voorwaarde te
stellen om Zijne genaden te ontvangen. Ook het verstand — dat zoo bewonderenswaardig
doordringingsvermogen — arbeidt niet vruchtbaar tenzij losgemaakt van al het zinnelijke,
of liever wanneer God het aangrijpt en met Zichzelven verrijkt, 't Is in die oogenblikken
dat de waarheid zich vertoont met de klaarblijkelijkheid der bergen en 't is dan dat men
de volstrekte zekerheid heeft meester te zijn van beginselen zonder weerga. (7-8).
«Anselmus is een overwegende ziel: daarom vindt ge in hem geen overvloed maar
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diepte; geen uitstraling maar innerlijke verlichting. In zijn gezelschap stijgt en stijgt men
voortdurend, men gunt er den tijd niet om de buitenwereld aan te schouwen; men blijft
er niet stilstaan om het leven onder zijn veelvuldige oogpunten te beschouwen. Het
leven? Voor Anselmus bestaat er maar één: dat van God. En van God is hij de verliefde,
altijd. Andere wijsgeeren, voor of na hem — Aristoteles of Thomas — zijn meer indrukwekkend : ze bezitten een meer opbouwenden geest, ze zijn vatbaar voor een ruimer
gezicht; hij is beperkt, ik zou haast zeggen arm; daarentegen overtreft zijne verliefdheid
op God die van Aristoteles en Sint Thomas». (178).
«Waar zijn genie zich openbaart, 't is in het onderwijs... Hij huldigt een nieuw
stelsel in : niet de Schriftuur alleen moet grondslag der lessen zijn maar ook de bespiegeling. Zijne lessen zijn overwegingen, 't zijn diepgaande redeneeringen, 't zijn de vrucht
van volhardend nadenken... Anselmus is geen stelselmatige, een louter rangschikker van
gedachten, een strenge aaneenschakelaar van stellingen; hij is een ziener, een verheven
genie, die opstijgt om door te dringen in de schijnbaar ongenaakbare sferen, en voor hen
ontsluiert zich een lichtstraal van eeuwige waarheid. Het lijkt of hij altijd tot zichzelven
spreekt en alsof zijn woorden enkel een persoonlijke verduidelijking zijn; maar hij overdenkt met den gloed der groote zielen, hij lijdt om de verhevenste toppunten te bereiken,
hij schept met de macht, die hem gewordt door de aanraking met God zelf »• (16).
«De rede voor hem verklaart, breidt uit, verwerpt; maar immer in de uitstraling
van het Geloof. Geloof en rede zijn twee harmonische bogen van een zelfde gebouw :
bijna zoudt ge zeggen, dat de eene van den andere uitgaat. Voor hem is ondenkbaar eene
rede, die uitleggingen geeft tegenstrijdig met die van het geloof, daar de ware rede eene
verlichting is van God, die de gever is van het geloof» (34).
«Voor ons is het (geloof) instemming, soms warme instemming, geen dóórdringer
in het innigste der dingen; voor Anselmus is het macht, vereenzelviging met het wezen,
aansporing tot de daad, middelpunt van alle geestelijk leven. Waar bestaat een ander
licht, dat ons doet zien zoo helder? Dat is het geheim om te begrijpen : credo ut intelligam». (37).
«Anselmus heeft de beteekenis dier uitdrukking lang overwogen en heeft er de
innige degelijkheid van ontdekt. Ik geloof om te begrijpen, dat is, ik voel me gansch doordrongen van het geloof, het wordt de ziel van mijn ziel, het lijft mij in bij de Kerk, het
versmelt mij met het lichaam van Christus. Niet enkel instemming maar een geheim
bezitten, waardoor het voorwerp, dat ik beschouw, mij rechtstreeks duidelijk wordt. Geen
opeenvolging van toestanden : een voorbereidend geloof, dan een verstand dat kent; maar
vereenigde daad van geloof en rede. Doordringen en aanwerven, vertrouwen en vereeniging. Kennis, die zich uit in bezitting; geloof, dat geen doeltreffende medehelpers uitsluit, maar dat (niet?) kan vervangen worden : begrijpen doet men niet zonder (te)
gelooven». (38).
Fides quaerens intellectum (het geloof dat zoekt te begrijpen) dunkt mij een bewust
worden van onze inwendige geestkracht, die, als zij doorgrond is in iedere golving, plooi,
ontwikkeling, opwelling, het brein heelemaal voldoet». (41).
«Het Monologium is de eerste belangrijke middeleeuwsche poging om het Godsbestaan te bewijzen zonder te steunen op schriftuurplaatsen of bewijsvoeringen der
Vaders». (43).
« Hij heeft diep geredeneerd in het Monologium en getracht zich rekenschap te geven
van het oneindige door de sporen te volgen van het eindige; met het Proslogium heeft hij
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zijn vlucht genomen naar onbekende hoogten, geschouwd naar de wereld van den zuiveren geest, en voor het eerst eene reden ontdekt, die voortaan een openbaring moest zijn
voor alle Godzoekers »• (70).
«Op een zekeren nacht, terwijl hij waakte, schittert de genade Gods in zijn hart,
en aan zijn verstand openbaart zich de gezochte bewijsvoering, terwijl ontzaglijke
vreugde en jubel het diepste van zijn wezen vervullen» 't Is om te dansen van ontroering,
om te huilen van blijdschap; men zou wel kunnen gek worden. Of is dat niet het mirakel?
Men is binnengetreden in het geheim der verhevenste inspiratie, men heeft de gewaarwording in aanraking te komen met het goddelijke, te beseven wat de scheppingsakt is*
Dan bezinkt de onstuimigheid van den geest, het vuur gaat luwen : het leven herneemt
zijn gewone kleuren* Hart, verstand zijn verrukt geweest tot zulke hoogte, dat zij er toekwamen het onuitsprekelijke te bewijzen.
Daarna moet men zich doen begrijpen door de menschen; men moet het gevoelde
zeggen* De woorden worden in de wereld geworpen, maar hoe hoog ook, zijn verkleurd*
De menschen maken er zich aanstonds meester van, tellen ze, draaien ze om in alle richtingen, doen ze weergalmen in de meest verschillende klanken, zij rukken ze uiteen en
verbinden ze opnieuw naar gelang van hun begaafdheid* Welke geneugte zich te vermaken met een gedacht, die nieuw is of op nieuwe wijze voorgesteld : God bewijzen
a priori? Gewaagde onderneming* Vele andere woorden — en ze vormen geheele boeken
— worden geschreven naast de weinige bliksemende volzinnen* Het zijn schaduwen, die
trachten te verduisteren, het zijn ijskoude luchtstroomen, die zoeken te verstijven*
Geloochend wordt de inspiratie, zonder waarde geacht de intuitie* Het bewijs van den
monnik wordt bestreden, afgebroken, men zegt zelfs vernietigd* Monniken tegen monniken* Heiligen, die de bewijsvoeringen van andere heiligen minachten* En toch brandt het
vuur voort, de vonken van het genie blijven lichtgevend* Machtige geesten worden er
door ontvlamd, verschillende denkers worden er door geleid* Hoe kan datgene verduisterd worden, wat in den onvoorwaardelijkste liefdeakt even werd gezien met de klaarblijkelijkheid van het zonnelicht? » (8)*
«Inderdaad, de tegenaanval is voor Anselmus niet gemakkelijk* Hij verdedigt eene
intuïtie, die niet kan bewezen worden op volstrekte wijze* Juist omdat het een intuïtie
is, kan men ze niet bewijzen* Laten ze ook wonderen van redeneer kunst verrichten, zich
met grootsche inspanning in den strijd werpen, maar een intuïtie volkomen overtuigend
tot de rede herleiden is onmogelijk. Er zijn er in deze wereld die zien en die niet zien :
niets gemeen tusschen hen. Kan die geen dichter is den dichter begrijpen?..* Hetzelfde
geschiedt met de intuïties, al zijn die van wijsgeerigen aard* Zij worden niet bewezen,
maar gevoeld; zij worden niet beredeneerd, maar geleefd. Gaunilo, tegenover het bewijs
van Anselmus, redeneert als een machtige criticus. Hij onderzoekt, bestudeert, veroordeelt. Maar hij oordeelt en vernietigt de bewijsvoering, die Anselmus van zijn eigen
intuïtie wil geven, niet de intuïtie. Deze — als de groote dichtkunst — leeft van zichzelf
en voor zich zelf, en vindt geen vuur, dat haar verteert. Anselmus wordt verslagen in de
beredeneerde verdediging van zijn eigen intuïtie, maar de intuïtie zelf blijft zegevieren*
Gaunilo treft de uitwendige toerusting, de bewapening, die er bijgevoegd is om de gedachte te versterken, niet de gedachte; en zoo hij in de redeneering sterker is dan Anselmus — 't is eerlijk dit te herkennen — dan wordt hij een dwerg, waar het gaat om eene
dier waarheden te begrijpen, die zich aan de menschen openbaren als voortspruitende
uit de verborgenheid (82-3)*
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«Als we heden dien pennestrijd herlezen, vinden wij geen uitweg om de twee
denkers tot overeenstemming te brengen* Wij volgen het voetspoor van den eene of den
andere, naar gelang (van) onzen natuurlijken aanleg; wij geven gelijk aan Gaunilo of aan
Anselmus, ofschoon zonder beslissende redenen* Naar gelang wij intuïtief zijn of niet,
begrijpen we ja dan neen het a priori-bewijs, gelijk als we dichter of geen dichter zijn, wij
ja dan neen den laatsten zang van Dante's Paradijs begrijpen»(91).
«Zijn echte grootheid als wijsgeer bestaat enkel in zijn Godsbewijs a priori, 't is
waar; maar door dit juist is hij een genie. Geheel zijn werk had mogen vernietigd worden
zonder ontzaglijk verlies voor ons; maar indien wij het Proslogium niet hadden, zou de
philosophische wereld een noodzakelijk iets missen. Ik heb soms getracht Hegel te bevatten zonder Kant en Descartes, deze zonder Marsenne, deze nog zonder Anselmus; welnu
de ketting zij 't ook maar door éénen onderbroken, belet de anderen om zich te vormen,
en, als ik Anselmus wegneem, kan ik moeilijk gelooven, dat Descartes Partesius en Hegel
hun volledig idealisme zouden bereikt hebben... Als ik enkel let op de gedachten op zich
zelf beschouwd, vind ik moeilijk in Sint Thomas een oorspronkelijk bewijs zoo rijk aan
ontwikkelingen als het ontologisch bewijs van Anselmus. Bovendien kan ik de moderne
gedacbtenstroomingen vatten zonder die aan Sint Thomas vast te knoopen; ik kan ze
niet vatten zonder ze gedeeltelijk af te leiden van het idealisme van den monnik van Bec.
Niet dat ik Sint Anselmus tegen Sint Thomas wil stellen : elk van beiden heeft een eigen
zending gehad van de Voorzienigheid, en zoo wij herkennen, dat er bloed is in Anselmus,
dat wij beter kunnen opnemen, beteekent dit niet, dat de eene grooter is dan de andere;
maar ik geloof eerder dat sommige gedachten van Anselmus een immer nieuwe jeugd
bezitten, die krachtig zingt in het diepste van onzen geest, terwijl de gedachten van Sint
Thomas op de eerste plaats de kracht geweest zijn van zijn tijd. Twee verschillende en
onvergelijkelijke grootheden; de eene herkennen wij geweldig in het verleden, de andere
leeft in ons en is iets van ons». (179-180).
Wij, die even geestdriftige bewonderaars en trouwe volgelingen zijn van Sint
Thomas als van onzen roemrijken benedictijner Kerkleeraar, wenschen die tegenstelling
tusschen de twee reusachtige denkers niet op de spits te drijven, maar wij kunnen niet
zonder genoegen en instemming vaststellen, dat het vermaarde Anselmiaansche Godsbewijs nog steeds zijn afdoende overtuigingskracht bewaart voor scherp- en fijnzinnige
moderne geesten als Levasti. Zijn oordeel over Anselmus' immer jeugdige leer is wel de
schoonste hulde, die aan den gemalen Denker van Bec kan gebracht worden.
Dr. DOM FRANCO DE WYELS, O.S.B
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Boekbespreking
MARIO PUCCINI : Qüatre-vingt-dix ans* Traduction de L. Leluc et P. H. MicheL
Carnets littéraires. Série CosmopoHte* — Editions Kra* Paris* — 30 fr.
In 1887 te Senigalüa geboren, studeerde schrijver de rechten te Rome en te Urbina.
Dan begon hij een boekhandel, eerst te Ancóne, daarna te Milaan. In den oorlog stond hij
in de loopgraven» Eindelijk, na een tijdlang gereisd te hebben, wijdde hij zich heelemaal
aan de letterkunde» Hij is een realist, ook een pessimist, vooral voortreffelijk in het
engere kader der novelle* Uitstekend kan hij een karakter doorgronden, een type met
enkele toetsen schetsen, het drama van een zielestrijd doen uitkomen. In de vier novellen
van dit boek «Ecroulement»,« Quatre-vingt-dix ans »,«Epreuve écrite »,« Caractères »,
zijn zijne helden gansch gewone menschen, maar ze leven voor onze oogen. Weinigen
kunnen doen uitschijnen zooals Puccini, de goede kanten die zelfs bij een schurk te vinden
zijn, zoowel als de kleinzieligheid waarvan een hoogstaand mensch niet altijd vrij te
spreken is.
L. D.
LÜIGI PIRANDELLO : Vieille Sicile. Traduction de Benjamin Crémieux. Carnets
Littéraires. Série Cosmopolite* — Editions Kra. — Paris* — 25 fr*
Vijf novellen vol kleur, vol leven en humor, met hier en daar een dramatisch accent,
gelijk in «L'autre fils »; of een zweem van melancholie, gelijk in « L'Etranger»; of, in
« Chante-l'Epitre», en «In corpore vili», de vroolijkste bonhomie, en den gezondste»
lach in «Une invitation a diner »• Al die novellen spelen in Sicilië, en zijn uiterst verzettelijk om lezen* In enkele trekken zijn de handelende personen getypeerd: Tommasino,
de oude Maragrafia, Pietra Milio, de Borgianni's, en zoovele anderen. Men vergeet ze
niet meer, eens dat men kennis met hen heeft gemaakt.
L. D.
BRUNO CICOGNANI : 6 storielle di nove conio. — Libreria della Voce, FirenzeBRUNO CICOGNANI : II figurinaio e Ie figurine. — 3 e edizione, Vallechi, editore
Firenze.
Zie over deze uitgaven, in dit nummer : A. Levasti : de katholieke literatuur in
Italië»
ARDENGO SOFFICI : Scoperte e massacri. — Sritti sul' arte. — 2e edizione. — Vallechi,
Firenze.
Soffici behoort tot het ras der groote gekultiveerde kunstenaars, in Italië, die tegelijk
een geniaal schilder of beeldhouwer konden zijn en een merkwaardig geleerde. Soffici is
dichter en schilder en kriticus tegelijk; en hij is dit alles in even sterke mate. Hij brengt
in alles zijn onbetwistbare gaven en zijne onloochenbare gebreken. Een groote spontaneiteit, een rechtzinnigheid die niets en niemand ontziet; maar tegelijk een groote onstandvastigheid die aan het wispelturige grenst.
Hij is een vurig verdediger van Croce geweest, en is ervan een onmeedoogende
tegenstrever geworden; hij is een roekeloos futurist geweest en hij huldigt thans een
zuiver klassieken vorm.
Deze «Scoperte e massacri» studies over kunst en kunstenaars werden geschreven
tusschen 1908 en 1913 en verschenen destijds in La Voce. Maar zij zijn niet alleen ee»
getuigenis van de denkbeelden die Soffici toen voorstond; zij blijven ook nu nog hun
volle belangrijkheid behouden.
A. V* C.
FRANCESCO DE SANCTIS : Teorie e Storia della letteratura, a cura di Benedetto Croce*
2 dln* 36 Lire. — Uitg* Guist. Laterza & Fighi, Bari.
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MARIO PUCCINI

De lezingen die Fr. de Sanctis van 1839 tot 1848 in zijn privaatschool te Napels
heeft gehouden over de literatuur, vormen een arsenaal van doordringende studie voor al
wie de literatuur, de italiaansche vooral, tot doel van zijn kritischen arbeid heeft gesteld
mits hij zelfstandig kunne oordeelen. Heel het werk van Croce waarover Prof. De Bruyne
in dit nummer schrijft zit vastgeworteld in het levenswerk van de Sanctis. Geen kon dus,
beter dan hij, het standaardwerk van de Sanctis inleiden en weer bruikbaar maken.
De Sanctis behandelt aldus : I de grammatica; II. de taal en de styl; III. de letterkundige genres (lyrisch, verhalend, dramatisch en oratorisch genre); IV. de estetiek;
V. de kritiek; VI. de wijsbegeerte der geschiedenis en ten slotte VII de dramatische poëzie. Heel de wereldliteratuur wordt aldus aan zijne kritische denkbeelden getoetst en
besproken.
Een standaardwerk.
D. W.
BENEDETTO CROCE : Contributo alla critica di me Stesso. Guis. Laterza & Figli,
Bari.
B* Croce had nu al zooveel jaren over anderen geschreven; het geheim van hun
werk ontsluierd en de waarde ervan afgemeten, naar den maatstaf die hij erkende als den
eenig geldende.
Waarom zou hij niet eens schrijven over zichzelf?
Hij was gekomen aan het einde van zijn tiende lustrum; een uitstekende gelegenheid voor een terugblik naar het verleden en een blik naar de jaren die nog komen zouden.
Echter : geen anecdoten, geen bekentenissen, geen eigenlijke memoires; maar het verhaal
en het verloop van zijn roeping en zending als wijsgeer en kritikus. Hier was geen ijdelheid
mede gemoeid. Het was voor Croce zelf als een gewetensonderzoek en voor de anderen,
die Croce lezen of bespreken zal het een betrouwbare hulp en gids zijn.
Wie Croce kennen wil, mag dit boekje niet ongelezen laten.
D. W.
EMILIO CECCHI : Pesci rossi. — Vallechi, editore, Firenze.
E. Cecchi — schreef Benjamin Crémieux — est avec Serra Ie meilleur critique
descriptif de PItalie d'après 1910. Zelfs waar hij zooals in Pesci Rossi, schetsen en herinneringen schrijft blijft het 't werk van een kritischen, laten we zeggen een lyrisch gestemden kritischen en zeer gekultiveerden geest.
De stijl van Cecchi is gaaf en beeldend.
Men zie verder over dezen schrijver het artikel van Arrigo Levasti in dit Italiënummer.
C.
MARINO MORETTI : // tempo felice. — Ricordi d'infanzia e d'altre stagoni. Fratelli
Treves, Milano, 1929.
M. Moretti is een van de ontel baren, die van de poëzie naar het proza is geëvolueerd. Er was in zijn verzen een eenvoud die soms in het alledaagsche verviel. Hij was
een volgeling van Gozzano. Hij heeft in zijn romans, herinneringen en schetsen, dienzelfden eenvoud behouden, en hetzelfde liefdevol meedoogen voor de nederen die in
stilte en berusting, de ongenade van het leven dragen. Er is vooral in zijn prozawerk een
aandoenlijke vereering voor zijne moeder. Ook deze herinneringen zijner jeugd en studiejaren staan geheel in het teeken dezer kinderlijke liefde en dankbaarheid.
GRAZZIA DELEDDA : II Tesoro, romanzo. Fractelli Freves, Milano, 1928.
GRAZZIA DELEDDA : La Guistizia, romanzo, nuova edizione. Fratelli Treves,
Milano.
Twee jeugdwerken van dzz^ bekende romanschrijfster. Ze was pas twintig geworden toen ze deze verhalen schreef, maar al de schoone eigenschappen van haar kunstenaarschap liggen erin besloten : een boeiende verhaaltrant, eenvoudig en volksch, een
gezond en kleurig romantisme, in de boeiende, levende atmosfeer van het sardische
landschap. Het zijn juist deze eigenschappen die de reden van haar succes en hare
bekroning door het Nobel-Comiteit zijn geweest. Een goede dosis romantisme, locale
kleur en schilderachtige volksheid blijken nog steeds uitstekende elementen te zijn voor
bekendheid en verspreiding ook buiten de eigene landsgrenzen.
Ik heb wat mezelf betreft beide romans met spanning herlezen.
D. W.
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ALDO PELAZZESCHI : Poesie. — Vallechi editore Firenzi.
We hebben te bedenken dat deze gedichten van Palazzeschi ongeveer twintig jaar
oud zijn* Dat is geen verontschuldiging voor de prozaïsche alledaagschheid van vele
gedichten uit dezen bundel; maar men zal er begrijpender tegenover staan, wanneer men
zich herinnert dat Palazzeschi een vriend en een medestaander is geweest van den futurist
Marinetti. Er is in deze verzen ongetwijfeld een zekere hoeveelheid poëzie, naast banaliteiten en onpoëtische noteeringen en eigenlijk ook een beetje fumisme.
Voor hen die eerst in de laatste jaren de oerbron der poëzie meenen ontdekt te
hebben zou ik hier een paar staaltjes van deze twintig jaar oude poëzie of poëtische
experimenten willen overschrijven.
Maar Palazzeschi heeft de poëzie den rug toegekeerd en is geworden, een van de
vooraanstaande prozaschrijvers in Italië.
W. B.
Ter bespreking ontvangen :
ARTURO CARLO JEMOLO : II Giansenismo in Italia prima della red oliszione. Gius»
Laterza & Figli, Bari 1928.
ERNESTO BUONAIUTI : Il cristianesimo nell' Africa romana. Gius. Laterza et Figli,
Bari.
De bespreking dezer uitgaven kon niet meer in deze aflevering worden opgenomen.
SILVIO D'AMICO : Tramonto del grande attore, met 30 buitentekst platen. — Uitg.
A. Mondadori, Milano, 1929.
Dr. Silvio d'Amico is tooneelredacteur van La Tribuna te Rome. «Un des plus
intelligents critiques dramatique », getuigd van hem Benjamin Crémieux, in zijn « Littérature italienne» (Kra, Paris). Hij is een van de vaardigste, en meest actieve figuren
in den strijd voor de vernieuwing van het italiaansche tooneel, in zijn geest en in zijn
vormgeving. Wie dertig, veertig jaar geleden in Europa sprak over het dramatisch tooneel, dacht in de eerste plaats aan Salvini, Rossi, E. Duse, S. Bernhardt, Guerreros, Guitry, Coquelin. Wieer nu over praat of schrijft bedoelt: Reinhardt, Copeau, Graix, Pitoef,
Tairof, Piscator. De roem der sterren is ondergegaan. Nu is het de tijd van den regisseur, voor wiens macht zoowel de speler als de schermen en het licht dienstbaar zijn
geworden. Over deze omwenteling op tooneelgebied schrijft d'Amico, bij wijze van
inleiding een klare uiteenzetting, die tevens een beginselverklaring is. Dan volgt een
reeks studiën over de dramatische kunst I in Italië en II in het buitenland met als
eerste wijdingvolle hulde drie hoofdstukken over de groote Duse.
Zoo bespreekt hij de kunst van Zacconi, Ruggero Ruggeri, Dario Niccodemi enz..
en voor het buitenland de opvoeringen van I. Rubinstein, S. Baty, Pitoef, Copeau e. a.
om te eindigen met een studie over «de tooneelspeler en de genade ». Het tooneel is
in de kerk geboren; d'Amico is een der voornaamste ijveraars van den terugkeer van het
tooneel tot de kerk. Zeer nuttige biographische bijzonderheden over de besproken
kunstenaars besluiten deze belangwekkende tooneelstudies.
D. W.
POETI D'OGGI (1900-1935) : Autologid compilota da G. Papini e P. Pancrazi, z°
editione riveduicto e accrescuita; 729 blz., Vallechi, Firenze.
Wie zich inwijden wil in de moderne italiaansche literatuur, beginne met deze
bloemlezing. Ze vangt aan op het moment dat de periode die door Carducci, Pascoli en
d'Annunzio beheerscht werd, een einde nam en, met de eeuwwende, zich ook een nieuwe geest openbaarde in de italiaansche letteren.Van dit nieuwe leven brengt deze bloemlezing een volledig en zeer objectief beeld. Bij deze herziene en vermeerderde uitgave
viel het werk van vier letterkundigen weg; maar vijftien anderen traden in de plaats.
De samenstellers hebben hun voorkeur en sympathie of antipathie het zwijgen opgelegd,
opdat dit boek weze de trouwe, klare spiegel van de italiaansche literatuur dezer laatste
jaren. En zij hebben het werk van eiken schrijver laten voorafgaan door een biographische
nota, de vermelding van de bladen en tijdschriften waaraan hij medewerkte, de opgave
zijner werken en der voornaamste kritische studiën die erover verschenen zijn.
Zoo is deze bloemlezing niet alleen een uitstekende keur uit de italiaansche literatuur van heden, ze is tevens een gereede gids voor verdere studie.
A. V. C.
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LUIGI PIRANDBLLO : On Tourne. Coll. de la Revue Européenne. — Aux Editions
du Sagittaire. — Simon Kra. Paris.
Een roman die in de cinemawereld speelt. Er is een zeker geduld noodig om na
de eerste bladzijden voort te gaan, terwille van de vele uitweidingen, die al te veel op
« hors d'oeuvres» lijken. Doch hoe verder men leest, hoe meer men geboeid wordt.
Stilaan komen al die in schijn wijd uit elkaar loopende draden weer bijeen, tot een vast
weefsel, waarop een bloedig drama van liefde en haat zich afspeelt. Met iederen trek
staat elk figuur levendiger voor ons uitgebeeld; en met verbazing wordt men gewaar
hoe eng al die levens op malkaar inwerken, om eindelijk, hoe onafhankelijk ze in schijn
van elkander ook staan, het drama te weeg te brengen. De Signora Nestoroff, Alda Nuti,
Cavalena en zijne jaloersche vrouw, hun dochter Luisetta, al de anderen, we zien ze
stilaan met krachtige persoonlijkheid voor ons leven, lijden, sterven.Een vreemd boek,
dat zeker vele zwakke kanten heeft, maar toch het merk van een rasschrijver draagt.
L. D.
LUIGI PIRANDELLO : UExclue. Traduit de 1'italien par M elle Yvonne-Marthe
Lenoir (Coll. Européenne). — Simon Kra. — Paris. — 15 frs.
Levendig wordt de Siciliaansche ziel in dezen roman geschetst, met zijn hartstocht,
zijne driften, zijn uitbundigheid. Marta, Rocco Pentagora's jonge vrouw wordt, alhoewel
ze onschuldig is, door haar man van ontrouw verdacht en weggejaagd. Niemand gelooft
aan hare onschuld; ze wordt door iedereen vermeden en verguisd. Alleen hare moeder
en hare zuster hebben medelijden met haar. Doch haar vader vervloekt haar en sterft
van schaamte en verdriet. Na zijn dood vallen de drie vrouwen in armoede. Marta zal
voor moeder en zuster werken. Ze wordt onderwijzeres in een school van Palermo,
ver van 't stadje waar iedereen haar kent, en haar vervolgt. Hier ontmoet ze weer Gregoria
Alvignano, die eigenlijk de schuld van al haar ongeluk draagt. Als het te verwachten was,
luistert ze nu naar hem, al bemint ze hem niet, maar gedreven door moedeloosheid en
bittere wanhoop. Al heel gauw hebben ze genoeg aan malkaar. En dan komt Rocco
weer opdagen, die van de onschuld zijner vrouw eindelijk overtuigd is, en zonder haar
niet langer kan leven. Hij vergeeft haar den misstap dien zij hem biecht, en waarvoor
hij in feite verantwoordelijk is : doch zij spreekt hare biecht niet ten einde uit, want van
Alvignano's kind dat zij onder het hart draagt gewaagt zij niet... Een boek, niet voor eiken
lezer geschikt, maar levendig geschreven, en interessant om lezen.
L. D.
PERONDINO : Carlo Delcroix, Mésse di Vita (Levensoogst). — Editore Vallechi,
Firenze.
Grootvader kwam uit Glin, bij Bergen en Grootmoeder kwam uit Loreinen;
maar vader Delcroix werd geboren en getogen in Italië. De kinderen volgden vlug en
talrijk op elkaar. Carlo was een van de twaalf; en hij leerde vroeg den zegen kennen van
den arbeid. Hij was negentien toen Italië in den oorlog trad en hij rukte op met de
geestdrift en de overtuiging van een jongen man die zijn roeping tegen ijlt.
Toen ze hem twee jaar later van het slagveld droegen, waren zijne beide handen afgerukt en zijne oogen voor altijd blind voor het licht. Maar klaarder was in hem gerezen
het licht van binnen en nu begon voor hem de tweede zending : het apostolaat voor de
zedelijke schoonheid en gezondwording van zijn land.
Carlo Delcroix heeft iets van den glans der legendarische helden.
W. B.
DOMENICO GIULIOTTI : L'Ora di Barabba. 4e edizione rivedicta. — Vallechi,
editore, Firenze.
Wie van Leon Bloy niet houdt, zal niet houden van Giuliotti. Het is dezelfde woedende, toornende schelder en geeselaar van deze moderne maatschappij, die gesteld
voor de keuze : Christus of Barabbas? eischt dat Barabbas zou worden vrij gelaten.
«La mia carita e armata» verklaart Giuliotti. Zijne ziel is bezeten van dezelfde verontwaardigheid en strijdlust als Petrus, de Apostel, toen hij het zwaard trok en Malchus 't oor
afhouwde. Men kan betwijfelen of al dit schelden en verdelgen de best geëigende weg is
om den toestand ten goede te keeren; en zeker worden in deze Ora di Barabba menschen aangerand of aangegrepen met een overdreven of nuttelooze hardhandigheid;
maar de rechtzinnigheid en eerlijkheid van Giuliotti staat buiten kijf. Zoo bevat deze
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bundel : open brieven aan Papini e. a., aanvallen en vlammende beschouwingen
over artistieke, religieuse en politieke gebeurtenissen; gedachten, invallen en schetsen»
D.W.
ADA NEGRI : Le Strade. Edit. A. Mondadori, Milano.
't Zij Ada Negri poëzie of proza schrijft, het is belijdenis van haar gemoedsleven*
Zij heeft haar dichterschap ingezet met een ontroerden kreet van smart en van opstandigheid, zij heeft later het hartstochtelijk lied van Mara gezongen, en nu hetzelfde
haar leven naar den herfst nijgt, is het nog steeds hetzelfde weemoedig verlangen
van dit rijklevende hart dat geen verzadiging en rust heeft gevonden.
Le Strade zijn de wegen die ze ging; in werkelijkheid en in droom, op Capri
en in het land van haar geboorte; dit zijn de wegen waar het hunkerende hart ging
dwalen, maar geen berusting vond.
A. V. C.
GINA LOMBROSO : De ziel der vrouw.

De vrouwen zijn thans, na eeuwenlang alléén te hebben liefgehad, moede geworden, — zoo meende Rilke. En het eenig middel om hen tegen te houden op den vrijwillig
gekozen weg naar den chaos is : dat de mannen ook leeren liefhebben. Maar Gina
Lombroso is het daarmee niet eens :
De vrouw is alterocentrisch, de man egocentrisch van natuur. De vrouw wordt
innerlijk gedreven om haar geluk in 't geluk van anderen te vinden. Zij is van die anderen
afhankelijk, het middenpunt van haar denken en doen ligt bij degenen, die ze liefheeft.
Wel lijdt ze diep, wanneer die anderen de liefderijke pogingen voor hun geluk niet waardeeren en niet door wederkeerige liefde loonen. Dat is de tragiek van het vrouwenlot. —
De vrouw moet echter van den man niet eischen, wat hij niet geven kan. Enkel door bevrediging van haar moederlijk, offervaardig wezen kan die tragiek verzacht worden;
wie haar, zooals de feministen, tracht te vervreemden van haar eigen innerlijkst wezen
verplaatst en kompliceert de tragiek.
Zoo staat het in «De ziel der vrouw», en de latere werken van Gina Lombroso
brengen enkel de verdere uitwerking en de praktische toepassing van die hoofdgedachten.
«De vrouw in den levensstrijd» ken ik maar oppervlakkig.« De vrouw in de huidige samenleving », nu pas vertaald, is me niet zoo sympathiek. Sommige hoofdstukken zijn ontroerend van banaliteit. Enkele bladzijden, even warmlevend, bont en rijk als «De ziel
der vrouw» komen ons echter steeds opnieuw met de schrijfster verzoenen. Een intermezzo tusschen deze vulgariseerende psychologische werken bracht « Vrouwenlevens»,
een bundeltje van drie novellen, illustratie bij de studies. Die verhaaltjes boeien, niet
door hun letterkundig schoon, maar als ongekunstelde uitbeelding van nederig-tragische
werkelijkheid. Het is me bij 't lezen van dit bundeltje plots duidelijk geworden, dat,
hetgeen wij klassiek noemen, enkel zuidelijk is. Naieve en toch steeds waardige eenvoud
in de uitbeelding, aandacht voor de hoofdlijn en neiging om die zwierig af te ronden,
rustig-^schrijdende verhaaltrant, kalme warmte van gevoel.
Weinig boeken hebben de laatste tien jaar zooveel belangstelling gewekt, zooveel
enthousiaste instemming ontmoet, naast betrekkelijk weinig kritiek, als «De ziel der
vrouw» en « De vrouw in den levensstrijd »•
De feministische veroveringen hebben de vrouwenwereld niet bevredigd en de
zedelijke emancipatie van de vrouwenwereld heeft ontzaglijk veel onheil gesticht. Voor
zoover ze werkelijk aan de traditie verzaakt heeft is de vrouw niet gelukkig. Nu komt
Gina Lombroso verkondigen, dat ze 't geluk kan weervinden, als zij haar veroveringen
overboord gooit. De oude leer van het heilbrengend offer werkt hier vooral sensationeel,
omdat ze verkondigd wordt door iemand, die niet van kristelijke beginselen uitgaat,
maar haar ethiek enkel aan de natuur en haar wetten toetst.
Een begaafde, echt-vrouwelijke vrouw, die uit de volheid van haar gemoed schrijft,
kan haar lezers altijd boeien, en — al spijt het Albert Helman nog zoo zeer — onze tijd
is bijzonder ontvankelijk voor het vrouwelijke.
Gelijk veel suksesboeken zijn de werken van Gina Lombroso books of the hour
in de lang niet ongunstige beteekenis van Ruskin aan het woord hechtte. Blijvende
waarde hebben wellicht enkele bladzijden uit«De ziel der vrouw», omdat ze een oprechte
en geestdriftige getuigenis brengen en volstrekt nieuw studiemateriaal op gebied van de
vrouwenpsychologie.
J. D. B.
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Onze Italiaansche Medewerkers
Prof, G* V. AMORETTI* Geboren te Imperia den i Mei 1892* Studeerde in de
Letteren aan de Universiteit van Turijn, waar hij doctoreerde onder leiding van Prof.
Farinelli* Was van 1920 tot 1925 professor in de italiaansche taal en letterkunde aan de
universiteiten van Bonn en Keulen» Sedert '25 professor in de duitsche taal en letterkunde aan de hoogeschool van Pisa* Nam deel aan den oorlog als kapitein der Alpenjagers; werd gewond en vereermerkt* Hij gaf o* m* uit :
Giovanni Boine e la letteratura italiana* Bonn 1922» — A* W* v* Schlegel, Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von G* V. A* Kritische Ausgabe* Zwei Bande. Bonn, 1923*
Hölderlin* Torino, 1926.
Georg Büchner, Pisa, 1928»
G. A* BORGESE* Geboren te Polezzi Generosa (Palermo) in 1882* Studeerde te
Palermo en te Firenze, waar hij doctoreerde in de Letteren, in 1903. Leefde te Napels,
Berlijn en Turijn* Werd in 1910 professor aan de hoogeschool van Rome; in 1918 aan
de universiteit van Milano* Is tevens medewerker van de Corriere della Sera.
Schreef een twintigtal studies, romans, novellen en tooneelspelen, o* m. Storia
della critica romantica (1905)*— La nuova Germania(i909); Gabrielle d'Anunzio (1909);
La vita e il libro (3 dln); Rubè (roman, 1921); Resurezioni (1922); Tempo di edificare
(1923); Lavitta sconoscuita, novelle (1924)*
SILVIO D'AMICO* Geboren te Rome in 1887.

Tonneelkriticus van de « Tribuna»te Rome, medewerker van Corriere della Sera,
Pègaso, Italia letteraria, Illustrazione Italiana, Gazetta del Popoio, Criterio (Buenos
Aires), en verschillende andere Italiaansche en buitenlandsche tijdschriften* Medewerker van de Enciclopedia Britannica en de Enciclopedia Trecani* — Werd herhaaldelijk
door de Italiaansche Regeering naar internationale tooneelcongressen afgevaardigd*
Is leeraar in de Geschiedenis der Tooneelkunst in de tooneelschool van de Accademia
di S* Cecilia te Roma*
Hij gaf uit : «ƒ/ Teatro dei Fantocci» (critica drammatica) Firenze, Vallecchi
1920* — «Maschere», (note su interpretazioni sceniche), Milano, Mondadori, 1921* —
«Le strade che portano a Roma» (saggi lirici e critici), Firenze, La Voce, 1924* — « Trilussa», (saggio critico) Roma, Medaglie, Formiggini, 1925* — «Pellegrini in Terrasanta,
Milano, Alpes, 1926* — « Scoperta delVAmerica Cattolica» Firenze, Bemporad, 1927* —
«Ibsen», (saggio critico) Milano, Treves, 1928* — « Tramonto del grande attore» (problemi e figure dell'arte scenica contemporanea) Milano, Montadori, 1929*
ANDREA DELLA CORTE* Geboren te Napels 1883, leeft te Torino* Professor in de
muziekgeschiedenis in het«Liceo Musicale»te Torino; muziekkritikus van de«Stampa»;
werkt mede aan verschillende muziektijdschriften*
Hij gaf uit : Paisiello; Uestetica musicale di Metastasio, ed* Bocca, 1922; Saggi
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di critica musicale, ed. Arte e Vita, 1922; U opera comica italiana nel '700, ed. Laterza,
1923; Le opere <fc' G. Verdi : i4i<fa, 1923, Otetfo, 1924, Falstaff, 1925, ed. Bottega di
Poesia; Piccola Antologia settecentesca, ed. Ricordi, 1925; Canzoniere per Ie scuole élementari (in collaborazione con G. Rostagno), ed. Paravia, 1924» Dizionario di mwica, (in
collaborazione con G. M. Gatti) ed. Paravia, 1925; Disegno storico delVarte musicale,
ed. Paravia, 1926; Scelta di mnsiche per lo studio della storia, ed. Ricordi, 1928; Piccini,
ed. Laterza, 1928; Antologia della storia della musica (I vol., Dalla Grecia al Settecento,
II vol. : VOttocento.) ed. Paravia, 2 e ed. 1929.
DOMENICO GIULIOTTI. Geboren te San Caseiano in 1877. Studeerde in de rechten
te Siena. Stichtte met Frederico Tozzi: La Torre (1913). Leeft te Greve in Chianti.
Medewerker van verschillende tijdschriften. Schreef: Ombred'un Ombra. (1910);
L'Ora di Barabba, 1920; Tizzi e Fiamme (1925); Dizionario delTOmo Salvatico (in collab. con S. Papini) 1923. Vertaalde werk van Ruysbroeck, Jörgensen enz.
ARRIGO LEVASTI. Geboren te Modena (Emilia) in 1886. Doorkruiste heel Italië
en een goed deel van Europa. Grootendeels te voet, om door rechtstreeks kontakt des
te grondiger het land en het volk en zijn kunst te leeren kennen.Vestigde zich einde 1912
te Firenze, waar hij de intellectueele en artistieke sfeer vond die hij behoefde. Leidde
eenige jaren het blad La Tempra, en werkte mede aan de voornaamste italiaansche en
verschillende buitenlandsche tijdsschriften. Is thans leider van La Bibioteca filosofica.
te Firenze.
Hij gaf uit o. m.: Inleidingen op het werk van Seneca, Tommaseo, Suso, Thomas
a Kempis, St. Hildegarda en St. Augustinus. — S. Bernardo, Uitg. Liattini Pistoia 1920.
(I. Mistici (2 dln.) Bemparad, Firenze 1925. — La leggenda Aurea di Jacopo da Voragene; con un studio e trascrizione di un testo inediato del Trecento. Firenze, Libreria
editrice Fiorentina. 3 dln., 1924, 1925, 1926. — Sant' Anselmo : Vita e Pensiero. Bari,
Laterza 1929.
"~
ADA NEGRI. Geboren te Lodi den 3 Februari 1870, uit den arbeidenden stand.
Werd onderwijzeres te Motta Visconti, later te Milano, waar ze thans verblijft.
Gaf uit : Fatalita (gedichten) 1892. — Tempeste (id) 1894. — Maternita (id.)
1906. — Dal Profundo (1910) — Esilio (1914) — Le solitarie, novelle (1917) — OraZioni (1918) — Il libro di Mara (1919) — Stella Mattituna (1921) — Finestre Alte,
novelle (1923); I conti deir isola (1924).
CIPRIANO EFISIO OPPO. Geboren te Rome, uit een Sardische familie, in 1890.

Kunstschilder en kunstkritikus. Nam sedert 1912 deel aan de voornaamste tentoonstellingen in Italië en het buitenland. Er is werk van hem in de Galleria d'arte Moderna,
te Rome; in de Galleria Mussolini in Campidoglio,Rome;in het museum van moderne
italiaansche kunst te Lima (Peru) enz.
Is lid van den Hoogen Raad voor Schoone kunsten; Sekretaris van het Italiaansch
fascistisch syndikaat voor Schoone kunsten. Kunstkritikus van de Tribuna, te Rome
en medewerker van de voornaamste Italiaansche kunsttijdschriften.
Lid van het Parlement. Is oorlogsinvalied.
GIOVANNI PAPINI. Geboren te Firenze in 1881. Autodidakt. Stichtte en leidde
het tijdschrift Leonardo (i903-'07); medewerker en tijdelijk leider van La Voce; be-
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stuurde samen met Amendola «Anima»(1911) en stichtte* samen^met A* Soffici: Lacerba (1913-1915)* Bekeerde zich na den oorlog tot het katholicisme* Werkt mede aan
buitengewoon talrijke italiaansche en buitenlandsche tijdschriften.
Schreef :I tragico qoutidiano (1906); Il crepuscolo dei Filosofi (1906); II Pilota
Cecco (1907); Paroio eSangue (1912); Un uomo finito (i9i2);Mascilita(igi5) Stroncature (1916); Giomi di Festa(i9i8); Storia di Christo (1923); Sant Augustino (1929)
enz* enz*
GUIDO PIOVENE* Is, naar ons prof* Borgese schreef, een van de rijpste geesten
onder de jongeren» Werkt mede aan verschillende Italiaansche en buitenlandsche tijdschriften* Woont te Milano, waar hij redacteur is van de Corriere della Sera*
MICH. ZIMOLO* Consul-generaal van Italië te Antwerpen* Letterkundige* Werkt
geregeld mede aan verschillende italiaansche tijdschriften, hoofdzakelijk over artistieke
en politieke aangelegenheden* Nam deel aan den oorlog en was, vóór hij zijn ambt te
Antwerpen aanvaardde, verschillende jaren lid van het Parlement*

DANKWOORD
De redactie betuigt haren oprechten dank :
— aan de heeren Consul-Generaal Zimolo, Dr* S* d'Amico, S* A* Borgese en A* Levasti die haar zoo bereidwillig behulpzaam zijn
geweest;
— aan Mej* L* Duykers en Dr* Clemens Daenen die de weinig dankbare taak hebben willen op zich nemen de Italiaansche bijdragen te vertalen*
— aan de Gebroeders Treves te Milano, die ons de prachtige reeks
cliche's van S* Borgese, Gr* Deledda, Moretti, Nicodemi in
bruikleen hebben gezonden*
— aan de firma Vallechi te Firenze, van wie we de cliche's van Papini,
Carlo Delcroix en Medardo Rosso ontvingen; en aan de firma
Kra, te Parijs, die ons de clichés van Pirandello en M* Puccini
zond;
— aan de redactie van Hochland door wier bereidwillige bemiddeling
we de merkwaardige borstbeelden van Z. H* Pius XI en van
Mussolini konden overnemen*
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.
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UII. Gr.

tton diewundersame Fiilleelneseplschen
In eJne engen Rahmet1 zu spannen, ohne dass dadurch die .helldunkle

Mottv~

Durchslchtigkelt des gotterfiillteD Lebens

verlorengeat."
Ludwig Gorm, MUnchen.

-nischenHolzlchnittbQcher, einseitig auf
24 Doppelbliltter gedruckt. Geb. M. 7.50

DER REBENHAG

sen Meistern der deutscben Lyrlk zuzu-

verbaftener, zarter; ergebener von Junger Mutterscbaft sprlchen, kelne von
dleser religiOsen Wiirde,der Jeder Dienst
am Kinde zum Dienst vor Oott wlrd. Da"bel die Scbllcbtbelt des Empflndens, elne
sol cbe Stlrke des Ertragens u, ErbarreDs,
und fiberallem die, Krone der Relnhelt.'
.Dr, joseph Sprengler In der

.
OEDICHTE
"Diese Holz8cbnltte konnte nur elne Mit einem Titelholzschnltt von Ruth
Schaumann. SO. 220 Seiten.
Mutter scbaffen, die seIber Kind leblleIn Halbleinen M. 5.ben, und dlese Verse konnte nur elne
Dlcbterin schreiben, dle den ganz gros- "Es glbt kaum'deutsche Oedlcbte, die

dhlen 1st.
Dr. Heinr. Getzeny, Stuftgart.
It

DER '.
KNOSPENGRUND
OEDICHTE
Mit

etnem

Tlteiholzschnltt von Ruth

Schaumann. so. 136Setten, 2. AU/lage.
In HalbleineR M. 5.--

Ole

V~lkszeitun~. "

D-AS PASSIONAL
"Or. so. 40 Setten.
In l1Ilttenunislag M. 3.-

GLASBERGKI N DER
EIN SPIEL·
l)r.. KI. . SO. 56 ...
Selten, (je/uift,t
M.
.
'"

"KiJlnische_~

DIE'·-KATHEDRALE'·
OEDICHTE

J.~

47,Selten. Kartonifrl M. 0.75

Freunde der Blebt,rI., erbalten ,on Yelll_g iOlt810s' elnen Iusfitllrllche. ProspUt
f'

VERLAG

' .

J. KOSEL & FR. PUSTET, MONCHEN

_-.. --------1---_
1

•

De "Verzekeri ngsmaatscha ppij ,
'van den Belgischen Boerenboud"
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP..·

_KAPITAAL 5.000.000 fr.

I.

_,
1

Minderbroedersstraat, 24· LEUVEN

_-,Verz.ekert ledereen

II'
I

';

tegen

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het LEVEN

enz.

Toestand oj» einde 1918:
170.000 verzekeringskontrakten in yoege.~· .,~
38 miIliOeD fr. toteal jaarlljksch premietnkomen.
7 milliard fr. verzekerd kapitaal in 8ra#Qverz~k~rinr.
. 142 miIlioen fr. verzekerd keplteal in Levensverzekering.
"
69 milHoea' fr., uitbetaald aan" verlloedi9-g sind.~
entstaan.

1

•

,,~

•

+

t

•

I" alII taJikJn hJ"mi til OII1f"sthotim groofl1ltil,/s fI1I gOlM' fllJ1I
M,tJWr(I--tll,J. TIn.bat, tlfJIl 'tII;('.l4ats", ~'tI1l(ijJ:t,. " ,~~ .
~,hringsaftle~/jllg "an tim BI/gis&h'lI Bo"mbond .r.i~tlt haar ontstaan

---_._...._ .....__1_, , ',' }; meet dan 18 mil1ioen fr. Wbi~.

10

" .~. "

. . . . . .BIII1BBIIII.I.....
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SCHEERDERS.VAN

KERCHOVE~S I

v.
SIN T.- N I K 0 LA'-A S (Waas)
Vereenlgde Fabrleken N.

•••
TELEFOONS: 27-98-386
(5. V. K.) 428

.

.

«

448

~~.,....,~

TEL E 0' RA MM E S' :
BRIQUETERIES
ESVEKA

•••
..

Asbest - Cement Leien
.

.

.

.

e>:

. . ...-

~

- Vlakke en Golfplaten 'i
.

.

f ABRIEKEN VOOR :.,
,

.

.; .PLAASTER EN PLAASTERPLATEN·.-. .
CEME'NT-PANN.EN
CEMENT.
BETON-PRODUKTEN - BETON-BRANDKOF,FERS
•.. GEWOON· EN KUNSTVAATWERKij· :

E~

VLOERSTy.EN~N

,I.

STEEN~AKKERUEN

DRUKKERIJEN

BO~KBiNO-ERIJ

.222"'_ _.""'_""""'•••"

:

•• _._:;
1-1
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II
Iiii.
II

K. VI. Hoogeschool voor' Vrouw.en

U
fl

Vereeniging zonder winstgevend doe).

II
n

II

@~

::

-

it

De Bomstraat, 11, Antwerpen

II

Ii
a

n·Ii

Godsdienst -Wiisbegeerte
• Geschiedenis
'"
II Letterkunde Kunst. en Muziekgelcbiedenil - u:'
. it Wetten - Rechten- Sociale vraagstukken, enz.
i.
R
II
fS=:'i)
.
n
-.
II
It
II
»

l

- II

INLICHTINOEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

Iifr

I.

DE BOMSTRAAT,-ll, ANTWERPEN
.

~._-_
_
_ •••_

0;:: _

_

-."- Telefoon 710,82 -

_

_~

7 ••••••••_

_

__._

~_•••••••••••••••••••••_ _

.•
~

-

_-_

__

_

_

_.._ _.••...!)~
~.

@]~~~~~~c·.
~

..

.'11

-

i

,....

~

S~.LUDGAR·DISS.CHOOL'

~. '

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGBSTICHT

.
VOOR MEISJES,' IS OVERGEBRACHT NAAR DE ~ .NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER - U

~ Gerardstraat, 1-8, ~ntwer,pen

i;

VOLLBDIGB HUMANIORA, te beginnen na 6e Lagere
KIas. (Het einddiploma yerleent toegang tot de Hoogeschool],
MIDDELBARE-, LAGERB- ENFROBBEL-AFDEELING.

l"'.

INTERNAAT

~

~

?J -.

E.XT.ERNA·AT

JONOETJES. WORDEN TOEOELATEN TOT 9 JAAR

@]~~~~~~!E]:
la
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=
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VL-AMINGENI

::

ALVORENS IN DEN VRBEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGBN LAND KENNEN .

-

EN VOORAL

..
i..

=
=
::=

ANTWERPEN

::

!!!

;;
::

=
..=
=

RQke MUBes van Schoone Kun8ten en Ondheclen
Bet eeDiae Plantin-Moretu.·Muzeum· ..
HeerlJJke Kerkeli en prachtlae Gebouwen ...
.. Gedenkteekens en StaDdbeelden

•

...

EENKOOPSTAD
Wier wlakel8 en ma8azlJnen Diet . ,
moeten oaderdoeD ~voor cUe van

~

.....

...
...

BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM

~

ell

..

~

Een 8laaader VaD heel b~t ecoDO~che leven
Vall Bel&ll, en voor den toerist. 880· .
ONVERGELIJKELIJItE AANTREKKEL,JIQI.EID

..

...

Koloniin,

voor

Zeevaart en Vlaamsche
.

-=..
-==
-=..
..

LONDEN

=
EEN WERELDHAVEN
.."
=
=
..
=
1 9 3 0
=
WERELDi.. TENTOONSTELLIN.G
=
..
~

..

=
=.
.=
=
=
=
:.
..=
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IN ALLE OPZICHTEN
DB EERSTE STAD VAN BBLGIE

..

\~

.

Kunst

~

=
E

....=
...
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T E U LIN G' S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

'

DE R. K. STAATSPARTIJ
i-

In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Wit,lox.
EERSTE DEEL. - De Noord-NederJ. Katholieken in de politiek
onder, Koning Willem 1.-.
\
"
Ingenaaid frs. 52.SO.
.'
Oebonaen frs, 82.50
TWEEDB· DEEL. -'; De Nederlandsche Katholieken inde politiek ..
onder Koning Willem I.
Ingenaaid Irs. ~2.50 "
"
'. ,
Gebonden frs. 62.50
EERSTE

~-;:. Ingenaaid.frs•.:. 90.-

EN

TWEEDE DEEL TE ZAMEN

'.~ " ~.

.

~ ..' .

.Gebotuien ,Irs. 110.-' ~

« ZooJang een boek als, dar van'Dr. WITLoX nlet 'r bezlt kan-worden van allen
., die optreden III: het belang der openbare katbolleke zaak, ~us nle.t .alleen blstorlcl,

. ~ maar ook polltlc], soclologen, lournaltsten en zeer vele anderen, kunnen wij hoera"
roepen overdemacht van ons'getal en over andere ttoostvolle verschijnSelen In ons
.' kathollek leven, maar zooJang is onze emancipatle nog niet, Ik zeg nlet voltoold,
, maar op waardige wljze voortgezef
~
U

f).

..

G. GORRIS (Stud/In).

Gestichf Van ,ae\D~me.
.

"Ot

•

,

...

THIE.~:r

~.

•

:.

f.;",

~

:

"

,de"H.

(West..YI~)'·

.

•

~

~

.•

Famil~

.,

-,

Kindertuin. -' Lagere en Midd~lQare klassen. - Hooger leer.~
gang: Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectle.
'~.'

Humaniera. ,'-; ~idd~~b'are ~:Nq~m'alsc~.901 :~k;leeling voor
Germaansche Talen. ~ Letterkundige en.. Wete:11$chappelij\te
afdeeling., - Lagere Noimaalschool. ,
\.. : '
Hooger Normaalschool voor, Landbouwhuishoudkunde.
.' Intlchtjngen te verkrijgen blj,~ d~'·· Overste.'~·

VRIJ

BESTEL 1)W BPEKEN in den
Kath. Boekbandel « VERITAS»

-

21 -

, Huidevetterutrut

ANTWEIlPEN

I

- ...
.•_lnlH1l1._....('· ~~n~ ,v~or·llaDdel en. Nijverbeid
I

~

.

I

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
FILIAAL 'VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
.~

of' ~

•

,

.t

,

Betrokken bi} de AtlJEMBENE BANKVEREBNIOINO, Antwerpen

KAPITAAL : "FR. 10.000.000

HooFDKANTOOI{; \KORTRIJK'
..

.

Telea:ramadrea:

.....

¥

.

...

~.

,

.-

NIJV&RBANK

PMtcbeckrekeninl :

Nr. 17154&

81J- EN" I:IULPKANTOREN : .
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Ansegbem, Ardoole, Avelghem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Vzer, Beveren/Roeselaere, Biss~ghem, Bizet/Ploegsteert, Blankenberghe, Brugge, CeuftJe, Dadtzeele, DeerlijJti De§selgtlem, Dixmude,
;,t
Gheluwe, Ohistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichtegbem, Isegbem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledegbem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Bar3kken, Meesen, Meulebeke, "",
Moescroeo, Moorseele" Moerstede, Nleuwpoort, Oedelem. Oygbem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nteuwkerke, Oest-Roosbeke, Pas!ltbendael., Ptthem, Poelcapelle, to
Poperlnahe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Sfavele~· Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorbout, Veuroe, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevel- '~
:" .
ghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper', Zonnebeke.
~

1

l.

_InIIIIIIIIllIUUIIIUlUDIID_• •IU.IL
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Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE

BOEKBN t

abonneert

op

80 E K'E NGI OS
Aigemeen Nederlandlch Bibliografilch Tijdlchrift .
waarin regelmatig door 'deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
1itt era ire en andere Nederlandsche werken.

>.

B0 EKENGIDS

telt 200 medewerkers
behoorende tot het pulk

onzer Vlaamsche-krachjen op verseheiden gebied;

verschjint iedere maand ;
beapreekt jaarlijkl een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gida,ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIjS-: 20 'FR. PER JAAR
,
JnschrlJrlngQn t~ zenden:
S.,~.~K. B. Cuy_lit••tr~at,
27, .;:...:,~Dtwerp'D.~
-.~'
-',,>
.
".. '-:v
• 'J.'

.,.'

,.'

,

A.

-"

...; -

l.

..........................
•
•
•

: Aigemeene Bankvereeniging ,:
en Volksbank van Leuven

·1
•

N.

~

,

:

ZETEL ANTWERPEN

:

Lange Nieuwstraat, 72

: .

Kapitaal : Frs. 200.000.000

•i• ALlE
i"

• /.

••
••
1
:
.:

•

/ :

BANKVERRICHTINGEN

Fondsen

1

Effecten

•

••

Koepons

SPA A RK'AS
·

"I
•i•
!
•

Rekeningen op Zieht en T ermijn

•

:"

i

Brandkoffe rs .

_

•
:
•:
t

••••••••••••••••••••••••••
16.

·_mll_ _.llm~I.I.~I"'lmllll_

J. Van Mierlo-Proost
TU'RNHOUT
LITHO- EN TYPOGRAPHIE
CAR TONNAGE
Ptooibare doozen in duplex - en gestreken carton
bedrukt in een of meerkleurendruk

·

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in

talen-Kalenders -

Ttjdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Bjgen ontwerpen van moddlen voor
Reclame-doeleinden
Telelram adres : VAMIPRD-TURNHOur
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, NT 295 Export, NT 95/mport en Verzendlng
. Po,tcheck-Nummer : 620.19
Telegramcoden in geb,alk A. B. C. 5e en 6e uifgave Bentlty-Acme-Wester .

Union-Rudolf Moss en Private Coden.

_ --_.

---_.--

Cais.se.fienerale
Cais.se.fienerale
Cais.se.fienerale de':
.:. R.ep~rts et de.Depots' :
,

.,,'

;

"

,

. K()lo~ienstt:aa~, .1 i .. Brussel '.
-

~

,

.'

.

.
Kapitaal en Reserven: 395' millioen fr. .

,,~,
.. ~'
.:

.

it.,;

•

•

.

1 .
"

Voorzit~er "an, den, Qeb~erraad
\'1

_.

Mr ·Michel,Levie,'- S~aatsminister~
,. .

- B ......_
II

.... . -...._

.

......:.
_ _••
·1'

'::
_

.C HO COL A D £
.

.

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK 1"'

•••
Overal verkrijgbaar ..

-----...... -KOOPT
-..-----_.
EEN'
-MINE,RVA····
-

~.

---:'

,

.

'

Cais.se.fienerale
..~'" .._ m~mum~~~. g~n()t
Een . ·kapmud d~/;-!;:-zijn
~e. . n~it. : verlieat

••
Minerva, 'Motors N. V.
r

ANT'WERPEN

n

:!III II 11111111111111111111111111111111111IIII IIII·IIIIIJIIIIII1111111111111111 tta

=
-

I
==
==

=
-§
=
=
==
=
=
=
=
=
=
=
==

=
-==

--

~

=
=.
=

.::

PI Noordhoff Groningen,.

I

De onderstaande ultgaven zlJn door de Belgllcbe Regeerlng opgenomen

::

~
NIEUWE SCHOOLALGEBRA

P. WIJDENES

Deel I .. 3de druk : deel II .. 3de druk : deellII - 2de druk.
Prtjs per deel, stevig gebonden .
2.25
Antwoorden I .. III
.
.
.
1.00
Oraflekenscbrlft......
0.50
Twaalf wandplaten met graflken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat.
.
.
.
.
.
.
.
f 0.60
op karton f 1.- : op linn en
.
.
.
..
.
f 1.25
12 platen compleet f 6~50, op kart on f 11.-, op IInnen
f 13.00
Verklelnde reprodnctJes van de -wandplaten (12stuks) .
f 0.40
De Ultgever bledt. bua, die de Nleawe Schoolalgebra op hun Icbool
lnvoeren, en d••rvoor mlnstens 40 deeltJes bestellen (hetzlJ van I, II
of 111, voor kla.legebrulk een present.exempl.ar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (f 11.•• I,

PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. -0.

Dr~' J. F.DE VRIE~

~

Bezoekt de.tand

::

=
--

..

f

..

2.75
0.50

~

,~=

-==
=
.:

.
2-.75

f- 0.50

.-

',-:::
/

~-=
~-

BEKNOPTE MECHANICA met veagen en
Met 89 figuren f 1.75 :

=
=
=
=
=
=
=
=
==
-==
=
...-=-is: :

.. ,

Dee] I - met 15Q figuren, gecart.
Deel II .. met 12.- figuren, gecart,
2de druk,. met 150 figuren, leeart.
Antwoorden

=
==

~.~

Dr. P. MOLEN8ROEK en P. WIJDENES

r_
.=
==
-.=
-e
-==

~

'00,

STeREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.

:~
~

==
=
--

In de IIJat der schoolboekea, waarvan bet gebralk toeg~laten' Is la de
otflcllele m~ddelbare onderwlJllnrlchtlagea :

:::

,. =

-=

(ebonden.

Ultwerkingen en ant:woorden

P.~NOOR~HOFF in

f
f

2.25
0.50

bet

Holland Huis leBrussel'
Auderghemschelaan, 61-63
waar de nieuwe achoOluiteaven gratia ter
inzage beacbik~ zijn.

':i~
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ALGEMEEN
~
II BELEGGINGSKANTOOR u n
H.

u Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN U
U
Kapitaal : 40 millioen fr.
II
U
Iii
U
TELEGRAMADRES :

U KANTOBELEG,
U

~

ANTWERPEN

TELEFOONNUMMERS:

I
II
I

247.60 - 234.15
244.36

fi

IT

I

Een· Vlaamsche Holding! ~

Stiehting van en partieipatiea in M~abehappijen.
Aile Deursverhandelingen • Deheer van vermogens.
[gJ • Loopende rekeningen op zieht en op termijn.
11.
~
Verzekeringen.
~

11

rID
lID

II

U

~

~
.

~

.

TI

BEHEERRAAD:
Voorzitter :
Mr. Dr. Fr. Va~ Cauwelaert, Burgemeester van Antwerpen.
Afgev. Beheerder

U
~

Beheerder..Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

Mr. J. A. L. Vermeulen.
Leden:

MM. Edm, Berneerts.
L. Crauwels. Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.

~c:16l=JI~11 ~

H

~
.

JJ.

IT
3J

II

J 3. WOLTERS -

II

ORONING N, DEN Uj

M. J. KOENEN'S

VERKLAREND HANDWOORDENSOEK DER N EDERLAN DSCH E TAAL
(TEVENS VREEM DE-WOORDENTOLK)
vooral ten dienste van bet onderw1js

ZESTIENDE,

VERMEERDERDE

DRUK

UITGEGEVEN DOOR DR. J. ENDEPOLS
MET MEDEWERKING VAN

PROF. DR. R. VERDEYEN, Hoogleeraar te Luik
PRJJS OEBONDEN.

Uitgaven van

J.

.

.

.

.

.

.

B. WOLTERS -

.

.

.

.

.

.

•

• fro 3fJ,OO

GRONIN-GEN, DEN HAAG

..5STEUNT Belgiscbe Ondernemingen 5
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SCHRIJFM"ACHINES

Nieuw Model Nr 5

F. MAES

BeterKathelijne Vest, 5 9

dan vreemde stelsels
.

ANTWERPEN
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STAD ANTWERPEN.

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 4 April 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijving, zal worden overgegaan tot de open bare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en aanbrengen, .

in bet Droogdokgemaal van dokken 8, 9, 10 van Kattendijk, van een Rolbrag voor 5 ton;
Borgtocht : 2.500 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e bureel van het

stadhuls, Dude Beurs, 29.
Prijs van_het lastkohier : 4 trank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
· laat weten dat op Dinsdag 4 April 1930, 's namiddags, op het stadhuis, bij gestoten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openonderneming betreffende het uitvoeren van
bare aanbesteding van

de

schilderwerken in he: Koninklijk Atheneum, Ylctorieplaats. te Antwerpen.
Borgtocht : 8.500 frank.

Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureet van het stadhuls,
Dude Beurs, 29.
Prljs van het lastkohier. : 5 frank.

• Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 11 April 1930, 's middags, ·op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en opstellen

van twee kwikdampgelijkrichfers in den omvormingspost der Brugkranen op kaai Nr-232, automatisch te bedienen, met de noodige kabels.
Borgtocht : 125.000 frank.
Het lastkohler Iigt ter Inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Dude Beurs, 29.
Prfjs van het lastkohier : 6 frank.

Het College van Bargemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 15 April 1930, '5 namiddags, op het stadhuls, bij gestoten- Inschrljvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende hef leveren van

een ledenketel en radiatoren voor de centrale verwarmlng met stoom
onder lage drukking in bet Stedelijk Onderwijsgesticht voor juf-

frouwen, Bikenstraat.

Borgtocht : 2.600 frank.

Het Iastkohler ligt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Oude Beurs, 29.

PrlJs van het lastkohier : 4 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 25 April, 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van een

rijdenden pneumatischen graan- en zaadzuiger.
Borgtocht : 25.000 frank.

Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
'Oude Beurs, 29.

Prtjs van het lastkohier>: 8 frank.
Het College:van Burgemeester en Schepenen
taat weten dat op Dinsdag 29 April 1930, 's middags, op het stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren in een enkel

perceel, van -electrische kabels, eind- en aftakkasten met toebehooren.:
in het onderstation op kaai No 204 ten noorden der Verbindingsgeul.
Borgtocht : 24.000 frank.
·
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Oude Beurs, 29.

Prijs van het lastkohier : 4 frank.

Het College vein Burgemeester en Schepenen
aat weten dat op Vrijdag 9 Mei 1930, 's namiddags, op het stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de open
bare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van

40.000 voetpadtegels van samengeperst beton van 0,30 x 0,30 x 0,06 m.
ten behoeve van den dienst der wegenis.
Borgtocht :'6.000 fr.
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,

Beurs, 29.
Prljs van het tastkohter : 4 frank.

Oude

. Het College van Burgemeester en Schepenen .
laat weten dat· op Dinsdag 20 Mei 1930, '8 middags op het stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan -tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering, in

een enkel perceel, van twee Diesel electrisch aangedreven sleepbooten
voor den dienst der dokken.
Borgtocht : 70.000 [frank.
Het Jastkohier en plan Jiggen ter inzage op het 4e bureel van
het stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohler : 6 frank.
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Blauwbaard
door Filip de Pillecyn.
L
Met drieen kwamen ze van heel ver*
Knapzak en zwaard en wat geblutst ijzergetuig wezen op hun
stiel die was :te vechten en te sterven voor de genadige heeren die hun
soldij betaalden en hun aan de vreugden van een geplunderde stad
lieten deelachtig worden* Zij hadden hun moeder vergeten en tienmaal
van vaderland gewisseld* Nu zouden zij probeeren de moeilijke levenswijze te leeren : op eigen hand werken en in vrede te leven*
Daar zongen nog vogels in de kanten hoe ver het seizoen ook naar
de koude geschoven was* De wind streek over de valleien, de son
rustte op rosse klaverkronen* En zij stapten, dronken een teug aan de
veldflesch en spraken zonder te weten over wat.
Zij hadden een naam gehad zooals iedereen, maar die was achtergebleven bij den tijd toen zij nog een thuis hadden waar hun naam
werd uitgesproken* Thans was er van dit alles niets overgebleven dan
de Lange, de Rosse en de Scheie*
Hun riem stond nog stijf van de z ware geldstukken die de laatste
veldtocht had opgebracht* Het was een rijk ding geweest* Een vechten
op 't gemakje en een smouspartij heel den zomer lang* Ze hadden
haast evenveel speenvarkentjes gespiesd als mannen van de andere
partij* En als de veldtocht was afgeloopen hadden lansknechten en
paardenvolk ondereen hun hart opgehaald* Bloed en wijn hadden verbroederd en de hertog had zijn benden met gevloek uiteengejaagd*
Dit lag nu achter den rug en de streek werd veiliger* Hier waren
ze niet langs geweest om de boeren te braden op hun hooizolder en
de boerinnen in hun moedernaaktheid te laten galoppeeren* Het was
hier arm en rustig en 's avonds stonden de lichten ver vaneen* Soms
werd het hun triestig en de Rosse begon dan zonder verzaak te vloeken*
Zoo vol schoone edele horizonnen was de streek dat de Lange er naar
keek en zei:«*k weet niet wat ik heb ». Alleen de Scheie trok zich niets
aan van weemoed en stilte* Die vond alleen maar dat hij zich verveelde en dat hij sinds lang niet fatsoenlijk kaart had gespeeld.
De menschen waren hier zwijgzaam* De Scheie kreeg geen ant433

woord als hij achter 't vrouwvolk riep en slechts eens was er afleiding
gekomen* Een hond,grijs en met schuwe oogen, was de Rosse naar
't kruis van zijn broek gesprongen en als hij een trap kreeg en huilde
was een reus van een boer buiten gestoven* Men riep alarm en heel
*t hof kwam afgeloopen en vechtens gereed bleven de knechten toekijken tot de drie mannen achter den weg verdwenen*
Eerst toen zij alleen waren zei de Rosse :« Wij hadden er moeten
voor vechten »•
«Als ik van avond geen herberg vind wordt ik pater»zei de Scheie,
Ze gingen langs een waterkant met lisch en vluchtend waterwild*
Daar kon de Scheie niet tegen* Noch voor de keel noch voor 't gezicht
wilde hij water en *t maakte hem braakziek als hij in dien donkeren
vloed neerkeek*
De zon ging er over onder* Schoon als een brand waar goud uit
opgloeit lag de plas te sidderen naar het Westen toe* In het gemoed van
de Lange kwam zijn kindsheid weer, sedert hij naar de oorlogsbenden
was getrokken had hij naar geen storm gekeken* Hij was over veel
waters gegaan, van Schelde tot Rijn en van Rijn tot Donau* Hij
had er niet naar gekeken* Maar nu zag hij het en hij keek in den vloed*
Het water is het oudste en grootste kind van God* Daar ligt oorsprong en einde in; dat rukt het geweten in en roept naar den weerklank van alles wat groot en weemoedig is* De Lange* ging erover
staan : daar rilde zijn beeld en sidderde vol plooien en plekken* Eerst
toen de Scheie en de Rosse van verre riepen ging hij weg*
Toen klonk geblaf• gedragen door den vloed* Ook het geluid wordt
door het levende water veredeld* Treurig ging de klank de verte in en
de stilte van den avond zakte zwaarder *En als de drie mannen een
oud kot van een huis uit den drijfnevel zagen rijzen, blafte de hond
nogmaals, kort en nijdig*
— « Deze keer zal hij van mijn broek blijven », zei de Rosse*
Maar van binnen werd reeds geroepen : «Zwijg, duivelsjonk»,
en dan kwam er een hoofd door een smal vensterken om te vragen wie
er was :
— « Goe volk», zei de Scheie*
Ze hoorden iets grommelen van «dat zeggen ze allemaal», een
ketting viel en een flauwe lichtschijn kroop hen tegen*
—«Is ft hier een fatsoenlijke herberg* moederken,» zei de Lange tot
een oud wijf dat met een kat op haar schoot in een ketel zat te roeren*
Ze antwoordde niet* Listig zag ze er uit en leelijk* Maar de man
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lachte vriendelijk en wreef in zijn handen alsof de vraag een compliment was. Hij was jonger dan zijn vrouw, dik en blozend, nog sterk
van lijf en met oogskens die zwommen en blonken.
— « Fatsoenlijk huis voor fatsoenlijke menschen », glimlachte hij.
De eerste fatsoenlijke mensch was de Scheie. Die keek naar den
baas, maar de kat voelde zijn een oog op haar en kwam overeind. De
tweede fatsoenlijke mensch krabde in zijn ros haar en liet daarna zijn
vingeren kraken,wat bij hem steeds een teeken van grooten honger
was. De derde gleed %ijn lang lijf voorbij den baas en zei tot het wijf:
« Frisch van avond ».
— « Wei, is er wat bijzonders te zien», vroeg de Scheie nadat de
baas ze alle drie met bange vriendelijkheid had bekeken. Zijn wij apen
van de foor of Driekoningen van Dertien Dag? Eten moeten we,
drinken moeten we, en betalen zullen we.»
De baas had er nog vele van dit kaliber gezien. Mannen die met
zeere voeten vanuit Bohemen of het Rijk naar de oude aarde terugkwamen en in zijn herberg den weemoed van hun stille land met zijn
water en de aangrijpende zwaarte van zijn avonden doordronken.
Woeste kerels, bullebakken die hun eigen vader van den dijk zouden
hebben gestooten als de woede hen te pakken had; maar klanten zooals prinsen. Eten van 't beste en drinken van fi meeste en betalen met
versch gestagen munt waar een koning of een prins zijn gelauwerd
hoofd had toegeleend.
Zoo drie te samen had hij echter nog nooit gezien, zoo'n Scheie,
rosse, lange drievuldigheid. Met zijn kennis van een reizenden passant
merkte hij dat het huurlingen waren die in een verre streek waren
beugevochten. Hun wapengetuig en hun plunje waren van 't gewone
soort; elk op zijn eigen waren ze zooals duizenden die de straat verslijten. Maar zoo drie te samen.
— « Krijgen we eten of niet», herhaalde de Scheie. De baas keek
naar het wijf dat in den ketel zat te roeren, alsof ze alleen op de wereld
was en zei onderdanig :
— « Goed eten is duur ».
De Rosse sloeg met de vlakke hand op de Lange zijn buik. Dit
deed hij altijd als hij plezier had. Hij nam twee zware muntstukken uit
zijn tesch en stak ze onder den baas zijn neus :
— «Is dat geld of is dat geen geld? »
— « Ga zitten, heeren», zei de baas. « Als ge kunt wachten », hij
wreef over zijn kin,«als ge een beetje kunt wachten, daar is een koppel
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waterkiekens, daar is nog een halve hesp*** maar voor de waterkiekens***»
— « Ja, dat duurt een tijdje,» zei ft wijf zonder op te kijken*
Ze zouden wachten als ft moest, maar niet te lang en in afwachting
zouden ze een half buikje vol drinken*

— «Ik geloof, zei de Scheie, als ze gezeten waren en de eerste
teugen hadden geapprecieerd, ik geloof dat ik naar Gent ga wonen* Ik
huur een herberg***»
— « Ja, met uw smoel zult ge klanten lokken », meende de Rosse*
Maar de Scheie was meer gewoon*
— «Ieder verslijt wat hij heeft», zei hij.«Ik huur een herberg en
probeer vooral ft soldatenvolk binnen te krijgen* Ik heb ondervinding
van dat volk en weet wat ze liefst drinken* Daarbij ik verdraag alle
gedachten en bij 't veranderen van prins of graaf heb ik even graag
den nieuwen als den ouden »•
— «En meent gij dat ge met een gezicht als dat van u***» De
Rosse kon het geluk van den Scheie over zijn hart niet krijgen*
— «'k Weet het», zei deze*« Maar ik heb een zuster in 't Meetjesland, een ferm wijf; 'k zou haar kunnen vragen om hulp van heur
dochters* Die zal ze wel hebben », zei hij met een beetje angst dat ze
soms niet getrouwd zou zijn***«Ik hoop tenminste dat ze nog leeft,
besloot hij met broederlijke genegenheid* »
De drie mannen zagen de Scheie zijn herberg met de Scheie erin
en zijn nichtjes* Kon een stijfgevochten soldaat iets beter wenschen*
— « Ja, Gent is een goe stad voor zoo'n stiel», gaf de Rosse toe*
« Maar ieder kan geen herbergier worden »• ft Was gezegd met een
beetje spijt*
Ze dronken op ft fortuin van de Scheie*
— «Zouden ze mij bij de politie niet willen», vroeg de Rosse*
Dit scheen zoo buitengewoon dat de Lange zich verslikte in zijn
drank*
— «Ge weet toch wel», zei de Rosse ernstig, «dat ze daar zoo
nauw niet steken en dat ze daar liefst oudgedienden hebben* Ze hebben
overal voordeel en mogen de taveernen bezoeken als 't lichtuit geluid
is*Wij mannen van den oorlog,deugen voor anders niets :in de taveerne
of in de wacht* En't een is zoo fatsoenlijk als 't ander »*
— « Fatsoenlijk, wie spreekt er van fatsoenlijk,» morde de Lange*
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Ook de Scheie meende dat het onnoozel was daarvan te spreken
en ze begonnen dan liever maar aan de herinneringen van den laatsten
veldtocht*
*

De waterkiekens waren afgekluifd* De halve hesp was gewetensvol bewerkt door drie knipmessen*
Elk betaalde nog een kan wijn*
Ze voelden zich zoo vredig als een volgegeten mensch maar zijn
kan* De baas kwam met een vetkaars en ze trokken zwaar naar boven
waar twee stroozakken den herbergier voldoende bleken voor drie
man*
Elk voor zich zelf lagen ze na te denken* Hun oud leven was voorbij met al zijn geweld en zijn plezieren* De kampvuren, de reuk van
mannen en paarden, de nachten vol dobbelsteenen en moordgehuiL
Hier was het stiL Zelfs het water daarbuiten gleed onhoorbaar
over zijn weg waarlangs het kwam en ging, eeuw uit eeuw in* Water,
water en stilte* Eenzaamheid die bang maakt als men voor zich zelf
bang kan zijn*
Een geglim van maan kwam door de glazen dakpan* Het lag met
een streep over het gezicht van den Scheie en over de greep van een
kort zwaard* Alleen de Rosse lag te luisteren naar den nacht; de twee
anderen waren zwaar ingeslapen met kort gesnork als een te lange
ademtocht ingezogen werd*
Tusschen zijn twee laarzen zag de Rosse een rooden schijn* Het
was een lichtschemer die van uit het hok beneden kwam* Hij kroop er
heen en keek door de reet maar zag niets dan de vuile vloer van
hardgestampte aarde* Een geschuif en een gevezel was echter
duidelijk verneembaar*
Het was het wijf dat sprak* Eentonig en zonder verheffing van
stem trachtte zij haar man van iets te overuigen; die antwoorde telkens
«'t kan geen kwaad »*
Toen legde de Rosse zijn oor tegen den vloer* In 't eerste was zijn
hoofd vol geruisch alsof hij er een zeeschelp tegen had aangedrukt*
Dit is geen gerucht van buiten, dit is het gesuis van het bloed en het
leven van het lichaam; het bloed dat in en uit het hart springt, dat
stijgt naar het hoofd en soms ruischt alsof het al meteen u versmachten wil* En dan een stilte, een ijle, ontzettende stilte*
Meegaandeweg wende de Rosse zijn oor aan den klank en dan
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hoorde hij dat het wijf sprak over goud* Angst en hartstocht lagen in
haar gefluister* Toen zei de baas : «mij goed »* Er werd iets weggeschoven, het licht ging uit, een deur sloeg toe.
Met zijn handen onder 't hoofd lag de Rosse te staren in de
duisternis boven hem* Zoo had hij dikwijls gelegen in zomersche
kampnachten als mensch en aarde den reuk van groeite en kracht uiademden* Hoe dikwijls had dan niet de trom geroffeld voor een zwaren
marsch die alleen ophield als een brandend dorp den nacht van den
overwinnaar overlichtte*
Hij keek naar den Scheie, naast hem* Zijn gezicht lag heelemaal
donker; de lijn van het maanlicht was verder gekropen en lag nu over
zijn laarzen; ook nog over zijn kortzwaard* Holen vol zwartheid waren
de laarspijpen, maar het zwaard glom mat en schoon, staal dat door
handgebruik en gewrijf tegen kleeren zijn glans heeft gekregen*
Het stroo onder hem kraakte als hij zich verlei en hij hield angstig
stil alsof dit gerucht niet zijn mocht* Zijn hand tastte rond om te beproeven of het ging zonder geruisch* Dan bleef hij weer roerloos liggen*
Het goud! het goud! Hoeveel huizen hadden zij dooreengeslagen
om er te vinden, als de dronkenschap van de bestorming zat was van
bloed en naar goud schreeuwde* Hij zag nog altijd voor zich een oude
vrouw die de punt van een dolk langzaam liet gaan door haar verschrompelde gele borst, de oogen opengesperd van haat, de tanden
opeengedrukt dat zij kraakten en dan ten slotte zei:
— « Daar ligt mijn geld », en bewusteloos omsloeg*
Daar ligt het geld* Beneden lag het en voor die stilte klopte zijn
bloed als een luide stem die «geld » riep*
Het werd hem almeteens klaar* Hij gaf een stamp waar de Scheie
lag* Die snorkte, lang en traag, als iemand die de opperste zaligheid
van den slaap aan 't genieten is*
— «Scheie », fluisterde hij*
— « Ja, ik kom», bromde de man* Hij geraakte overeind, zag de
maneschijn over zijn laarzen en over zijn kortzwaard*«Wat is er?»
vroeg hij*
— « Roep de Lange »*
De Lange werd wakker* Een soldaat wordt licht wakker* En als
ook hij overeind zat keken de drie mannen naar de schoone manestreep
en luisterden*
Toen zei de Rosse ten slotte*
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— « Hier is geld in huis, veel geld* Ik heb het gehoord »*
— «Waar ligt het »• zei de Scheie*
De Rosse fluisterde wat hij gehoord had* Geen van de drie schrok
terug* Goud en bloed waren voor hen sinds vele jaren verbonden geweest* Een man den degen door de keel stooten, een boer de strot
oversnijden in een brandend dorp en over het bloed weg grabbelen naar
het geld was hun stiel geweest* Zij hadden in den oorlog gestaan voor
prinsen, vaderlanden en religies en altijd had de oorlog hun hetzelfde
gelaat toegekeerd ; bloed en goud*
— «Stil*» zei nog de Rosse*
De stroozakken ritselden als zij recht kropen* Dan wachtten zij
een poos en luisterden naar de stilte van het huis*
Buiten blafte de hond, kort en nijdig* Een riemslag sloeg in het
water, verzwakte en de stilte heerschte*
Zij stonden gebogen voor de trapdeur en trokken hun lijf bijeen
als de teenen van de Scheie kraakten tegen den vloer* Het scheen hun
een lange tijd tusschen riemslag en stilte* maar toen de treden van de
trap meegaven aan de zwaarte van hun tred* bracht het gezoef en het
geritsel hun moed, want de volmaakte stilte is een hevig gevaar*
De Rosse sloeg licht en ze schoven binnen* Het wijf lag te staroogen naar de deur* maar vooraleer ze de keel kon openzetten lag er
een vuist op haar mond* een andere schudde den baas wakker*
— « Waar ligt het geld? »
De twee anderen zwegen* Het wijf lag te gluren vol van aardigen
angst* Ook toen haar keel vrij was sprak ze geen woord, maar keek*
keek* En toen de man begon te smeeken en te liegen keek ze hem aan
van terzij met een blik waar verachting in lag*
De Rosse zei dat ze zouden leven als ze *t geld wezen* en dan zei
het wijf* de oogen van haar man zoekend :« hier is geen geld*»
— «Neen* hier is geen geld*» kermde de baas* En hij begon
tranerig uit te leggen hoe de tijden duur waren en dat twee oude menschen de nagelsvan hun vingers moesten wroeten om aan *t kostje
te komen*
— «Zoekt maar, heeren, zoekt maar* Al wat ge vindt is voor u »*
Maar de Rosse rukte hem van zijn slaapzak : «Vooruit, direct
naar ft geld »*
De Scheie* die zich geaffronteerd voelde dat de Rosse kapiteinsmanieren over zich had,bromde : «Laat mij daar nu maar eens mee
betijen*»
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Hij trok zijn mes; een mes dat blonk van vele jaren gebruiL Het
was met dezelfde vlijt gevaren in worsten en braadvleesch en brood.
Hij liet het glinsteren in het geweifel van de kaarsvlam en vloekte*
De oude man viel op zijn knieen* Hij was meteens devoot ge~
worden en aanriep zijn schutspatroon; hij sprak hun van medelijden
en van brave christene zielen :«Doe het toch niet, doe het toch niet*»
De Scheie zei : dat er genoeg gejammerd en gezeeverd was* «ft
Geld of't mes door de keeL» En dan kroop de baas jammerend naar een
hoek van de kamer en daar gekomen aarzelde hij en herbegon zijn
getraan*
Een schop van de Rosse deed hen^ met het hoofd tegen den
muur bonken; dan zuchtte hij: «in Gods naam dan!» en wees naar een
steen die los zat*
De lange klauw van den Scheie tastte rond en smeet een lange,
vunzige beurs over den vloer* Bij den klank kermde de baas: «och God,
och God, en ft wijf was rechtgesprongen en huilde; geeft het hier,
bandieten, baanstoopers »•
De beurs was zwaar; zij klonk hard tegen de tafel en met hoopjes
rolden de stukken over het gevlekte, gele hout* Goudstukken van wel
tien vorsten, met kronen en scepters, blinkend in dof-rossen gloed*
Stil als een rat was het wijf naar de deur gestoven en terwijl ze
futselde aan den grendel kreeg de Rosse haar in ft oog en trok ze terug*
— «En die twee hier?» vroeg hij aan zijn kameraden*
— « Twee oude nietdeugen,»meende de Lange*
— « Wat dood is spreekt niet», zei de Scheie*
In het vloei-heldere licht van de maan stapten de drie mannen
van den waterkant weg* Op het water dat aarzelde tusschen ebbe en
vloed gingen op en af twee donkere vlekken en naar hen toe een derde,
kleinere* Dit was de hond*
Aan den steiger rimpelde het vlak zachtjes uit* Daar had de schele
zijn handen gewasschen*
* *

Juist geteld waren er twee honderd en seven goudstukken*
Zij hadden ze geteld in ft licht van de maan* Nooit had goud zoo
schoon geblonken* En toen ieder zijn deel droeg rondom de lenden,
waren ze rijker als ooit soldaat die uit vele oorlogen kwam.
In het Rijnland hadden ze een lange poos getoefd* De Lange
wilde *t absoluut,want er bestond geen schooner water in de wereld,
440

en 's avonds beviel het de Rosse en de Scheie daar ook* De lichten op
den stroom wenkten en de glansplekken in het water waren vol doordringende geheimzinnigheid* Dit voelden zt nu veel meer dan toen zt
soldaat waren*
Van het huis aan den waterkant spraken zt niet* Eens had de
Scheie gezeid «zt moesten hier eens voorbijdrijven »• Maar de Lange
had hem aangekeken en gezegd dat hij zijn bek moest houden* Toch
hadden zt alle drie lang naar het water gestaard*
De herst was volop in regeering gekomen en de Scheie werd
ongeduldig naar zijn taveerne* En zt trokken, verder genietend van
het leven zooals menschen die niets te doen hebben*
Alle drie waren zt zuinig geworden* Ze keken zuur als er een
goudstuk moest gebroken en de gewoonte van gelagbetalen en tegen
betalen was vergeten* Een boer, waarbij zt vernachtten, gaf hun werk
voor een week en zt leefden van zijn mageren kost en dronken melk*
De Scheie had er een meid in 't oog gekregen die hij dienstig
dacht voor zijn taveerne* Maar zt zti het aan een paardenknecht en het
leven werd er voor de drie gezellen te zuur/
Te Luik verkochten de Rosse en de Scheie hun kortzwaard aan
krijgsmannen van den prins en met het geld deden zt een toertje in de
kroegen om te zien hoe de taveernebazen aldaar zich wisten in te richten* Het was de eerste maal sedert dien avond dat zt aangeschoten
waren* De Scheie was uitgelaten en sprak van een paar meiden mee te
nemen naar Gent, maar de Rosse keek somber, zti weinig en dronk
met ernst en beradenheid*
Hij vond^het nochtans schoon en plezierig rondom hem* Krijgsvolk speelde met de dobbelsteenen en of zij wonnen of verloren, de
tinnen maten klopten tegen de tafel, en als er een verliezer was die
't niet herden kon en begon te schelden, dan kwam de baas en zei,dat
hij crediet gaf* Een baas zooals de Rosse er nooit een gezien had* Zijn
buik bolde uit zijn wambuis en zijn billen spanden in vettige roode
broekspijpen* Hij hanteerde wijn en zwaar-donker bier, liet geld glijden in een lederen tasch die onder zijn navel hing, stak zijn vinger
in een kooi om er een mageren hannewuiten aan te laten pikken*
Ach! taveerne, taveerne* Ook de Scheie was er door betooverd.
Hij keek naar den baas met erkentelijkheid en wachtte op een teeken
van zijn vriendschap maar de baas meende dat hij naar den hannewuiten keek en hield zich speciaal met den vogel bezig om den klient
te voldoen*
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— « Hou nu toch op met uw stomme streken,»stootte de Rosse
hem tegen zijn ribben*
Maar de Scheie was in een humeur om zijn ergsten vijand vriendelijk te bekijken*«Ik betaal er nog een,»riep hij, en de baas kwam aangeschoven met twee zware tinnen maten en zei : «Sante, les camarades »*
Vanuit de potten sloeg de kou tegen hun neus als zij het schoone,
donkere bier naar hun gezicht hieven* En kloek en zwaar voelden ze
f
t in mond en gorgeL
Toen zei de Rosse :« Laat ons gaan »•
De Scheie ging onvast* Hij had heimwee gekregen naar zijn oud
bedrijf als hij de lansknechten en kolveniers zoo onbezorgd hun soldij
op de teerlingen zag zetten* Hij werd weemoedig*
— «Ach! schoone tijd», zuchtte hij* «Geen zorg en geen verdriet; geen vrouwvolk in den weg en toch altijd bij der hand. Zingen
en drinken, vast logement en eten* Ach! plezieren, plezifcren! Waarom
ben ik geen soldaat gebleven »•
— « Omdat ge taveernier gaat worden », bromde de Rosse*
— « G'hebt gelijk, Rosse* Ach vriend van zoovele dagen; taveernier dat is ook nog soldatenleven* Hebt ge ze gezien hoe ze speelden en
dronken^hoe plezierig ze zijn en hoe de taveernier de helft van 't plezier heeft en al 't geld op de hoop toe* Rosse, ach, mijn Rosse deugniet,
ge krijgt drank voor niet bij mij, gij en de Lange*»
De Scheie hield niet op zijn vroolijk hart uit te spreken*
De maan stond over de stad en over de Maas* De twee mannen
wandelden in den klaren voornacht*

De Lange had zijn geld geteld* Hij zuchtte van voldoening en
trok zijn laarzen uit*
Hij had een paar uren alleen gezeten in ft kroegsken waar de
gezellen hun logement hadden voor dien nacht, onder de schaduw van
de kathedraal* Van daaruit bonsden de uren met tastbaar geweld vol
van zuiver en sterk metaal*
Hij zat op een laag driepikkeltje en keek naar de gele viel dam
brandde op den zwarten tinnen kandelaar* Voor het eerst sedert vele
jaren dacht hij na over zich zelf* Het krijgsbedrijf had hem zijn leven
voorgeschoteld zonder dat hij zelf zijn deel had in de beschikking*
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Marsch of bivak, kampvuur of plundering, gevecht of aftocht, dat
gebeurde allemaal buiten zijn eigen ordonnantie. Zoo was alles
ingeslapen in hem wat elk mensch meekrijgt aan geestelijke fondsen :
het nadenken over een daad en het afwegen van een verantwoordelijkheid, de zorg voor anderen*
De mensch was anders geworden sedert hij met zijn twee kamaraden het soldatenambacht in de Duitsche landen had verlaten*
Het leven werd opnieuw ontdekt* De arbeid die worstelt met de aarde
en mensch en dier koppelt in akkerbouw en bedrijf van de hoeve
stond nu voor hem als de regel van het leven* Wat denkt een krijgsman
aan den arbeid van wat hij verwoesten mag, aan den platgetrappelden
akker waaruit de spijze werd geteeld die hij verzwelgt* Zijn werk
is kapotslaan en met misprijzen ziet hij het trage, vreugdelooze
voortbrengen van den landman.
In de steden waardoor hij getrokken was, in triomf op terugmarsch, was hij geweest het genietend nietsdoen op de booze verbetenheid* Van die steden had hij alleen de kroegen en lichtekooien
bemerkt. En nu zat hij verloren in die groote stad waarover de zware
kathedraal haar majesteit stak en waar de menschen dooreenliepen volgens de wet van arbeid en plezier*
Hij nam behoedzaam zijn goudstukken en lei ze op tafeL Ook
dit had een nieuwe waarde gekregen >Van geld leeft iedereen die
in geen krijgsbende staat; het koopt brood en drank; schoeisel en
kleeren zijn geld. Maar de krijgsman brast en scheurt : 't komt
van een ander* Geld moet op, want een doodgebloede soldenier
heeft er niets aan dat een ander tevreden is bij *t uitschudden van
zijn geldriem*
De schoone, sombere goudstukken, de ernstige, zwaargelijnde
goudstukken, dat was een deel van de wereld waaruit hij kort geleden
was gekomen* Ze waren zooveel maanden eten en drinken waard
— en vanuit zijn hand zouden ze voor anderen het leven afkoopen*
Hij werd bekoord door die blijvende kracht die van mensch tot
mensch, door werk of diefstal, den inhoud aan het bestaan geeft*
Hoeveel genot had een van die stukken met hun diepen, tragen klank
aan hoeveel menschen gegeven?
In het huis aan den waterkant hadden ze gelegen, gevat in de
vuile beurs, wachtend naar het oogenblik waar een hand hen aangrijpen en een oog hen overstralen zou* Zij zouden in een taveerne
komen, misschien in de hand van een straatmeid, misschien in de
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rond gespannen vingers van een pastoor, Hetzelfde goud, hetzelfde*
Dit, dit schoone gladde, afgesletene dat de naakte zuiverheid van
zijn metaal in de vlam liet spiegelen; dat andere, nieuw nog, met
het vuil van betooverende handen in de lijnen van den beeldenaar,
Hij nam het, en woog het in zijn hand* Log en koud was het,
Hij krabde erover met den nagel van zijn duim en het zuivere goud
blonk in een glanzende streep over het gezicht van den man die
zijn waarde aan het geldstuk had verbonden, Hij wreef het over zijn
dij en het hoofd kwam in somberen glans te voorschijn uit de diepe,
zwarte omlijning van de groeven,
Het was een gezwollen kop, zwaar aan hals en keel, met overhangende kaken en afgeronden neus, Latijn stond rondom, statig*
Het zou afslijten en vervagen tot de effen schijf glansde en waardeloos
werd, maar jaren zou het duren,
Toen hij het terugstak kwam de Rosse binnen,

De twee mannen keken elkaar aan. De zwijgende vraag kreeg
een zwijgend antwoord*
De Rosse trok zijn laarzen uit, zittend op den boord van het
ledikant en was aandachtig in zijn bedrijf*
— « Waar is de Scheie gebleven?»
De Rosse trok zijn schouders op en keek op van onder zijn
wenkbrauwen, maar spreken deed hij niet*
Toen wist de Lange waar de derde kameraad gebleven was,
— en beide mannen kropen op hun stroozak, De Rosse blaasde de
kaars uit.
En dan sloegen de Lange zijn gedachten terug uit over zijn
goudstukken,
Dit was nu de derde, bij zijn weten, die geslacht was voor dit
goud, Hoevele anderen hadden niet gebloed die hij niet wist, Oude
en schraperige zooals de twee aan den waterkant, jonge en sterke,
opgewekte zooals de Scheie,
En hoe duurder het gekost had, hoe begeerlijker het was. In
den storm van de steden werd het genomen en den dag daarna te
grabbel gegooid aan meiden en taveerniers, Maar hier behield het
zijn prijs, Hij had gezien hoe de Rosse zijn riem en zijn bundel niet
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had afgelegd en hij zelf tastte of zijn eigen geld nog op de rechte
plaats zat*
Hij kon geen slaap vinden. De nacht stond stil over hem met
die plekken vol halve klaarte die van de sterren komen. Uren sloegen,
een nachtwaker zong lijmerig het afbrokkelen van den tijd; daar was
een ingehouden adem, ingetoomde geruchten over de stad; soms
sloegen stappen tegen de stilte.
De morgen kwam, kil, met half-ingeslapene geluiden. En als
de donkerheid tot grijsheid verworden was sag hij dat de Rosse
met zijn oogen open lag, bang van gerucht te maken.
* *

Het was gedaan met de kameraadschap. De Rosse dacht dat de
Lange verstoord was omdat hij zijn deel niet had gevonden in de zaaL
Hij zelf woog nu zwaar van al die goudstukken; als hij zich neerliet
op een bank was het of een doffe klank eruit opzinderde. Hij had
getracht de Lange te verblijden met een paar flinke tractaties. Wijn
van Leuven, rood en pittig, met de kracht van steen en de branderigheid van paardemest. De Lange had ervan gedronken, met zijn oogen
half toe onder de deugd van den dronk. Maar de wilde, brassende
hartelijkheid was er niet weder in te krijgen.
Ze trokken verder. De Maas Hep het Noorden in, met grijs,
koud water* En als zij hun weg links kozen, dreef een bange, zwarte
plek, midden in den stroom.
De Lange greep den Rosse bij den arm. Die haalde de schouders
op als om te zeggen «'t kan wel zijn »; zij stapten verder en toen bleef
de Rosse plotseling staan en zei:
— «Ik trek naar Gent en word taveernier.»
*
* *

Nu werd het tusschen beide mannen een spel van argwaan en
ongerustheid.
Hun slaap was niet meer die logge vernietiging met onbekommerd
snorken. Zij hadden jaren lang de onbevangenheid van de rusturen
genoten; opmarsch of aanval had hun gemoed niet vertroebeld.
Maar nu voelde elk dat hij naast zijn vijand neerlag*
Geen van beiden had eigenlijk medelijden met de Scheie. Samen445

vechten en samendrinken is niet voldoende om vriendschap te kw£eken* Maar in hun gedachten leefde die duistere moraal van alle
krijgsvolk: zien menschen dooden die in de klas staan van de « vijanden»zal zelfs geen teer geweten zeer doen; maar een man neersteken
buiten den geautoriseerden moordtijd krenkt de bloedwet van de
menschen.
Toch zwierven ze verder*
De wegen kraakten onder de vrieslucht* Het zachtgeheuvelde
land lag grijs onder zwaren hemel* In de dorpen roken de stallen
naar het warme vee en als een huisdeur openging sloeg de lucht van
menschen en eten naar buiten*
Het was een troostelooze marsch door slapende landouwen*
— «'K wou dat ik in Gent was,»zuchtte de Rosse*
De sneeuw sloeg over het land, eerst met dunne veegjes die
aanzweepten tegen handen en gezicht en smolten in prik van kou;
en dan de langzame, langzame vlokken die oneindigheden van stilte
meevoeren op hun geruischeloozen vaL
Vanuit een logementhuis met kleine groenachtige ruitjes zagen
de beide mannen hoe hun stappen daarbuiten insneeuwden* De
valavond bracht een vreemde grijsheid over het klanklooze stadje*
De gelagzaal was hoi en doorlaaid van den gloed van het haardvuur*
De Lange voelde dat het zoo niet langer uit te staan was* Hij
wist niet waarheen; hij wist niet waarom hij met den Rosse meeliep,
waarom hij den verren, tragen weg naar Gent in drie voetreizen deed*
De kost was mager dien avond en het bier zuur* De baas bediende
met afgemeten woord* Hij was een krotter van een herbergier en
trachtte niet vriendelijker te zijn dan in zijn aard lag* Het was nog
niet half nacht als hij zijn gasten naar bed geeuwde*
De Lange stapte 's morgens uit die weerdije als uit een gevangenis*
Ze trokken recht naar Gent nu* De Rosse voorop met zijn
gepasten soldatenstap door de licht-op- stuivende sneeuw* Nu eerst
zag de Lange hoe sterk gestuikt zijn kameraad was* Vierkant, met
een pezigen hals, waarboven de sproetachtige ooren een roode vlek
teekenden* Hij ging alsof hij zijn stappen telde en zette in de sneeuw
zijn diepe spoor*
Nog geen mensch was hen voor geweest op het pad* Het strekte,
eender van kleur met de weiden en akkers waarrond het kreupelhout
verarmoed stond* De beide mannen waren het eenige wat bewoog
in die witte vlakte en zij leken zich zelf zwart en klein toe*
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Zij spraken niet* Hun woorden louden verloren geklonken
hebben* En terwijl de Lange zijn spoor verwarde met dat van den
Rosse had hij zijn beziens in zijn kameraad*
Zijn leeren riem spande zoo krachtig om zijn lenden* Daaronder
vermoedde hij de vele goudstukken; die van den waterkant en die
van de Scheie* Hij sag het precies hoe het daar zat, dit almachtige
goud dat nu naar Gent werd gedragen naar de taveerne* En daar
sprong de begeerte in hem op zooals de furie die als een vuur door
het lijf van den stormloopenden soldaat opslaat* Hij gaf de Rosse
een schop in het zitvlak en trok zijn kortzwaard*
De Rosse was voorover gevallen* Als hij opkeek zag hij boven
hem het wapen en de oogen vol lust. Hij dook opzij en sprong recht,
met veerkrachtige beweging* Maar reeds voelde hij een koude pijn
in zijn nek en rolde terug in de sneeuw*
*

Als de Lange voortging lag zijn kameraad in een gracht, met
opengewoelde kleeren en bloedvlekken over borst en aangezicht*
De sneeuw was dooreengewoeld, met donkere vlekken, harde donkere
vlekken die zich inzogen*
De Lange stapte vlug door; hij zag niet meer om zooals in de
eerste oogenblikken na den slag* Hij stapte voor zich uit, over een
breede straat, langs een veldweg achter een ingesneeuwd gehucht,
zonder moe te worden of te hijgen*
Eerst als het middag sloeg op een onzichtbare kerk bleef hij
staan* Hij bekeek zijn kleeren die afgedragen en afgeslapen waren
maar zonder vlek van bloed; hij wreef zijn handen in de sneeuw*
vijf, tien maal tot ze geel zagen in de palmen, met vuile lijnen in de
plooien* En dan stapte hij voort*
De avond haalde hem in* Toen hij neerzat in een kroeg voelde
hij hoe ruw en stijf hij was* En aan den waard die hem brood* ham
en sterk bier voorzette vroeg hij hoe het stadje heette*
Dendermonde was het*
Het lag stil en rustig* tusschen twee waters in* De ambachtslui
die er kwamen waren grootsprakig en nieuwsgierig* Tegen een deur was
een teekening genageld met een groot paard dat vier jonge mannen
droeg* De waard vertelde dat dit het Ros Beiaard was met de vier
glorieuse Heemskinderen* Die waren hier gekomen, zooals veel
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andere groote mannen. De stal van het paard had hier heel dicht
bij gestaan.
Op een vunzig kamerken zat de Lange den nacht af te wachten.
Hij trachtte niet zich zelf uit te maken wat er gebeurd was. Twee
gordels lagen voor hem, in bulten getrokken over de goudstukken.
Hij schudde er een uit over zijn slaapzak en met diepen, schoonen
klank rolden de stukken over elkaar.
Hij lei zijn zwaard af. Zijn vingers waren kleverig van een bloedvlek. Hij zou zijn goud tellen, hij zou weten hoe rijk hij was.
Hij nam er een op, een fijn-glanzend afgesleten, en er vielen
er twee uit zijn vingers; hij nam het terug en weer rolden twee stukken
over den slaapzak. Een oogenblik keek hij strak naar het goud, in
dwaze verschriktheid keek hij naar zijn vingers. De bruine vlek
van zijn hand had een kleine, matte plek aan de goudstukken meegedeeld.
Dan nam hij, in woeste vreugde een handvol stukken en gleed
ze door de bloedbesmeurde vingers. En telkens werden ze verdubbeld
onder het kenmerk van de vermenigvuldiging van het goud, tot een
laatste stuk heel alleen wegslibberde uit zijn hand.
Hij keek naar zijn vingers. Het bloed was er afgesleten.
Voor hem lag de buit van God weet hoeveel bloed, bijeengekomen,
verdeeld, terug bijeen. Dit was geen taveerne, dit was een kasteel.
Hij woelde zachtjes door den hoop, nam er een stuk uit en wreef
het over zijn dij. Daar blonk het, zonder vlek, in *t geflikker van de
kaars.
En toen hij zich wilde neerleggen, ging hij behoedzaam naar de
deur of die wel goed vast was en borg het goud onder den mantel
waarop hij zijn hoofd zou leggen.
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Voor Brugge
Bij het eeuwfeest van Gezelle.

door Z* M, JOSEFA.

Laat witte zwancn zwieren,
Op ft Minnewatcr vieren,
In 't schemcrgroen der wiercn
En gouden zonneschijn,
De schoonheid van haar wezen,
Gelijk een vaas gerezen,
Van quiver porcelijn*
Laat zt op den spiegel varen
Waar Brugge ligt te klaren
Met witte nenupharen
In groene looverkroon;
Want toen haar beeld ging tanen
Rees uit haar schoot de zwane :
Haar grootste dichter-zoon!
Zijn ziel is 't Minnewater :
Het stervend Brugge staat er —
Geen wezenslijn vergaat er ~
Herboren naar den geest*
En om haar schoonheid hangen
Zijn eeuwige gezangen
Een nachtegalenfeest!
Maar diep in 't waterglanzen,
Met lichte rilling dansen,
Haar oude torentransen,
Wanneer de zwane zwiert***
Zoo word'haar siet bewogen,
Bewondrend opgetogen,
Nu zi) dit hoogtij viert*
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Want hier is meer gegeven
Dan zwierig zwanenzweven
Om ft schoonste beeld van *t leven
In *t zonnelicht gespreid*„
O Brugge, span uw bogen!
Hier zingt, door God bewogen,
Uw geest van heiligheid*
Uit«Gezelle-Krans »•
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Ancilla Domini
door Annie Salomons.
De warmte van den laten morgen hing zwaar in de stille doktersloods* Het barre licht sloeg door de opengeslagen luiken en ketste
tegen de wit gekalkte planken* Met dof gezoem vloog een klappertor
naar binnen en bonsde, als een projectiel, tegen het houten beschot*
Verder was er geen ander geluid dan de stappen van den dokter
op de cementen vloer, die, telkens als hij een injectie had gegeven,
sijn spuitje reinigde in den bak met sublimaat* Dan spoot hij het leeg
op den grond, en zuster Elisabeth moest onwillekeurig er naar kijken,
hoe de droppels zichtbaar indroogden*
Een voor een kwamen de patient en, terwijl bij vlagen een dof
gemurmel oprees uit de groep, die buiten hun beurt zat af te wachten*
De jonge suster, met haar mooi,stil gezichtje in het witte raampje
van haar kap gevat, ging iederen binnenkomende glimlachend tegemoet; zt ontblootte handig arm of been, waschte snel de huid
met alcohol, en als de dokter zijn spuitje inbracht, stond zt met
gevouwen handen, alsof zt van elke minuut, die zc vrij had, gebruik
maakte, om te bidden voor het deerniswekkende schepsel, dat tusschen
haar en de dokter in lag*
Er was een man met een monsterachtig gezwollen kop, bij wien
het gespleten voorhoofdsvleesch bijna over de oogen hing* Er was
een vrouw, op het eerste gezicht nog gaaf, maar met wanstaltig
opge^ette beenen, waarvan de eene voet al weggeteerd was* De
vliegen zaten bij zwarte dotten in haar open wonden* Een jonge kerel,
wien de vingers kootje bij kootje afvielen, had altijd een obscene
opmerking, als de zuster hem hielp* Ze bad al van te voren om niet
ongeduldig te worden; hun ziekte bracht 't immers mee, arme stakkers*** Maar de dokter vloekte* Hij kwam, ondanks zijn natuurlijke
medelijden met menschelijke ellenden altijd weer in opstand, als hij,
zoo uit zijn ge2;onde, normale wereld, dit maatschappijtje van verwording en exaltatie binnengetreden was* Want anders dan exaltatie kon
hij het toch eigenlijk niet noemen, dat deze jonge vrouwen, die had451

den kunnen trouwen, die kinderen hadden kunnen krijgen en zeker
engelachtige moeders zouden zijn geweest, — zich opsloten in een
levend graf, met enkele verworpenen, die aan het verrotten waren;
die nooit beter zouden worden; die botweg pijn hadden, zooals
honden pijn hebben; die niet dankbaar waren en zich niet zouden
bekeeren, zooals die onnoozele zusters nog schenen te verwachten,
maar die, bedorven van binnen en van buiten, hun ondergang morrend
en wrokkend afwachtten, Als hij 't voor 't zeggen had gehad, zou hi)
de kolonie pijnloos uit den weg hebben geruimd, zooals je een ziek
paard uit barmhartigheid uit zijn lijden helpt* Wat die zusters fabelden
over een onsterfelijke ziel, wou er bij hem niet in. Zijn papegaai had
nog meer verstand dan deze ongelukkigen! Maar als je, om een eigenaardig bijgeloof, iets, dat den schijn van menschelijkheid droeg,
dan niet aan zijn eindje mocht helpen, — waarom de zieken dan niet
aan hun lot overgelaten om onder elkaar te leven en te sterven,
zooals hij ook eens een kolonie in de Gajolanden had gezien : wekelijks
een bezoek van den dokter, om de pijn zooveel mogelijk te verzachten;
van tijd tot tijd de rechtspraak aan een B* B, ambtenaar, om hun
eindelooze perkara's te beslechten; — maar niet een offer als van deze
blanke zusters, waar elk gezond gevoel tegenop kwam; die hun
jeugd gaven vopr een verloren zaak, zonder er ooit iets voor terug te
krijgen; die hun lieve gezichten, — waarachtig deze had een alleraardigst snuitje; — over de verrotting en den stank heen bogen,
alsof dit een sfeer was, waarin ze thuis hoorden.** — Die bovendien
alle kans liepen, dat ze zelf besmet werden, vroeg of laat*
Voor de derde maal keek de dokter het zustertje tegenover hem
aan met een doordringenden, bezorgden blik* Ze stond over een kleinen jongen heengebogen, die pas in het eerste stadium was, en speelde
lachend met zijn trappelende voetjes; maar ondanks haar neergeslagen
oogen voelde ze den keurenden blik en een verlegen rood klom in
haar smalle wangen tot over het hooge voorhoofd* Ze werd zoo rood,
dat de vlek bij haar wenkbrauwen er bijna in opgenomen werd*
Toch stak hij nog even bruinachtig af*
«Vervloekt,» zei de dokter binnensmonds, terwijl hij een meisje
van een jaar of veertien wenkte, dat hem altijd een kan met water
mocht brengen* Haar handen waren nog gaaf, maar haar nagels
vertoonden klauwachtige vergroeiingen; trotsch op haar functie
stond ze al aan de deuropening te wachten, tot de laatste patient
behandeld zou zijn„* De dokter gaf haar een prijzend woord en maakte
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een grap met een oude vrouw, die zich verbeeldde, dat de injectie
haar pijn deed, en liep te kakelen als een kip. Maar toen keerde hij
zich weer naar de zuster, die de gebruikte verbanden aan ft verzamelen
was, om ze te gaan verbranden.
« Kan ik u even in *t zusterhuis spreken?»vroeg hij met ongewone
zachtheid.
Ze bracht conscientieus eerst den emmer weg, dompelde haar
handen in sublimaat, reinigde haar schoenzolen, en kwam toen,
even hinkende, achter hem aan : door het lange staan was de zweer
aan haar voet pijnlijker dan gewoonlijk.
Hij begon over een patient, die de vorige week lastig was geweest.
Geen nieuwe klanten? Was er deze week niets bizonders gebeurd?
Toen, alsof hij een plotselingen inval volgde, drukte hij met zijn duim
op haar voorhoofd.« Hebt u nog last van koorts gehad? Voelt u dit? »
Ze schudde ontkennend het hoofd met haar rustigen glimlach.
« Neen, ik ben best* Dank u wel. Verleden week nog een keer een
beetje malaria »•
«Ik zou toch wel %» zei hij kortaf, terwijl hij zich omdraaide.
Zuster Elisabeth, hief haar hoofd, afwachtend wat de dokter
zou willen. Maar hij scheen zich te bedenken, nam zijn tasch en zei
toen ineens :«Is de moeder overste in haar kamer? »
Het zustertje, verholen glimlachend om zijn schutterige onzekerheid, ging hem voor. Maar voordat hij binnenging, keerde hij haar
bruusk nogeens naar het licht, keek haar aan met een eigenaardigen
blik, — ft leken wel tranen in zijn oogen — en vloekte op zoo'n
plechtige toon, dat ze onwillekeurig dacht, dat dit nu zeker zijn manier
van bidden moest voorstellen.

«Is u er zeker van?» vroeg de moeder, met haar handen zoo
stijf in elkaar geklemd, dat ze al het bloed er uit perste.
De dokter kon dit soort vrouwen niet uitstaan; een vrouw met
zoo'n bevriezende zelfbeheersching stond hem tegen. «Wat een
hardheid,» dacht hij, «zoo'n lief, jong kind..* en geconfiskeerd.
Daartegen hielpen geen praatjes...»
Maar hij zei alleen : «Wetenschappelijk zeker natuurlijk niet.
Maar voor mezelf, en de omstandigheden in aanmerking genomen
— ja, eigenlijk wel »•
De moeder-overste zat onbeweeglijk, met haar oogen strak
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voor zich uit* Toen zei ze langzaam :« U bedoelt de koortsaanvallen
met roode vlekken,*** die zoogenaamde malaria;*** en de zweer aan
haar voet en het uitvallen van de wenkbrauwen »*
De dokter keek haar fel aan.« U hebt dat allemaal opgemerkt en
gecombineerd? Maar dan wist u toch ook self wel***»
« Ach ja; maar ik hoopte natuurlijk*** ik hoopte »*
Over de novene, die ze tot driemaal toe gehouden had, over
haar verstervingen en haar gebed om als plaatsvervangster te mogen
lijden, kon ze met een andersdenkende niet spreken* Ze liet haar
handen los en hij zag, hoe ze trilden*
«Het is gauw,» zei ze toen alleen* «Ze is hier pas vijf jaar »*
« Lang genoeg* In zoo'n hel* Een mooi, jong meisje »*
De moeder borg haar handen in haar wijde mouwen in een
intuitief gebaar, alsof ze daarmee haar kinderen tegen zijn onbescheiden bewondering kon beveiligen*
« Wat raadt u me te doen? »
«Stuur u haar dadelijk naar Holland. Ze kan nog best reizen;
niemand zal ft aan haar zien »*
«En de besmetting*** op de boot*** in den trein***; ze zal met
zooveel menschen in aanraking komen***»
«Ach*** besmetting! Wat weten we daar eigenlijk van af! Sommigen gelooven er heelemaal niet aan* Ze kan een beetje voorzichtig
zijn; zelf haar kleeren wasschen*** Ofschoon : ik geloof, dat het beter
is haar niet te zeggen, waarom ze naar Holland moet »*
De moeder overste hief verbaasd het hoofd* « Hoe kan dat nu? »
«U bedenkt maar wat*** En met de beroemde kloosterlijke
gehoorzaamheid zal het niet moeilijk zijn »•
« Maar waarom zou ik niet liever eerlijk***
Heer in den hemel, wat een vrouw! Het leek wel, of ze er aan
hechtte zelf het afschuwelijkste bericht over te brengen! Ze scheen
niet te voelen* dat elke dag, dien het kind nog in onwetendheid
leven kon, winst beteekende! Zoo'n lange reis, als je wist.. De ongelukkigen hier aanzien, als je wist...
«Omdat ik het dan niet uitgesloten acht, dat ze niet zal willen*
En we kunnen haar toch zeker niet midden tusschen de Inlanders hier***»
De dokter wendde zich af en trommelde op de tafel; hij was
nog jong; hij had een vrouw en twee kleine kinders* In de paar jaar,
dat hij zijn drukke tropenpraktijk nareed, had hij veel ellende gezien*
Maar dit geval bracht hem in opsfand* Hij voelde een onredelijke
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drang om die moeder-overste met haar stille gezicht te beleedigen;
om haar te hoonen, dat onze lieve Heer blijkbaar van hun opoffering
niet zoo erg gediend was, als hij Zijn eigen dienstmaagd net zoo goed
liet verrotten als de anderen* Hij wou, dat die vrouw tegenover hem
nu ook eens in verzet kwam, of tenminste in snikken uitbarstte*
Dit was onnatuur- of gevoelloosheid, of~*
«In elk geval,» zei de overste zacht,» moet ik er eerst met haar
over spreken »•
« U wilt toch niet zeggen, dat, als ze blijven wil, u haar een huisje
zult aanwijzen bij de anderen;*** dat ze dan tusschen die pariahs,
zonder eenig begrip, zonder eenige religie,*** want u hebt hier nog
niets bereikt; dat zult u moeten toegeven »•
« We werken hier pas zeven jaar* En dit is de eerste zuster, die„*»
Opeens brak haar stem. De dokter, snel opkijkend, bood verzoenend aan :« Zal ik met haar praten? Een koel klimaat*** en ze zijn
in Europa tegenwoordig zoover met bestraling^ Het lijkt me werkelijk
niet uitgesloten, dat het proces zoo zeer wordt vertraagd, dat je 't bijna
genezing zou kunnen noemen »•
«Dank u,» zei de moeder en ze stak haar hand uit* « Maar ik
geloof, dat ik *t haar zelf moet zeggen »•
«Nou mocht ik toch weten***» foeterde de dokter, terwijl hij
wegreed* «Allemachtig*** is er nu toch iets, iets werkelijks, waarbij
die nonnen leven?»

« M'n kind,» zei de moeder-overste zacht, «ik moet eens ernstig
met je spreken'»•
Zuster Elisabeth, even mank loopend door haar pijnlijken voet,
kwam kinderlijk vlak voor de oudere vrouw staan en wendde haar
smal en ernstig gezicht naar haar toe* De koperkleurige plek op haar
voorhoofd brandde in het blank der huid en haar zware wenkbrauwen
vertoonden dunne plekken* Toch was haar uiterlijk verder zoo gaaf
en rustig, dat de moeder het weer niet gelooven kon*
«M'n kind,» begon ze nogeens en nam haar hand* Maar toen
ze op den handrug de kleine, roode moeten ontdekte, ontzonk haar
de moed*
« Moeder, heb ik iets verkeerds gedaan?» vroeg het nonnetje
angstig,
Ze herinnerde zich met schrik, dat ze zich dien ochtend wel
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wat kort had afgemaakt van den man met den bloedigen arms to mp.
Ze had zich ineens zoo ellendig gevoeld van den stank en was naar
buiten geloopen om zich te herstellen. Maar zoo was indertijd toch
niet haar afspraak geweest met haar hemelschen bruidegom.
«Neen kind* Ik heb over je werk niets dan goeds gehoord. Het
is iets anders ».
«Ergers,» wou ze eerst zeggen. Maar kon ze het verantwoorden
het bederf van het lichaam te stellen boven het bederf van de ziel?
«Je weet, dat, als we hier komen, we er eigenlijk van af zien
ons vaderland nog ooit terug te zien... En toch kunnen er zich omstandigheden voordoen, die het wenschelijk maken, dat we ons werk
in den steek laten,... tenminste tijdelijk*.. en dat we in Europa...»
Het zustertje bleef haar in afwachting aanzin en de moederoverste voelde zich opeens dankbaar, dat de dokter haar niet kon
hooren stamelen. Ze had zich tegen hem zoo groot gehouden : ze zou
f
t zelf zeggen; en nu ze er voor standi
«We zijn in Gods hand,» begon ze weer moediger; «met alles
wat we hebben : onze krachten, onze wil, onze gezondheid... Maar
Gk)d heeft de menschen vele middelen gegeven... de wetenschap
in Europa komt hoe langer hoe verder... en het koele klimaat...»
Zuster Elisabeth stak plotseling haar hoofd vooruit en keek
de ander aan met een fellen, speurenden blik. Er was geen naam
uitgesproken, maar ze zag de tranen over moeder's wangen loopen,
en ze zti zacht:« Dus toch... ik had fi soms al gedacht »•
Ze wreef onwillekeurig over de roode plekken aan haar handen.
«In Europa doen ze tegenwoordig wonderen,» verzekerde de
moeder-overste, terwijl ze huilde, zonder er op te letten. « Met
bestraling; met injecties... Ik kan er onmiddellijk over schrijven aan
het moederhuis. Als je nu gaat, nu nog niemand ft zien kan...»
«En onze patienten dan? »
« Die verzorgen wij. En als je beter bent...»
Zuster Elisabeth streek haar schort glad.«Ik heb er dikwijls aan
getwijfeld, maar ik heb *t nooit goed door gedacht,» zei ze langzaam.
«Anders zou ik nu wel weten, wat ik u moest vragen. Er was altijd
zooveel werk, dat me in beslag nam; en ik zette *t ook liever op zij...
Laf eigenlijk».
Ze wendde haar hoofd, dat de moeder alleen nog de witte huif
zag. «Mag ik er tot morgenochtend over denken, moeder, of vindt
u beter, dat ik dadelijk... om het gevaar voor de andere zusters...»
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«Neen, m'n kind, je mag denken, zoolang als je wilt »• En de
moeder zocht we£r haar hand, dat ze niet ft gevoel zou hebben,
dat ze iets was, dat iedereen ontwijken moest* Maar Elisabeth weerde
resoluut af*
«Laten wij dankbaar zijn, dat u 't niet bent* Wat moest er dan
van de kolonie worden?»
*
* *

Zuster Elisabeth zat op den rand van haar smalle bed* Wat was
het moeilijk iets door te denken, dat werkelijkheid was* Het leek
zooveel onwezenlijker dan je droomen! Als ze tusschen de ellende
van de zieken doorging, kon zt soms zoo duidelijk de heilige moedermaagd met het kindje voor zich zien en Zijn zegenende glimlach ervaren,
— en nu, nu ze zich zeide :« Je bent melaatsch; en je moet een besluit
nemen, of je naar Europa terug wilt of hier wilt blijven;» — nu bleef
dat alles onwezenlijk*
Europa*** dat was het kleine dorp in Limburg, waar haar vader
burgemeester was* Dat was het witte huis, begroeid met blauwen
regen en rozen, waar zt in de eerste maanden met zoo'n trekkend
verlangen aan teruggedacht had, dat zt het diep weggestopt had
in haar herinnering en haar gedachten niet had toegestaan, ooit meer
die richting uit te loopen* Te denken, dat zt dat alles terug kon zien :
den vijver met de goudvisschen, den bruinen beuk, de duiven in hun
hoogen til,*** en dan dat, waaraan zt bijna niet raken dorst: het zachte,
ronde gezicht van haar moeder; de vertrouwde, rustige oogen* Haar
moeder zou blij zijn haar bij zich te hebben, ook al was ze ziek* Haar
vader niet; die zou het alleen maar vreeselijk vinden; vreemd, dat
een man anders hield van z'n kinderen dan een moeder*** Haar vader
zou't niet kunnen aanvaarden, al was hij nog zoo vroom* Willem
ook niet;*** wonderlijk, dat ze daar nu ineens aan dacht, na al die
jaren* Willem zou haar niet kunnen aanzien, als hij *t wist*** Hij
had nu toch een vrouw en kinderen*** En zij had niet anders gekund,
toen God zelf haar trok***
Onrustig vouwde ze haar handen; de mogelijkheid alleen al
Europa terug te zien deed een stroom wereldsche gedachten en verlangens bij haar losbreken* Ze zag zich weer als klein meisje met een
langevlecht naar school toe slungelen; ze herinnerde zich het thuiskomen, als moeder van achter het theeblad zti : «Goed opgepast,
me kind?» — dat je hart na zooveel jaar zoofn pijn doen kon, om
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een zinnetje; — ze wist nog precies het plaatje, met een echt-gouden
stralenkrans, dat ze eens van den pastoor had gekregen, omdat ze
de zeven hoofdzonden goed had geweten. Zou de bakker nog op
den hoek wonen, van wien ze zaterdagsavonds altijd een koekje
kreeg, als de oude Mathilde er haar inkoopen deed*** Maar moeder
had geschreven, dat er veel veranderd was in het dorp; er moest nu
op de markt zelfs een groot magazijn zijn, waar stadsche japonnen
te koop waren„*
Kind, dacht ze ineens, als je aan je dorp denkt, zou je dan niet
liever je gedachten op de kerk concentreeren, waar je je roeping
het eerst hebt gevoeld*** Die stadsche japonnen zal je niet dragen,
ook al kom je naar huis toe**. En ze moest bijna lachen, om haar
eigen ijdele belangstellingen* Maar toen herinnerde ze zich weer.
Ze zou immers niet in Limburg blijven* Als ze beter moest worden,
zou ze in een van de ziekenhuizen van een groote stad worden ondergebracht, waar ze lupus en kwaadaardige gezwellen behandelen^
Met bestraling*~ maar als er met bestraling iets te bereiken was,
waarom lieten ze de ongelukkige schepsels hier dan zoo reddeloos
ten onder gaan? Was een Europeesche meer waard dan een Inlander?
Mocht een Christen voor zichzelf iets beters nemen en haar arme
broeders het mindere laten?
« Lieve Jezus,» bad ze dringend;«ik wilde al m'n krachten geven
aan Uw dienst* Ik wilde werken en zorgen voor de ongelukkigen,
zonder iets terug te vragen, en ik hoopte ze op die manier te brengen
tot U*** We hebben er nog geen enkele bekeerd, en als U me nu
m'n gezondheid ontneemt, wat kan ik dan nog voor hun doen? En
hoe kan ik dan nog werken tot Uw eer ? Ik weet, dat ik niet mag vragen;
dat ik moet aanvaarden en zwijgen en zelfs dankbaar zijn, omdat U
altijd eindeloos goed bent, ook als U ons ziekte overzendt* Maar
lieve God, het lijkt zoo nutteloos, als ik niets meer kan; als ikalleen
maar de zorgen van de andere zusters vermeerder »•
Ze stond voor het raam van haar kleine kamer en haar wanhoop
steigerde regelrecht naar den hemel in een bevrijdende hevigheid :
«Vader, mag ik naar Holland gaan? Ik zit er vast met honderd
aardsche banden, die me misschien zouden kunnen vervreemden
van Uw liefde* Maar is het geen hoogmoed, als ik blijf ? Zoek ik niet
een mooie rol, en zou ik fi niet smadelijk vinden om te deserteeren?
Overschat ik mijn krachten niet, als ik volhoud : «Hier is mijn post*
Ik wil de zielen toonen, dat lijden-om-Christus gewin is »• Maar
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o lieve God, als ik dan te kort schiet en klaag, — hoeveel schade
doe ik dan aan Uw heiligen naam*** De moeder-overste wil me wegsturen; ze is bezorgd voor ons als voor haar kinderen* Is eenvoudige
gehoorzaamheid het beste? Zonder heroiek; zelfs met den schijn
van lafheid*** Maar hoe sullen de Inlanders wrokken bij de gedachte :
als er een zuster ziek wordt, dan moet er iets anders aan gedaan worden*
Onze behandeling is htm te min »*
Ze legde zich voorover op den houten vloer : verlangen naar het
verre tehuis, lichamelijke afkeer van het lijden, dat ze kende in elken
graad, jonge offerdrang en deemoed streden in haar. Het was, alsof
ze haar hoofd voelde zwellen; de huid van haar beenen scheen te
scheuren; ze strekte haar handen om er zich rekenschap van te geven,
of haar vingers nog intact waren; dan opende ze haar oogen in het
donker : was ze in slaap gevallen? had ze een nachtmerrie? Wat was
er w£ar van haar jagende angst? W£ar was, dat de dokter dien ochtend
haar voorhoofd had betast en met een vreemde plechtigheid had
gevloekt; w ^ r waren de tranen van de moeder-overste*** En nu
moest ze tot een besluit komen : naar Europa gaan, of hier blijven,
een melaatsche tusschen melaatschen* Daar : het witte huis begroeid
met blauwen regen, moeders zachte handen;*** hier de oude man
met zijn stinkenden armstomp en die ander, die telkens obscene
grappen maakte en in wien ze toch Onzen lieven Heer liefhebben
moest*
Ze krabbelde overeind; kwam er dan nooit een eind aan deze
nacht*** Deze nacht, die ha£r hof van Olijven beteekende*
« Vader,» bad ze toen stil, ineens ontspannen* «Laat me niets
willen of nastreven of besluiten* Laat me ook niet vragen : waarom*
Spreek Gij in mij, op het oogenblik, dat ik zeggen moet* Spreek Gij
alleen »•
Toen ging ze op haar smalle bed liggen en sliep onmiddellijk in*

Niemand wist precies, wat er gaande was, maar er hing een
sombere stemming over de kolonie* De moeder-overste had met
stille stem gezegd, dat een van de nieuwe huisjes in orde gemaakt
moest worden, omdat er een patient werd verwacht en ze Hep zoo
bekommerd rond, dat alle zusters er intuitief den terugslag van
voelden* Ook de verpleegden waren stiller dan gewoonlijk, niet stil
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met een gedempte feestelijkheid, zooals op andere zondagen, als een
kleine tractatie er hen aan had herinnerd, dat het dien dag « de dag
des Heeren» was, maar zt stonden broedend in groepjes, alsof ze
een ramp met elkaar bespraken* De pater, die in de vroegte, de mis
was komen lezen, had geen vroolijke verhalen gedaan, maar na
f
t ontbijt had hij lang met de moeder-overste onder de galerij heen
en weer geloopen* En het vreemdste was, dat plotseling de dokter het
erf was komen opjakkeren, — Twee dagen achter elkaar; dat deed
hij nooit, of er moest een muster ernstig ziek zijn*** Hij vroeg naar
zuster Elisabeths* «Neen, dokter, zt heeft geen malaria-aanval;
Zt is in het huisje van Ijem, om haar te verbinden »• De zusters liepen
op hem toe als een zwerm verschrikte vogels* Maar hij gaf geen
verdere uitleg; hij liep op het zieken-dorp toe en juist toen hij op het
straatje stond, kwam Elisabeth naar buiten*
Hij schrok van haar uiterlijk* Gisteren had hij nog kunnen twijfelen, — maar nu was het, alsof het bewustzijn, dat zt zitk was, haar
gezicht ook met het uiterlijke merk had geteekend; de randen van
haar oogen leken opengevotiwen en rood; de bruine plek tusschen
haar wenkbrauwen was gezwollen en een trek van pijn boog de lijnen
van haar mond naar omlaag* Maar toen zt hem zag, bedwong zt zich
onmiddellijk en met haar oude glimlach vroeg zt : «U dokter,,** op
Zondag?»
«Ik wou u spreken , zti hij kortaf*
«In de kamer van de moeder »• En zt ging hem rustig voor naar
het zusterhuis maar onder de galerij hield hij haar staande*
«Bedenk je niet* Ga terug* Ga dadelijk* Er sullen nu nog geen
moeilijkheden zijn* En je kunt hier toch niet onder die Inlanders
blijven »•
Ze keek hem aan, en meteen klaarden haar gedachten* Dit was de
zekerheid, waarom zt had gevraagd* Nu weet zt zonder weifeling omdat God het haar zei* Ze vouwde de handen en haar oogen begonnen
zoo te stralen, dat de dokter er hijgend naar bleef kijken*
«Ik kan niet weggaan* Dan zouden zt ons nooit meer vertrouwen*
Wat helpt het om te spreken van een God, die uit liefde voor hen stierf,
als wij, die in Zijn naam komen, hen in den steek laten, om ons self te
redden ? Pas als zt zitn, dat we geen ander lot zoeken dan het hunne, —
dan sullen zt misschien gelooven, dat we meenen wat we zeggen*** Er
is maar iin ding, waar ik bang voor ben : als de hemel me maar wil
bijstaan, dat ik 't kan dragen zonder klachten*** Als zt aan mij maar
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mogen bewaarheid zien, dat Christus de Zijnen werkelijk sterkt**.»*
Ze had extatisch gesproken; ze had nooit zooveel van zich zelf
weggegeven, als in dit eerste oogenblik, dat zt haar weg wist. Bijna
beschaamd sloeg ze haar oogen neer, en glimlachte verontschuldigend«
Maar een eigenaardig geluid deed haar opzien; een grom als van
sen dier, een wilde, gemartelde kreet, en toen zag ze, dat de dokter
zijn gezicht vertrok in een rare grimas; die niet zoo goed huilen als
lachen kon voorstellen*
«Als je nou***»zei hij gesmoord;«ik geloof niet, dat je hun ziel er
mee redden zult*** Maar ik, als je dat iets schelen kan*** ik merk voor
f
t eerste. Heer in den hemel, als je z66 iets ziet*** en je zegt dan nog
niet***»
Hij draaide zich om en enterde juist den pater, die op zijn fiets
naar de pastorie wilde terugkeeren*
«Als ik u een lift mag geven*** » zei hij zakelijk*«De fiets kan wel
achterin »•
En toen ze reden, begon hij kwaadaardig in een onredelijken
drang om te kwestsen : «Als die kerk van u een beetje inzicht had,
dan zou ze dit meisje heilig verklaren, in plaats van al die zoete femelaars, die heel hun leven maar hebben zitten bidden***»
De pater knikte inschikkelijk*« U bedoelt zuster Elisabeth? Wie
weet*** wie weet* Maar u moet niet vergeten, dat de Heilige Elisabeth,
haar patrones, evengoed de melaatschen verzorgd heeft; en de heilige
Ignatius; en zooveel anderen***»
Hij zweeg om den ander in zijn ontredderde bewogenheid niet te
hinderen* De matiging van gevoelens, die de vaste geloofszucht met
zich bracht, moest voor een buitenstaander dikwijls irriteerend zijn*
Hij vermoedde, dat de jonge dokter in een stemming verkeerde, die
hem elken gezonde deed haten en hij keek bedrukt langs zijn eigen
welgedane gestalte*
De dokter jakkerde langs den weg en tuurde met felle oogen* Al
die pastoors, die een makkelijk, lui leventje hebben, dacht hij*** Maar
toen herinnerde hij zich, dat zijn buurman door de barre zon naar huis
had willen fietsen; hij herinnerde zich een pater, die longpestlijders
had verpleegd, en die zelf***; eigenlijk was het missiewerk nooit een
sinecure, en voor hij het zelf wist, had hij knorrig gevraagd :« Mag ik
eens op de pastorie komen praten?"
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Zuster Elisabeth had de moeder gevraagd dien eenen dag nog
tusschen de anderen te mogen blijven als een der hunnen en 's avonds
in alle stilte te mogen verhuizen, ponder dat iemand het wist**. Ze
vreesde het afscheid nemen, en het zou ook immers overbodig zijn*
Ze zou de musters geregeld zien, als ze de andere zieken kwamen verbinden* «Als ze tenslotte haar self kwamen verzorgen », had ze er in
stilte bij gedacht* Maar ze sprak het niet uit; ze moest vooral alle
pathetiek vermijden; alles moest klaar en rustig blijven en ze deed
schietgebed na schietgebed om de kracht haar lot waardig te zijn*** Als
in een droom ging ze in de rij der witte kappen en zoo dikwijls ze de
bezorgde oogen der Moeder overste ontmoette, glimlachte ze troostend*
Maar onder de vespers, bij den inzet van het « Magnificat» was
Moeder's stem gebroken; ze had de wil van God nooit zoo moeilijk
gevonden* En terwijl ze haar hoofd boog in haar heete handen en om
berusting smeekte, onderscheidde ze die eene jonge stem, die ze nooit
meer in de gemeenschap zou hooren, jubelend boven alle anderen :
« Quia fecit mihi magna qui potens est*,*»

Toen het in alle huisjes donker was en de zusters zich hadden
teruggetrokken, hoorde de Moeder een zacht geschuifel in de gang; ze
stond op van haar bidstoel en opende de deur : daar stond het zustertje
met haar gebedenboek onder den arm en haar kruisbeeld in de hand*
Verder bezwaarde haar geen wereldsch bezit bij haar overgang uit het
land der levenden naar het land der levend dooden*
«Ik ben klaar », zei ze rustig, maar ze kon de trilling in haar stem
niet heelemaal bedwingen*
De Moeder nam haar bij de hand; samen gingen ze naar
buiten*
Het was voile maan; elk blaadje wierp een scherpe schaduw op
den weg* In de verte blaften een paar kamponghonden jammerend den
hemel aan* Zuster Elisabeth keek naar het houten bruggetje, dat het
klocster met het melaatschen-dorp verbond : in het blauwe, klare
licht leek zelfs deze wereld van pijn een mooi en vredig sprookje*
De moeder-overste bad stil voor zich heen:«Lieve Jesus, help me
om rustig te blijven*** M'n liefste kind*** Ik zou het minder erg vinden,
als zegestorven was* Ik kan de gedachte niet verdragen dat ze verteerd
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zal worden~* Ik weet, dat ik aan Uw lijden moet denken*** Geef me
kracht het goede te zeggen en te doen »•
Op het bruggetje bleven ze intuitief een oogenblik staan* Het
zustertje dacht :«Ik mag nooit meer naar den overkant», en ze slikte
tegen haar tranen* Toen zei ze stilletjes:«Ik dank u voor alles, Moeder,
Ook dat u me hier blijven laat »•
En ze Hep cordaat, voor de oudere vrouw, het straatje in, naar het
huisje, dat dien ochtend in orde was gemaakt*
Had ze te luid gesproken ? Hadden hun voetstappen hen verraden;
Plotseling werd er een deur opgerukt en een jonge vrouw, wier neus
geheel was weggegeten, zoodat de mond een wijd hoi leek, Hep jammerend naar buiten en viel voor de zusters op den grond*«De ziekte, de
ziekte*** ik had 't wel gezien », huilde ze, en ze sloeg haar voorhoofd op
den grond als uiting van rouw*
Onmiddellijk gingen er meer deuren open; een man, wiens beenen verteerd waren, draaide zich op zijn zitvlak naar hen toe; de oude
kerel met den bloedigen armstomp krijschte : « Om ons, door ons »,
en hij stak zijn stomp dreigend naar den hemeL De moeder sloeg
beschermend haar arm om het zustertje heen en trachte de zieken te
kalmeeren :« Ga slapen, als goede kinderen* Blijf rustig; anders maakt
jullie de kleintjes wakker^ »
Maar de kreet:«om ons, door ons », was door alien overgenomen;
ze grepen de zoom van Elisabeth's kleed; ze vernederden zich voor
haar in het stof, en terwijl ze op de opeenhooping van ellende neerzag,
die in het blauwe maanlicht nog spookachtiger leek, dacht ze :« Zulke
scharen wachtten Christus op, toen Hij zegenend over de aarde ging*
Dit soort menschen genas Hij met Zijn goddelijk mededoogen »• En
haar hart stroomde vol van deernis*
« Waarom schrei je nu zoo, Ijem? » zei ze zacht tot de vrouw aan
haar voeten*«Hoe vaak heeft de Moeder je nu al gezegd, dat Christus
het meest houdt van menschen, die ziek en ongelukkig zijn* Moet je
nu bedroefd zijn, omdat Hij net zooveel van mij gaat houden als van
de andere zieken in de kolonie? »
En ze dacht : hoe goed was God, die op haar eerste opstandige
«Waarom?» zich verwaardigde zoo'n helder en feiUoos antwoord te
geven* Wat aan geen gezonde, ondanks alien ijver en goede wil was
gelukt, zou de krachtelooze zicke mogen bereiken* Voor het eerst
voelde ze deze onwillige, verworden harten in den greep van het evangelie der liefde* Voor het eerst ging er genegenheid van hen uit, nu nog
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tot haar, om het beetje lijden, dat zij te dragen kreeg : maar weldra zou
die genegenheid zich opheffen tot Hem, die alle lijden op zich had
genomen, uit liefde voor elk van hen„*
Met een glimlach ging ze haar kale huisje binnen en hing haar
kruisbeeld aan een spijker* Met een glimlach wuifde ze de Moederoverste haar afsheid na*
Maar toen die over de brug schreed, midden door de onbeweeglijk schoone wereld, die in den blauwen maanglans verstard leek, bleef
ze plotseling, huiverend van eerbied staan. Het was haar, alsof ze door
de suizende tropennacht nogeens de zelfde klare stem van dien middag hoorde, die, zonder hapering of twijfel, met gedempten jubel, haar:
« Magnificat anima mea Doninum», zong*
En de handen vouwend, in een dankbaarheid vol ontzag, bad ze
plechtig mee :« Quia respexit humilitatem ancillae suae »•
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Lieve Vrouwke...
Lieve Vrouwke onder den stolp,
dat verdroomt al het paasch-blauw
van uw al te groote oogen,
met uw al te roode wangen,
ben je van suiker, ben je van dauw,
ben je van allerpuursten honig
waar wij kinderen naar verlangen*
Met een mandeken, wat kollen
en een manken kandelaar,
en ons zieltje, och arme, wit-beschimmeld
stelden we*u te bloemen daar;
vaar jij hoog tusschen de wolken
op het schipken van de maan
boven 't bijzen van de zwalmen
met sint Pieter en sint Brandaen :
toch wil je nestelen in ons midden
onder het stof van ons zondig gedoe :
zoete Vrouwe dein uw jongsken,
Zoen zijn kwade oogskens toe*
Wat goud op uw mantel van papier,
wat zon op uw fijne poppenhand :
(een goudbij schier*„)
gij zijt de moeder van dit land,
waar niets dan kinderen in kraaien;
een zoen op ons wild, weerbarstig haar,
gij krijgt er van ons wel een stuk of paar„*
en breek uw warrem herte ons,
net lijk ons andre moeder, koekebrood en vlaaien*
G* D E KEERSMAEKER.

De Roos
door Willem de Merode

Ik waakte, en zag het daglicht hangen
Als schemer in ft geplooid gordijn,
En smeekte : laat mij weer verlangen,
En vol van levens onrust zijn*
Neem alle rust en alle vrede,
Het zatte hart haakt naar den dood*
O, laat mijn streven weder mede
Opzwaaien met het morgenrood*
Laat mij weer door de wereld zwerven
Vol zaligheid en vol verdriet*
Laat mij niet sterven voor het sterven*
O God, die rusten leven niet*
Toen werd het zwaar gordijn bewogen
En bloedwarm hief zich in een hoos
Van licht voor mijn verduistrende oogen,
De stille glorie van een roos*

Die van Cuypers
door Gerard Walschap*
Den ouden Cuypers hebben wij al ze leven zien uit de vroegmis
komen met witte holleblokken en ne kiel aan* En met een faas op, die
stond altijd op een oor; ja dien oude Cuypers* Zou dat niet de leste
geweest zijn die met een faas geloopen heeft? Daar zat ne kurieuzen
aard in* Aan zijnen klap te hooren als hij zat was, zoude gezegd hebben
dat hij puur van wat meer voortskwam, allee van groot volk* Ik zag
mijn grootvader uitrijden met een koets met twee peerden, zei Zevus,
maar hoe koste'k ik peinzen, zoo ne kleine snotneus, dat dat de leste
Cuypers was die in een koets zou zitten? En wat dat daar dan tusschen
gekomen is, vraagt nu maar op, daar weet ik niks van, joeng, zuiver
niks* Hij dronk eens aan zijn glas, veegde zijnen mond af met den rug
van zijn hand, stak er zijn pijpke weer in en zei nog eens, zoo nevens
zijnen pijpesteel: zuiver niks* En zweeg*
Als jonkman was Zevus meutteslijper, hij en zijn broer Bernaat,
twee plezante sterke kerels, maar ge moest er voor oppassen : voor
nen niet kwaad en vechters eerste klas* Zevus trouwde hier in een
kleine boerenaffaire; Bernaat is niet getrouwd geraakt* Hij is niet
van de baan af geweest; dat was nog nen beestenkoopman van den
ouden stempel, altijd zat* Hij is al lang dood, zoo maar daarhenengestuikt en gestorven ieverans onderweg, kapotgedronken*
Te Cuypers, bij Zevus dan, waren ze genelven aan tafel, negen
ferme kinderen, zes jongens en drij meiskens, allemaal om ter prontst*
De oudste was nog de schoonste, Marie* Marie van Zevus Cuypers
in heuren tijd, daar werd van geklapt, die was bekend in geheel den
omtrek als het schoonste meisken dat hier ieverans Hep* En een
braaf meisken daarbij, want Zevus hield zijn kinderen kort*
Marie was twee en twintig jaar, Zevus had er het jong volk
afgehouden gelijk vliegen van een vlaai en er waren pertang goei
jongens voor gekomen*
En toen kwam er, ik moet niet zeggen ne joeng maar nen heer*
Een met een moustache die precies met schoenblink bestreken en
gekruld was, en oogen waar ge bang zoudt van geweest zijn* Hij
kwam bij den beenhouwer in den kost en zei dat hij duitsch officier
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was, uit het leger gegaan om een groote kiekenkweekerij te beginnen
en hi) kwam nu hier den kweek leeren* Maar ge zaagt seffens dat het
ieverans ne rijke luierik met grillen moest zijn, want leeren kiekens
kweeken deed hij zoo goed als niet* Hij was den heelen dag op waggel
en principaal naar de kanten van Liezele en Bornhem waar ze in dien
tijd die forten rond Antwerpen aan 't maken waren, ge weet wel, die
fameuze die niet in te nemen waren*
En die kwam dan voor Marie, fruilijn, zeide hij* Hij was groot
en schoon en serieus, en de manieren van dien vent! Zevus zag het
en zei dat het moest gedaan zijn* Marie vroeg wat er moest gedaan
zijn en Zevus stoof op : den eersten keer dat hij haar nog tegen dien
Duitsch zag staan klappen, zou hij met het kruizeel afkomen en haar
overtrekken tot ze weer binnen was* Riskeer het nu nog eenen keer*
Zij riskeerde het nog, maar dan in den donkeren, als Zevus het niet
kon zien*
Den Duitsch zei dat hij met haar wilde trouWen en ze antwoordde
voor den duzendsten keer dat het niet mogelijk was* Hij Het portretten
en brieven zien, zijn familie, zijn villa, alles, en als ze 't niet geloofde,
dat ze dan maar eens meekwam, zij met haar moeder, hij betaalde
de reis* En dan zouden ze zien dat hij geen bedrieger was en dat hij
het meende*
Eindelijk had Marie den moed het thuis te vragen* Zevus overviel
haar met een groot en razig geweld* Hij sloeg haar van hier naar
ginder en zijn vrouw, die er tusschensprong, erbij* Ik zal ze nog liever
kapot maken, brieschte Zevus, dat schandaal*
's Anderdaags was dat schandaal weg en den Duitsch ook* Zoo
hebde er in een dorp altijd hier en daar eenigte die precies losgetrokken
worden en in de wereld geworpen zonder standvastigheid* Het zijn
van den bijlange altijd de slechtste niet, maar ze waren het slechtst
en ik kan niet uitstaan dat ge er harteloos over klapt* En lacht er niet
mee*
Maar ze lachten er wel mee en Zevus kropte het op, geen gebenedijd woord meer over zijn eigen dochter* De moeder kromp wat
ineen, ze Hep heele dagen stil te schreeuwen, maar buiten op de straat
zaagde er niets aan* En ze hadden altijd gezegd : Marie van Cuypers
of Cuypers' Marie, maar nu zeiden ze : die van Cuypers* Meer niet*
Zjang van Trezes had die van Cuypers gezien, ze was nu al twee
•jaar thuis weg, te Luik* Zjang lag te Luik in de kazermen en op nen
achternoen was hij ze tegengekomen in de stad* Hij Hep er boef op,
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gotver ik verschoot, zei Zjang* Maar 't was een madam geworden,
zulle, ge moest ze eens zien als ze zoo opgekleed is, zoo loopen er
zelfs in de stad niet veel*
Zjang, wat zei ze joeng? Ja wat kon hij al veel zeggen en ze was
zi] zelf ook bestaan geweest, dat ziede van hier; maar ze had geen
woord over haren thuis gezegd, ze had maar gevraagd waar hij lag,
hoe lang hi) nog moest dienen en ge zult gij weer blij zijn zeker, zei
ze, van naar huis te kunnen gaan* Zjang had gevraagd : woonde
gij misschien hier in Luik?en ja,ze woonde hier en het was hier goed,
ze had niet te klagen*
Kort daarop werd het oorlog* Twee van Zevus Cuypers* jongens
waren uitgetrouwd in andere parochies, waar ze alle twee in koeien rundbeesten deden en Zevus vluchtte met zijn vrouw en de zes
andere kinderen naar Axel in Zeeland* Vandaar zagen ze Antwerpen
branden en op veertien dagen tijd werd de moeder mager en oud
van te schreeuwen en op Marie te peinzen* Er kwam nog altijd volk
toe, maar er ging ook al volk terug en Zevus hoorde zeggen dat de
Duitschers niets misdeden en dat Marie thuis gekomen was* Zevus
sprak over Marie niet maar hij zei : morgen gaan we naar huis* Ze
bezagen hem allemaal en hij zag wat kwaad van de werk* Als *t er
dan zoo moet gaan, zti Zevus, dat ze ons dan allemaal kapot schieten,
maar naar huis gaan we*
Ze gingen, ze vonden de deur opengebroken en op den boomgaard een mijt opgebrand, maar Zevus vond Marie niet en hij sprak
er geen woord over.
Er kwam groote arrhoe, het duurde te lang* Ge zaagt het aan de
bleeke magere brusseleers die tot hier kwamen om een zaksken patatten
en een klompeke boter* Geheel Brussel moest kreveeren als 't nog
twee jaar duurde, het begon op den buiten al hard genoeg te nijpen,
wat moet het dan in de stad geweest zijn*
Maar sommige beenhouwers verdienden geld gelijk slijk, he*
De oudste broer van Marie, Cuyper's Fonske, had te Boom bij zijn
affaire ook een beenhouwerij opengedaan en dat marcheerde gelijk
een klets* Er waren dagen dat hij vijftien, twintig beesten leverde
zonder te rekenen wat hij zelf uitsloeg en in den winkel per kilo
verkocht* Fonske liet nog twee broers en een van zijn zusters overkomen om in den winkel en in huis te werken en als ze 's avonds
goed en wel bijeen zaten in de keuken, met dikke sergies voor de
vensters, zat Fonske te stoefen, maar viel ineens stil en zuchtte :
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maar ons Marie, he jongens, ons Marie. En daarmee zaten ze te
zwijgen en in hun weelde arm* Sakker ak ik wist waar ze zit, ze zou
ver mogen zitten, maar ik haalde ze terug! En op ne zekeren dag
schoot Fonsken in een kwaad en woest heimwee naar de statie en hij
reed met den Duitschen trein naar Luik* Hij kwam natuurlijk zonder
iets terug, gaat eens een Marie Cuypers zoeken in een stad gelijk
Luik; en geen bakkes Fransch kennen*
Nen andere vond Marie* Hij kwam in den winkel en zei: Madam,
wilde es vragen dat Fonsken eens tot bij ons komt, ik heb nieuws voor
hem*
Hij zei het stillekens tegen Fonsken en Fonsken kwam naar
huis als ze al allemaal sliepen* Fonsken haalde drij flesschen wijn
op en zat zich alleen in den nacht zat te drinken* 's Anderdaags
ging hij naar Brussel zijn zuster halen, daar was ze nu*
Ze wou eerst niet meekomen, ze wou nog haren kop omhoogsteken en bitter stoefen met haar slechtheid, maar als dat over was
begon ze te schreeuwen, haar schoone kop haar lag neven den porto
van Fonsken, zwart op het witte tafelblad* Zwart wit en rood, de
duitsche vlag* Fonske was zot van fierheid en geluk, hij had ze gered
en hij deed zijnen jas open omdentwil van de gouden ketting, ze moest
niet peinzen dat ft nog allemaal Zevus Cuypers was, ft was wat
anders* Nu heb ik goesting, zei Fonsken, in ne straffen diner, veel en
goed, en in ft leste jaar van den oorlog ging hij te Brussel in een hotel
met Marie nen diner opeten van drij sposes voor God weet hoeveel
marken* Maar hij zag op niks* Slacht het gemeste kalf, haalt het beste
kleed, dacht Fonsken als hij wat pinten ophad* Ge zijt mijn zuster,
en omdat ge mijn zuster zijt zulde *t goed hebben* Al dat er geweest
is dat is vergeten*
Marie was nog niet goed te Boom, of ze lag ziek van de griep*
Ze was zoo mager en flauw en ze hoestte wat, ze hadden er geen van
alien goei oog in en op nen avond zei Fonsken : moest ze nu sterven
dan sterft ze toch thuis en we weten dat ze haren oppas gehad heeft*
Marie vroeg om moeder eens te zien en Fonske : neen, dat moeder hier
niet binnenkwam zonder vader* Ze weende en zei dat ze schrik had
van vader*
Maar waarom? Zevus was nog makker dan Marianneken als hij
bij het bed stond; die kon tenminste nog iets zeggen of doen en hij
stond daar gelijk nen onnoozele, maar ge zaagt zijn broek sidderen*
Ze stonden allemaal rond het bed, het geluk was te groot en Marian470

neken trok de sprei recht en schikte het kopkussen wat op, ze moest
kunnen zorgen* Wilde geen tas melk, Marie, vroeg ze* De anderen
moesten voor en na naar beneden in den winkel of de slachterij
en opeens waren ze daar maar gedrijen meer en Zevus was al wel
en goed aan 't vertellen* Ze kommen zij bij mij, ne veldwebel en ne
simpele soldaat* Kartoffels, zeit de veldwebel, we mutte kartoffels
habe* Ik zeg tegen hem, meneer de veldwebel zeg ik, dat is allemaal
goed en wel, zeg ik, maar moete wij niet te fressen haben* Ik zeg
kartoffels voor uw volk dat ginder op ons jongens ligt te schieten,
ik wou dat mijne leste kartoffel op ft veld rot wier, dan had niemand
iets, nog liever als dat ik er twee moet afgeven, zeg ik* Marie lag
te luisteren naar de stem van den strengen rechtvaardige* Ze hoorde
hem weer gelijk vroeger* Maar nu was hij oud geworden, wat naief
en hij zaagde gezapig*
Ze genas* Ze kwam op en hielp wat in de keuken* Ze ging *s Zondags mee naar de mis* Het werd wapenstilstand en het volk smeet
Fonskens schoone vitrienen kapot* Fonske liet er nieuwe in zetten en
gedaan was het. Hij sloeg op zijnen portemonee*
Er was ne gendarm uit den oorlog teruggekomen, zijfl vrouw
woonde met nen anderen waarvan ze al twee kinderen had* Hij lag
in Brussel, maar alle Zondagen kwam hij naar huis bij zijn moeder* Op
een twee drij had hij kennis met Marie, het was ineens zoo en ze
wisten niet hoe 't gekomen was, precies of ze naar malkander gedreven
werden* Het ging allemaal rap en zonder woorden, *t is precies of dat
elke mensch zijn lot heeft en doet er maar iets tegen* Opeens zei Marie
dat ze wegging, naar Brussel, en ze zagen haar of den gendarm niet
meer*
En ze zeiden: die van Cuypers is weeral opgesteken, nu met ne
gendarm* En dat Onze Lieve Heer dat toch moet straffen* Fonske deed
zijn hand van haar af, ze zou voor zijn voeten mogen kreveeren, hij
zou zich nog niet bukken* 't Schandaal!
Marie woonde te Brussel en ze kreeg kind op kind* Er waren
kiekenpoeliers en meiden genoeg die haar wisten wonen en dikwijls
zagen* Zij vertelden dat Marie van haren vent zooveel slagen kreeg en
geheel de parochie zei : daar hebde 't spelleken al, ze heeft het verdiend, de slet*
Ze verdiende nog niet eens dit* Nen nest waar ze met haar
platte kinderen kon wonen, gestampt en gestagen, was nog te veeL
De vent die met die van den gendarm woonde, verongelukte te
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Vilvoorden in de statie, gepletterd tusschen twee wagons van ne
marchandise die aan 't manoeuvreeren was* De moeder van den gendarm leefde nog, die smeekte haren Frans van weer bij zijn vrouw te
komen, dan zon zt gerust sterven en Frans was blij genoeg dat hij van
die van Cuypers af was* Die van Cuypers bleef in Brussel alleen zitten
met haar drie kleine dutskens*
Wat doet die van Cuypers nu? Ja, wat zou zt al veel doen* Kunde
gij uitgaan als werkvrouw met drij kleine kadeen op uwen rug die nog
alles laten loopen* En kunde gij daarmee naar uw familie gaan of naar
uwen thuis, Zevus Cuypers had ze liever alle vier den kop ingeslagen;
die drij kleine sukkeleerkens konden er ook niets aan doen, maar wat
wilt dat zeggen, dacht Zevus*
Ewel wat deed die van Cuypers dan, zt moest todh te eten hebben
voor de kadeekens* Ge vraagt daar nogal iets* Rapietens' Jan was zt
tegengekomen vol verf en poeier* Marie, had hij gezegd, ge zijt zeker
in de meelkist gevallen? Ze had heel haren smoel volgesmeerd,
zoo'n ouw doos* Jan speekte waar hij stond, heel de parochie walgde
van die van Cuypers*
Zevus en Marianneken stierven op een jaar tijds en tusschen die
twee in stierf de vrouw van Rapietens' Jan en Jan bleef zitten met
zeven kinderen* Jan was zoo een specie van suikerbakker, hij voerde
zijn bollen en bezen zelf uit naar den omtrek* Het ongeluk wou dat
zijn oudste ook nog ne jongen was, een meisje zou nog iets kunnen
doen hebben in 't huishouden* Het tweede oudste, een meisje, was
maar tien jaar*
Als Jan overlegd had dat hij toch niet altijd kon thuisblijven en
zijn affaire laten staan, en dat er geen vrouw van wat tref zou te vinden
zijn voor hem, speekte hij niet meer naar die van Cuypers* Hij ging
heimelijk al eens naar Brussel* Ze zagen hem naar den tram gaan, Jan
is zoo opgekleed, zeiden ze, zou hij iets weten zitten? Alles kwam uit
toen de pastoor in de hoogmis afriep : Verlangen te treden in den
huwelijken staat Jan, Baptist Rapiet van deze parochie en Maria
Serafina Cuypers van Brussel, eerste roep* Ze konden hun ooren niet
gelooven, ze zaten stom en verslagen, nog wel dat Zevus dood was*
Ze gruwelden allemaal van die viezigheid en Jan, hebde gij wel een
meelkist jong?
En ge ziet van hier, hoe kon dat goed gaan* Jan Rapietens' kinderen hoorden de menschen Happen en ze deden geenen slag voor hun
nieuwe moeder* Ze sloegen hun drie nieuwe broerkens en als Marie
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Bijvoegsel bij Dietsche Warande en Belfort, Mei 1930.

riep: wilde dat kind gerust laten, gij kinderentoekker, antwoordde de
oudste: en gij, wat voor een zijde gij? Het was er geen leven en als
Jan thuis kwam deed hij met zijn seven* In ft begin bleef het bij
woorden, stillekens aan werden het slagen en stampen* Wil ik het nu
maar rap afvertellen: iedereen kan eens misstampen, ge weet altijd
niet wat ge raakt* Op nen avond in't halfdonker was 't heelegans mis
gestampt, die van Cuypers kreeg ne misval en ze lag er* Ze viel de
deur toe en huilde dat er uw bloed van stolde*
Het is de leste waar ik u van vertel, den afval, den uitschot van de
parochie, ge trekt misschien uwen neus op* Ge leest zeker liever uwen
feuilleton in de gazet of nen boek over 't schoon weer, doet uw oogen
toe voor ft geen dat voor uwen neus gebeurt, en compassie hebde niet*
Ge suit zeggen : hij gaat ze nog voorspreken* Ik spreek zt niet voor, ik
maak geenen tralala, ik zeg het zoo simpel als ft is, maar ge kunt toch
niet beletten zeker dat ik ook over die van Cuypers zit te schrijven met
ne krop in de keel en bevend*
Als zt twee dagen gehuild en gekermd had mocht zt dan eindelijk
verlost worden en sterven en de twee engelen verschenen rond haar
bloedig bed, zz schudden den kop en zeiden : Marie, Marie, gij
die van zoo'n brave menschen afkomt; maar %z kon niet antwoorden
van het eeuwig snikken (i)*

(i) Dit is de laatste van twaalf korte novellen die onder titel : « De Dood in het
Dorp » in boekvorm verschijnen in Juli bij « Het Kompas », Adeghemstraat, 25>
Mechelen* Prijs 25 fr*
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Sledevaart
door Willem de Merode*

Dit is het laatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard verbindt :
Een sledevaart door sneeuw en wind*
En dit geluk gedenk ik 't meest*
Er was geen leven en geen tijd,
Onder een hemel van ivoor
Gleden wij, stil, de stilte door
Der smeltelooze oneindigheid*
Peilde onze diepe veiligheid
Aan ft tuig ft gelui der zuivre klok ?
Opeens doorvoer *t mij met een schok :
Dit is des Heeren heiligheid*
Want, roerloos, boven en beneS
Stond 't witte licht dat schrikt noch blindt*
En *k werd zoo rustig, of *k weer, kind,
Op moeders schoot den slaap inglee*
Wij spraken weinig en verstrooid,
Geluid drong tot geluk niet door*
De wereld ging voor mij teloor,
Maar uw gelaat vergeet ik nooit*
f

t Was of Gods niet te naken gloed,
Die helder oplaait in uw ziel,
Door blinkend prisma tot mij viel
Met al de warmte van uw bloed*

Even voor dit juweelen licht
Heeft duisels donker mij bedekt*
Toen heeft uw lach mij opgewekt
En zag 'k uw glan^end aardsch gezicht,
Uw handen hielden strak den toom
En temperden den gullen draf*
De fijne sneeuw woei op en af,
De droom vergleed in andren droom*
Dit is het laatst geluk geweest
Dat u en mij op aard verbindt :
Een sledevaart door sneeuw en wind,
En dit geluk gedenk ik 't meest*

Italie : Capri
door Dr. Felix Rutten.
De Schepper der wereld had in zes dagen het al geschapen, en
ziende dat zijn werk goed was, rustte Hij van zijn arbeid, Hij rustte en
een droom vervulde zijn slaap. Heel de schoonheid die de Heer uit het
niet had te voorschijn geroepen, vervulde nog zijn goddelijken geest,
en werd in dien droom tot een beeld van wonderbare pracht, een
landschap van louter verrukkingen, Dan ontwaakte de Heer; en de
schoonheid van dit droomgezicht gedenkend, riep Hij uit: Ik wil dat
ook deze mijn droom verwezenlijkt worde* En neerblikkend viel zijn
oog op de blauwe zee voor Napels, en uit de wateren rees er Capri op,
het eiland der bloeiende rotsen*
Wanneer Sorrento de «sorriso», de glimlach van Italie is, dan
komt Capri, de parel der middellandsche zee, den naam toe van wonder-eiland*
Niets had mij in Napels meer geboeid dan de omtrekken van
Capri en Ischia, zooals die er, blauw-grijs omneveld, op de golven
drijven : hun mooie, vreemde vormen in de wazige verte, tegen den
kleurenbloei van zonsondergang*
Waar zul-je ze mee vergelijken? Gregorovius zag in Capri den
vorm van een antiek sarkofaag, aan beide zijden versierd met koppen
van furies; anderen vergeleken het eiland bij 't zadel van een ruiter*
Het kwam Mackowen voor als een krokodil; Jean Paul Richter leek het
een sfinx*
Laat het een liggende leeuw zijn : dan worden de opgetrokken
schonken verbeeld door een drom van steile rotsen, waarvan de verschillende toppen heeten naar keizer Tiberius, naar San Michele : men
noemt ze Moneta en Tragara, en aan de puinen van een sterkte ook
Castello; maar de opgerichte kop wordt gevormd door den hoogsten
bergtop, vijf honderd tachtig meter hoog, de Monte Solaro, die in zijn
helling, naar Napels toegewend, het dorpje Anacapri draagt, als een
bloem in 't knoopsgat* In de zadeldiepte zelf ligt, naar beide kanten op
de zee uitkijkend, het middelpunt-stadje Capri,
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Was dit het eiland dat Homerus bedoelde in zijn Odyssea, en
Apollonius Rhoduis in zijn Argonautica : het rotsig klippenland, waar
de Sirenen hun holen hadden? Tot dan toe hield het eiland zijn bekoorlijkheid verborgen in sluiers van verzwegenheid* Maar toen
Ischia aan Augustus kwam, gaf hij dit zusterland aan de Napolitanen
terug, in ruil voor Capri.
Zoo werd Capri keizerlijk* In negen en twintig voor Christus
kwam ook de keizer self er heen* Een gunstig voorteeken begroette
zijn landing : een oude eik bij de landingsplaats schoot nieuwe bladeren* De dictator was gevleid door deze hulde der natuur* Hij nam
Capri in zijn gunst, en een halve eeuw lang mocht het uitgestrekte
wereldrijk het vergeten Capri benijden* Het had de liefde verworven van Cesar Augustus, en Tiberius, zijn opvolger, verkoos het tot
lievelingsoponthoud*
Zoo werd het pas nog naamlooze, het middelpunt der wereld : het
kleine, zwarte stipje in de blauwe zee* Millioenen oogen waren er nu
op gericht in angst, in afgunst, hoopvol of ijverzuchtig en vol nijd*
Capri's glorie was begonnen* Zijn bergen straalden in den keizerlijken
luister der Cesars, en twaalf lustpaleizen verrezen er op hun toppen,
langs het strand, op dit eiland van tien vierkante kilometer oppervlakte*
Maar met Capri's keizer-historie begint ook zijn romanzo* De
moderne kritiek heeft haar woord gesproken in het keizerproces, waarbij Tacitus en Luetonius aanklagers zijn, toen de beschuldigingen der
Ouden door moderne romanschrijvers tot ziekelijke fantasieen werden uitgesponnen, en het eiland der twaalf paleizen en geheimzinnige
grotten «die Insel der Liebe» geworden was* Maar Tiberius vond
verdedigers van zijn eer, en vrijsprekers*
Inde vorige eeuw werd Capri het eiland van dichters en schilders,
toen Kopisch in 1826 zijn blauwe grot had ontdekt* Er ontstaat dan een
heele blauwe-grot-literatuur, waarvan Norman Douglas de bibliographic opstelde* Mendelssohn schrijft er over in een brief aan zijn zuster,
en Hans Andersen, na Dumas pere, geeft er een beschrijving van, die
beroemd werd* Tiefenbach leefde er, en Maxim Gorki* De herinnering aan Scheffel, die er zijn « Trompeter » schreef, trekt er nog altijd
de Duitschers heen* Capri's glorie is nog niet getaand* De kanonnenkoning Krupp bezit er een villa*
*
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Over het lichte watervlak uhgestrekt lag de sfinx er, duisterend
tegen de avondlucht* De glans van het Westen was ras verdoofd* De
eerste ster fonkelde boven den opgerichten sfinxenkop* Tegen de
donkerende lucht rezen de zwart donkere rotsen in massa's, als muren,
grootsch opgaande uit de staalgrauwe zee* Wij naderden langzaam,
voorzichtig* Op een afstand bleef de stoomboot roerloos liggen* Het
anker was ratelend naar beneden gelaten* Geluidloos dreven bootjes
met licht naar ons toe* We werden op de open zee ontscheept*
Licht bloeide voor ons langs de oeverstreep van het eiland, rozig
en geeL Licht scheen in kleine stipjes van den bergwand uit, alsof het
scheen van achter een doorprikt scherm* Over het heele zadel van het
eiland was er licht* Waar was het stadje dan wel? Achter heel de
donkerte van het breed-gestrekte land welfde zich de lichtere donkerte
van den hemel hoog-uit, met zijn sterrengeschitter* Daartusschen
nevelde de melkweg als een ijle, witte rook*
Aan land gevoerd, stappen de aankomenden in een bergbaantje
over* Het brengt ze tot den rand van het zadel, op een ruim terras*
Dit is het hoofdplein van het stadje, boven de zee gehangen als een
bloemkorf* Daar schemeren witte kolommetjes van pergolas die klimrozen beuren, en clematis* Je speurt er de zeekoelte, waar, heel diep,
de sterren tot het water dalen, en het licht van Napels als een waaier
staat tegen de lucht* Rondom schijnen goud-lichtende vensters en
verandas van huizen; daarachter verliest zich het donker van het gebergte in den hoogen nacht*
Een straatje* Je denkt dat je er niet met z'n tweeen gearmd kum
gaan, zoo nauw* Tuinen, villa's, en weer overbloeide tuinmuren,
palmen en pergolas, — ook kleine, knusse, schaars doorlichte winkeltjes* Grootere en kleinere hotels, vroolijk omrankt en fleurig, wit en
vriendelijk* Een man kwam in mijn weg staan en zei:« Zal ik u morgen
naar de Blauwe Grot roeien?»
Ik zei«ja », om van hem af te zijn, en hij verdween weer achter
de palmen van den hotel-tuin*
Het ontwaken den volgenden dag* Alle duister was nu tot een
stralend wonder verkeerd* Daar lag het stadje, wit-gestippeld over het
groene zadel, tusschen de beide bergmassa's die er begroeid en bont
tegenover elkander oprezen* Zoo veilig lag het er genesteld, met naar
beide zijden in de diepte de glinsterende verrukking der blauwe,
spiegelgladde zee* En overal om het stadje heen, tegen de bergen gedrongen, langs de hellingen gehangen, parken en plantingen, druiven
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en palmen-pluimen, olijven en vijgeboomen : overal villa's met pergola's langs hun terrassen en trappen, omrankt met Indische vijgen in
hun fantastische vormen en groepeeringen, met cactussen in bloei en
roodgloeiende geraniums*
Wie kan te Capri op een zomerdag ontwaken en waant niet in het
verloren paradijs te zijn?
Blauw is die zee, zooals vergeet-mij-nieten blauw zijn, Daar
scheren witte zeilen, drijven visscherspinken uit* Daar bewegen roeispanen zonder haast, met een vluchtig geflikker telkens bij 't ophalen*
Beneden, langs de kust gedrukt, de bonte huisjes van de Marina
Grande, als schelpen op het strand, Daarvoor, als zonder einde, de
harmonisch-geronde baai tot de witte kustlijn die Napels beduidt,
met de schemerige heuvels, met het strand waar de Vesuvius oprijst
eenzaam, purperig onder den morgendamp, boven de sneeuw der
witte stadjes aan zijn voet* Dichterbij steekt het voorgebergte van
Sorrento zijn ruigen kop omhoog, dat een korte schaduw over de zee
legt* Aan de andere zijde sluiten zich Procida en Ischia bij Capri aan,
om den ring te voltrekken, die ginds verder verloopt in de landtong
van Miseno*
Maar ook naar het westen uit, aan den anderen kant van het
toovereiland, blauwt de zee, hier de Ionische, blauwer, dieper, donkerder-blauw dan de baai van Napels, door niets gestoord of onderbroken, onbegrensd, en maar $ven rimpelend als gekreukte zijde;
zilverig blikkerig onder de morgenzon, als een zilveren vloer tot de
verre kimmen uitgebreid, spiegelblank, bewegingloos*
Een man blijft voor me staan, boort zijn blik in mijn oogen en
zegt :«Ik kom u halen voor de Blauwe Grot, wij hebben gisteren afgesproken*»
Ik zoek een uitvlucht, want ik wil niet* Ook al omdat ik me niet
op mijn gemak gevoeL En ik wil vandaag de Grot niet zien, Eerst wil
ik dit eiland zelf in zijn lengte en breedte doorloopen* Ik verzin dus
wat.
Maar hij houdt aan, zacht klagend, haast kinderlijL
Het is een prachtkerel, donker en bruin, met zwierende krullen,
Dat is de Napolitaan niet meer die bedelt, onbeschaamd en sarrend*
Ik vertrouw hem in eens* Ik geloof hem als hij, bijna bezwerend zegt:
«Gaat u niet met de toeristen mee, die aankomen om zoo laat, en dan
met z'n alien de Grot binnengaan* Het is een ontwijding* Maar ik zal
er u alleen naar toe brengen, heel op ons gemak, als er geen herrie of
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lawaai is* Als de grot zich geeft in haar pracht* Zij wil in stilte genoten
zijn* Dan openbaart zij haar mysterie*»
Waar heeft die man deze woorden vandaan?
Goed* Wij spreken af : tegen zoo laat, voor zoo veel* En hij voegt
er aan toe : «Laat u mij begaan* Ik roei u eerst om het heele eiland
heen, in twee keer* Ik neem angel en aas mee, op een dag dat er geen
andere bezoekers zijn, en visch dan wat onderwijL Zoo doe ik dan twee
dingen tegelijk* En dan hoeft u er mij niet veel voor te betalen* Als 'k
wat vang, heb 'k gauw genoeg voor mijn dag* Zoo laat 'k u eerst al de
kleine, bonte grotten van Capri zien, waar nooit iemand komt; en dan
eerst het azuren wonder*»
Napels leek me plotseling duizend mijlen ver* Ik had Niello
heel mijn vermogen toevertrouwd, zoo goed als mijn leven* En we
roeiden uit, van den westkant, waar een kleine baai blankte in een
wild decor van rotsen en zeewier, met maar even een zwalpen van de
deining:een melodische zucht van de zee* Een uitgelezen plekvoor een
zwarte daad* Maar Niello lachte mij vriendelijk toe, terwijl hij de boot
van land stiet, als een die weet wat hij voorbereidt aan verrassingen*
Wij namen zuidelijk om La Capo heen* Er was een bestendige
schifting van kleur in 't water beneden ons* Je dreef er door groene
vijvers, midden in die zee van blauwsel, wanneer de bodem er zandig
was* Dat gaf het water een toon smaragd* Dan dreef er wier overheen,
dat alles verdonkerde* Of weer was het bruinrood,als wijn* Tot plotseling de zon dan de zuivere diepte doorschitterde, die goud-geel blonk*
Daar glansden keien als marmer* Je dreef er over den bevloerden
grond, die kleurig dooraderd was, als over een marmeren zeebodem;
die zette kristalklare glanzen af*
Reuzig rezen de rotsen op, als muren, loodrecht uit de zee opgesteild* Daarboven blonk eenmaal de villa Jovis van Tiberius met
haar gouden daken, haar kolommen en gevleugelde Victoria's* Zoo
bloeide er de gebeeldhouwde, blonde rots uit in een marmeren bloem*
En hier leggen we aan* Een uitgekapte weg voert moeizaam omhoog*
Zwijgend klimmen we, als tegen de rots kruipend, naar de Grotta
Maravigliosa, de wondergrot* Heeft Tiberius ze gekend? In het begin
dezer eeuw werd ze opnieuw ontdekt* De visschers wisten er van,
maar niemand had er ooit naar toe gedurfd* Het bleef een spook-hol*
Eerst een kleine voorhal* Hier stierf het schelle licht* Dan daarachter lag de diepte der fabelachtige wonderen* Blauw en geel de zandige bodem. De blauwe weerschijn der zee speelt er marmerend over
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dc gewelfde, rondcndc wandcn. In dc dicptc der nis verkleurt het
blauw tot bleek en teeder groen, alsof er smaragden naast de saffieren
blonken* Van het gewelf hangt een tros rozige stalactieten neer* Hun
aantal groet er zienderoogen* Een regen van druipsteen, waaruit het
vreemde licht onwezenlijke kleuren oproept* Verschijningen breken
uit de wanden zelf te voorschijn; vreemde steenvormingen doen er als
dieren aan, gedrochten die hun vangarmen uitstrekken* Poliepen
kruipen tegen het gewelf op, in het groene, schemerige licht, en
slangfen omslingeren de pijlers die het dragen* Een der pijlerdrommen
lijkt op een rietbosch; daarachter schuilen spookachtige schaduwen*
Het is als een kerkorgel met zilveren pijpen; maar zijn muziek versteende tot wondere vormen in het kleurig duister* Rondom zweeft en
zwiert het van steenen drapeeringen* Het stijgt van den grond op en
tiert er welig voort als een fantastische flora, sprookjesachtige bloemfiguren* Alles leeft er een vreemd-bewogen leven en beweegt onder
een onnaspeurbaren wind, in het bewegelijke geschemer van het
weerspiegelde licht der zeestraling*
Wij roeien verder, waar 't water maar zachtjes rimpelt* Een
zeldzaam geklots roept een vluchtigen schuimbloei op tusschen de
spleten der rotsen* Dan drijven wij binnen een poort en glijden naar de
Witte Grot* Het water zelf is haar glanzende vloer, onder de spanning
van het spiegelend gewelf* Dit is de eerste eener rij van spelonken,
waaraan de visschers een naam gaven al naar de schakeeringen van het
licht dat ze doorstraalt* Hier heeft den dag een zilveren weerschijn* De
zee maakt er zachte muziek met haar murmelingen* En toch is 't er stil.
Daarbuiten ruischt het dieper gezang der zilverig-tintelende wateren*
waar de zon op schijnt* « Melisande », droom je; je zoudt hier willen
verwijlen*
Maar de roeier zet de boot weer aan, drijft uit naar de zee-wijdte
tegen de deining op, wier breede rythmen wiegen*
Toch golving dus, in deze rimpelloosheid?
De zee leeft en ademt, alleen maar schijnbaar in slaap* Wij
dommelen op haar deining*
Zie nu tegen de rotsen op van het heel-doorgroefde, diep-doorkerfde eiland aan deze zijde* Het is een kathedraal met toren aan toren,
een gothisch bouwwerk, bebeiteld en uitgekapt, tot een kantwerk van
steen* Scherp belicht klinkt het, goud-blond tegen het brandend
hemelblauw, met een glans als van edel drijfwerk* En de roeier wijst
op den arco naturale, waar, in den wand der rots, als een groote venster481

nis opengaat: een stout-gewelfde ogivo, een reusachtige overbrugging
in den spitsbogenstijl, door de natuur self opgetrokken tusschen de
fantastische pinakels en pijlers.
Nog een andere holte is er, een grot, die den zonnegod gewijd was
als Mithras-tempel, de Grotta Mithromania : maar deze is, van de
zee uit, onbereikbaar*
Dan stijgt, als de kam van een haan, uit de zee de klip omhoog, die
de Groote Monnik heet, il Monacone* Keizer Augustus zag uit zijn
hoog paleis op dit eilandje neer : het werd de begraafplaats van zijn
gunsteling Masgabas*
En dit is de inleiding tot de klippengroep die wel geen geschiedenis heeft, maar wereldfaam : de FaraglionL De eerste is de Pragaraklip, die er in de zee staat als een hoog kameel, met zwaar-beladen
bulten «Itella» noemen de zeelui de tweede daarnaast* Ook deze is
doorboord; maar van het strand uit ziet men het niet, Wij varen door
haar poort heen, die lijkt op een vestingpoort* Daarachter rijst de
derde op, die is als een toren, maar afgeknot* Waaghalzen maken er
jacht op azuren hagedisjes, die nergens anders voorkomen*
De drie geweldige klippen staan er in een rechte lijn naast elkaan
Vooral 's avonds zijn ze prachtig, tegen den brand der zon bij haar
ondergang, Dan gloeien ze met oranjen schijn boven het paarsche
waterblauw, wanneer Capri zelf al, achter zijn bergmuren, in schaduw
verzonL Dan staan ze er als vreemde verschijningen uit de diepte opgedoemd, tot steen verstard bij den aanblik der stervende zon : de
fantastische klippen*
Grootsch bogen ze over ons heen; geweldig blijven ze op den
achtergrond van zee en hemel opgestegen* Wij drijven nu voort naar de
Grotta Torca, waarboven een middeleeuwsch karthuizerklooster
tot puin vervieL Dan volgt de Grotta Arsenate, waarin de visschers
bij storm hun schuiten bergen, of bij zomertij, door de zee gewiegd,
siesta houden* Onder Capri's vervallen kasteel zou de Grotta Castiglione den Saracenen tot schuiloord gediend hebben*
Maar nu sproeit de branding schuim tegen scherp-vooruitspringend gesteente* Woelig wroet het water in de scheuren der rotsen* De
uitgeholde rotsfragmenten springen uit de zee omhoog in grillige
versplintering* Dit is de klip der Sirenen, de lokkende zeevrouwen*
Het oude gezang dat de opvarenden in den dood joeg, is verstild :
maar de vroegere bekoring duurt voort aan dit wondere strand* Hier
zijn de rotsen als gebeeldhouwde bloemen,
482

Daar ligt, verborgen als beschroomd* de Marina piccola, het
tweede visschersdorpje van Capri* Dit aan de westzijde van het eiland,
waar Gorki bouwde, en Krupp zijn groote villa neerzette* Rustig en
blank schemeren langs het blauwe water de lage visschershutten* met
zijn omwingerd en olijvenzilver* Van verre staren de Faraglioni nog
over de golven uit*
De bergwand stijgt tot hooger hoogte : de Monte Solaro* De
vesting die hij eenmaal droeg* is nog maar een steenhoop, tusschen
verrafelde boschjes* waar wilde cyclamen bloeit* Achter zijn klippen
en rotspunten om, oostelijk afbuigend in de schaduw van zijn gekartelden muur* varen wij koeler koelte te gemoet* De zee wordt
donker en diep* Opeens scharen de rotsen zich tot een halfrond* een
kreek* Daar spert de bergholte zijn steenen kaken open* Wij naderen
den geopenden muil*
Grotta Verde* zegt de gids : wij drijven de groene grot binnen*
Laag hangt het steenen booggewelf neer tot een voorhal; nog
lager zinkt het in een tweede bergkamer* waarvan de zon de stijlen
verguldt* Een vreemde betoovering bevangt je* Hier is het water
groen; de zee wemelt van groene tinten ook daarbuiten* van blauwig
groen en donker groen* van groen alsof er gouden licht onder het water
brandde, onder een groen scherm* Daar is smaragd-groen dat gloeit
met diepen glans, en groen als van lentegras wanneer de zon het doortintelt; gouden groen van berkenloof* als in de eerste dagen van Mei*
Zoo glanst en bloeit er de zee* De roeispaan plast een regen van parels
in *t rond* die tinkelend in de zee terugvallen en den spiegel
breken, waarop deze groene grot staat gebouwd* Het fonkelt als
een groene vonkenregen* een zwerm van glimvliegen* terwijl de
roeier plast en 't water spatten doet* Het glijdt als over een zilveren bodem* De riemen snijden er voren in* als sneden zij door
kristal* In een groenige schemering wemelt de weerschijn langs de
gewelven*
Keer op keer sloeg Niello de zware roeispanen in het wondere
water* kerfde het open met kras na kras* en liet dan de fonkelende
droppen van de riemen als parels glijden* Ik verstoorde hem niet* En
opeens ontwaakte hij als uit een droom* zag mij aan* schudde het
hoofd en zei:«je kunt *t toch maar niet laten* het altijd weer mooi te
vinden! Dompel uw hand er in!» Zij blonk als verzilverd onder het
water*
« Hier is nog een klein plekje ook* de kleine azuurgrot* waar je een
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voorgevoel krijgt van de saffieren pracht der heel groote*» En verder
wachtte de Grotta Rossa ons*
Dit is een diepe gleuf, overhangen met bruinrood en groengekleurde rotsbrokken. Wonder schouwspel ook hier, wanneer de
namiddagzon in haar diepe donkerte binnentreedt. En dan was er de
zilveren grot, waar het water doorwemeld is met de zeven kleuren van
den regenboog, van het lichtdoorspeeld kristaL
Nu roeide Niello naar de grot der sluiers, zoo genoemd om de
wazige teekeningen waarmee de natuur ze versierde, Dan was er nog
de grot de heiligen, bij wier ingang als een opgestapelde massa van
verminkte beelden ligt, vreemd gevormde rotsbrokken* Daarbinnen
bruist het water met een somber geweld, het snorkt er door onzichtbare pijpen, in den rotswand uitgeboord, die de visschers «neuzen»
noemen.Dan landden we bij de grot der gaanderij, waar om het water
heen, als een doorloopend balcon is uitgekapt, zonder dat de hand van
den mensch er iets aan toevoegde* Daarmee echter was de opeenvolging der verrassingen nog niet uitgeput*
« Alora? » vroeg de roeier met een lachu
Dit was genoeg voor dezen morgen* Wij zouden voor de rest van
het eiland nog weer een middag nemen, « U hebt nog lang niet alles
gezien», verzekerde hij. En wij doorzochten samen alle holen en spelonken, in 't licht en den zonneschijn en hem eigen kleurig duister*
Deze afspraak maakten we : als de toeristboot van 's morgens er was,
en Niello had voor dien dag geen vrachtje, dan haalde hij me af, en
voeren we samen uit, hij zelf om te visschen, ik om bij hem te zijn op
het wiegende water* En terwijl hij op zijn dobber lette, lag ik in zijn
bootje en keek over het water uit in den feestelijken dag, en keek naar
het betooverde eiland, Overal golfgespeel en schuimkroezeling, overal
rimpel-gelispel en zeemuziek: de zee en haar dronkenmakende geuren;
de zee der Sirenen,
Wie zegt u, hoe de zee geurt? Sterk en bitter, zout, zilt* Een geur
die bedwelmt, niet zoetelijk, maar overmachtig* Een geur die wild
maakt, die verlangen wekt naar aldoor meer, naar dieper, koeler afgrond en wijder wiegeling* «Halb sank er hin, halb zog sie ihn„*»
Niello die 't hart had van een kind en de ziel van een dichter, zag
mij aan met oogen vol geluL Hij wist wat hij me gegeven had en verheugde zich over mijn verrukkingen* « Niello, laat me nu nog baden
hier; laat me je zee kussen, omhelzen en drinken : me geven aan haar,
om ze nooit meer te vergeten*«En hij roeide naar een plek waar zand
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was, en zachte kabbeling*Daar kon je spelemeien in 't zonnegesparkel
en de blauwe golven omarmen, drijven op haar deining, gedragen in
haar schoot* En met bezorgde blikken lette Niello op al mijn speelsche
bewegingen*
Toen bracht hij me dan ten slotte ook naar de Grotta d'Azurro*
« Ga plat in het bootje liggen » vermaande hij* Wij lagen voor de rots,
die met kleinen, ronden mond de zee dronL Wij dreven door die
nauwe opening binnen, waar het water geluidloos spoelde* Rakelings
gleed de wand der holte over ons heen* Ook Niello was plat voorover
gaan liggen, en stuurde de boot, met de rand den rotswand rakend*
«Sluit de oogen », riep hij* Hij had den dag, een blauw-en-gouden dag,
met zorg gekozen* Zoo gleden wij van de wereld weg, met de zee mee
naar het onderaardsche*
Het zeegeruisch verstilde* Een benauwende zwoelte lastte op ons*
« Hou de oogen nog dicht», hoorde ik Niello's stem over mij heen, met
een vreemden klanL « De oogen zijn nog vol licht, Ze kunnen nu nog
niet zien in het duister* Nog even wachten »• En onderwijl lichtte hij
toe :« Wij drijven van de zee en de opening af, naar het midden toe,
waar de grot boven het water twaalf meter hoog is, De zee is vijftien
diep daaronder* De heele ruimte is vier en vijftig bij dertig in omvang*
Nu kijL»
Ik nam de hand van voor mijn oogen weg* Was ik een ander
mensch geworden? Ik was in een andere wereld : het feeenpaleis der
blauwe grot*
Een feesthal was het, een ronde ruimte van rots, van blauwig donker, over een waterspiegel van azuur* Het water rimpelt en beweegt
nog maar heel even, zonder geluid, en uit zijn kristallen plooien schijnt
een wonderbaar, onaardsch blauw licht omhoog* Is dit vloeibaar
saffier, of levend lapis lazuli? Zijn het bloemen, hyacinthen en eere
prijs? Het is blauw zoo zacht en droomend, zoo teer en diep en rein,
zoo licht en helder, zoo donker en geheimvol tevens, zoo luisterlijk en
gesluierd, lichtdoorstroomd en nachtelijk-verduisterd, overal, beneden, boven en om mij,verschietend en schiftend van de eene tint in de
andere, zoo fantastisch en rijk, dat mijn adem stokt* Droom ik dit? Is
dit waar, wat ik zie : geen illusie, geen begoocheling? Zal dit alles niet
aanstonds weer verbleeken en verijlen? Niello?*.*
Maar Niello's aanwezigheid roept mij tot de werkelijkheid terug*
Nu doet hij het water opspatten met de roeispaan : het is een gefonkel
van edelsteen : diamanten en saffieren tintelen waar het sproeit en den
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blauwen spiegel versplintert* Wondere nuanceeringen, wanneer hij
door't water ploegt met de riemen, dat als vloeiend silver is over blauw
vuur* Het lijkt geen zee meer, waarop we drijven in wijde kringen,
maar een ijle lucht, een blauwe hemel, weergaloos transparant* Daar
wemelt een weerschijn van kristal in, en purperen reflexen stroomen er
met zilveren weerschijn. En toch is alles er alleen maar blauw, wonderlijk blauw, bovenaardsch azuun Om ons heen hangt een blauwige
atmosfeer, en boven ons een blauwige schemering* Maar alles is doorhelderd en doorluisterd met het blauwe glanslicht, dat opstraalt uit de
klare wateren, het bodemloos-diep azuur* Visschen zwemmen er als
verzilverd, als kleinodien van edel metaaL Alles wordt silver in dit
azuur : ook de naakte knapen die er naar uitgestrooide soldi duiken*
Dan is het plotseling, of er een groote ster schittert in dezen helderblauwen bergnacht : maar dat is de opening die toegang gaf* En het
gouden daglicht stroomt over het wiegelend water heen en doorstroomt zijn blauwte als een stralenvloed van gouden harpsnaren*
Telkens wil ik opnieuw naar de diepte terug, en buiten het bereik
van het daglicht, naar de blauwe omwazing over den zilveren watervloer* « Nog niet, Niello, nog niet!» D&ar is immers de duidelijke
werkelijkheid van altijd; maar hier leeft en ademt de werkelijkheid
van een feeendroom* Laat het tooververhaal nog duren!»
Maar eindelijk dreven wij dan toch weer den ingang tegemoet*
Weer sluit ik mijn oogen, maar nu : om den blauwen droom nog te
bewaren, vast te houden zoolang ik kan; om iets mee te nemen van
dat wonderbaarlijk, onderaardsch azuur van het toovereiland, van die
sprookjesachtige schoonheid zijner Grotta d'Azzurro in den blonden
dag, den armen dag der-altijd-eendere alledaagschheid*
En zoo blijft me het wondereiland : als een droom van God*
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Boekbespreking
ANNE DAIX : La merveilleuse odyssee de Frangoise d*Amboise, Duchesse de Bretagne.
— «Ecjitions Spes »• Paris* — 13 frs*
Wat een bekoorlijk wezen, die gelukzalige Francoise d'Amboise* Geboren in 1427,
leefde zij in een der meest bewogen eeuwen der Fransche geschiedenis* Daar zij een der
rijkste erfgenamen was werd van hare geboorte af tusschen de groote leenheeren,naar hare
hand gedongen* Op vierjarigen ouderdom, verloofd met den dertien jaren ouden hertog
Pierre van Bretanje, werd ze naar het Hof van Bretanje gebracht om daar te worden opgevoed* Schoon, verstandig, rijk, alles scheen haar toe te lachen; ze scheen door *t lot bij
voorkeur vertroeteld te worden. En toch, welke smarten, welke gruwelijke drama's
in dat leven! Zij, die eens «la bonne Duchesse » werd genoemd, leerde smart en tegenspoed ruimschoots kennen* Doch zij steunde op God, en midden al de pracht die haar
omringde, wist ze als een kloosterzuster, en als een heilige te leven* Gedurende zeven
jaren, regeerde zij met haar echtgenoot over het verarmd en verwoest Bretanje; in die
korte spanne tijds «cette petite duchesse au grand cceur et a Tame douce, a la volontS
de fer, remet tout sur pied: la justice, le clerge, les finances; elle trouve le temps de rendre
les armees victorieuses, le commerce florissant, le peuple heureux***» En heel den tijd
droomde zij van *t klooster* Doch weduwe geworden, moesten nog vele jaren voorbijgaan, vooraleer ze aan dien droom mocht gehoor geven : eerst moest ze nog om hare
vrijheid tegen Lodewijk XI hardnekkig strijden* Toen ze eindelijk als eenvoudige
Carmelites, in 1485 stierf, waren hare faam van heiligheid en hare vele wonderen wijd en
zijd bekendEen boek dat mag aanbevolen worden aan jong en oud*
L* D*
W* B* SEABROOK : Vile magique. Preface de Paul Morand* — Firmin*— Didot, Paris*
18 frsHier is spraak van Haiti, een der schoonste eilanden der Antillen; lang onder Fransche heerschappij, dan vrijgevochten, en gedurende een eeuw zelfstandig, om in 1915,
na bloedige onlusten, onder het bewind der Vereenigde Staten te komen staan*
Zeer belangrijke bladzijden bevat dit boek over de zeden en gebruiken der bevolking, meestendeels bestaande uit creolen en negers, afstammelingen van dezen die door
den slavenhandel uit Afrika hierheen gebracht werden, en die nog hun ancestrale overleveringen bewaren,en benevens goochelkunst en zwarte kunst,een godsdienst uitoefenen,
den «vaudon», vreemd mengsel van «voorvaderlijk geloof, barbaarsche gebruiken,
kabbalah, lokaal bij geloof en Christendom*» Het is schrijver gelukt sommige van de
barbaarsche diensten van dezen godsdienst bij te wonen, en vast te stellen dat zij op gebied
van onzedelijkheid niet achterstaan bij dergelijke diensten in Congo of elders in *t zwarte
Afrika. Interessant is 00k wat hij schrijft over de verachting der Amerikaners ten
opzichte niet alleen der « niggers », maar zelfs van al degenen die nog zoo weinig gemengd
bloed in de aderen hebben, al zijn deze nog zoo fijn beschaafd, en breed gecultiveerd*
Het boek is niet geschikt voor al te jonge lezers.
T.
H. G. HEYNEN : Joolsingel, n° i, — Malmberg, *s Hertogenbosch
Een sympathieke uitgave voor de jeugd* Een verzameling boeiende vertelsels,
avontuurlijke verhalen en niet onaardige kinderdichtjes* Bovendien smaakvol verlucht
met penteekeningen en veel-kleuren-platen, frisch geschreven en niet te preekerig* Een
boek voor kinderen dat een warme aanbeveling verdient*
MARCUS EHRENPREIS : Spaansche visioenen en droomen. — W* Thieme, Zutphen,
fl. 3*90
De Zweedsche Jood Ehrenpreis geeft hier gesublimeerde reisindrukken uit Spanje,
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Portugal en Marocco. Prachtig zijn zijne karakteristieken van steden : Madrid, Toledo,
Granada en Sevilla. Minder aangenaam vallen zijn bezoeken aan de documentenkamers
der inquisitie uit. Over 't algemeen een zeer schoon boek dat wij met veel belangstelling
lazen. Als geschenkboek ook voortreffelijk. Gunnar Lindval illustreerde het werk.
PAUL BROMBERG : Hannie Helmer. — J. M. Meulenhoff. Amsterdam.
Het verhaal van een begaafd Weensch meisje dat in Nederland opgenomen wordt
door een rijke familie en in dat midden zich ontwikkelt tot een flink en vaardig jufvrouwtje
Een optimistisch boek voor meisjes, literair niet onverdienstelijk.
W.
JOHAN KONING : Het verloren land, — Wereldbibliotheek A'dam.
Dit is reeds de tweede druk van het werk dat in een onzer vorige nummers nader
werd besproken.
K. H. R. DE JOSSELIN DE JONG : Dissonanten. — J. M. Meulenhoff. Amsterdam.
Zes verhaaltjes die een nog lang niet vast talent van waarschijnlijk een jonge dame
openbaren* Ver boven de vijf eerste staat het zesde en laatste dat een eenvoudig ontroerend stukje is.
FRITS FRANCKEN : De blijde kruisvaart. — Nederl. Uitgeversmaatschap. Amsterdam.
Dit is op tien jaar tijds reeds de zesde druk.
A. E. JOHANN : Met 20 dollar in het wilde Westen. — A. J. G. Strengholt. Amsterdam, fL 3.90.
Een zeer interessant en pittig geschreven verhaal van avonturen in het wilde
Westen, een der schoonste die wij in het genre kennen. Johann heeft behalve een harden
schedel en een vreemde zucht naar avontuur, een bepaald ongewoon schrijverstalent.
De dichter Pauwels wil «vele hollandsche »literatuur geven voor dit pakkende, ievensechte verhaal. Wij ook.
W.
J. C. BRASSER : Soldatenleven in de Indische wildernis, — W. J. Thieme en O e
Zutphen.
Het verhaal van den guerilla-oorlog dien het hollandsch koloniaal leger nog te
voeren heeft in de buitengewesten der kolonie. Schrijver is officier. Zijn stijl is eenvoudig
en sober zooals dat een krijgsverhaal past.
V. L.
ETHA FLES : Tien jaren in Rome. — W. J. Thieme, Zutphen, Holland.
In 1919 is Etha Fles in Rome gekomen dat zij reeds van vroegere verblijven kende
en tot nu toe, tien jaren, heeft zij er gewoond. Zij vertoefde er voor wetenschappelijken,
vooral kunsthistorischen arbeid, maar hield er ook een dagboek waarin zij de gebeurtenissen van den dag, haar wandelingen en overwegingen opteekende, daarbij ruimschoots
puttend in haar uitgebreide historische kennis* Overtuigd katholiek gaat hare sympathie
naar de kunst die in de tijden van groot geloof ontstond en zij is b. v. volstrekt niet te
spreken over het Italie van 1870 tot aan het fascisme. Het fascisme zelf beoordeelt zij
vanuit een streng katholiek standpunt. Het boek is met overtuiging geschreven. Men is
het er niet altijd mee eens, maar het komt ten minste kloek en ernstig uit voor zijn opvattingen.
Dr. W. BANNING E. A. : Religieus-socialistische studien. ~ Van Loghem Slaterus,
Arnhem.
De overige schrijvers der hier gebundelde studien heeten Berlage, De Graaf,
Dr. Horraens De Haas, Dr. Wiersma. Het zijn zware interessante studies over problemen
die hier te lande nauwelijks gesteld zijn. Ze blijven vaag en wat schwarmerisch en sluiten,
zonder kennis van het katholicisme, dit aprioristisch uit.
HARTLY WITHERS : Wat is geld? vert. Mr. Dr. S. Zadoks. — Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
Een zuiver economische uiteenzetting van de beteekenis van geld onder zijn
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verschillendc vormen. Hct is voor den leek onmiddellijk verstaanbaar, vervalt nergens in
geleerdighcid en is uiterst helder van betoog. Een interessant vulgarisatiewerk.
JUST HAVELAAR : Vincent Van Gogh* — Wereldbibliotheek. Amsterdam.
Een tweede druk van de sinds lang bekende zeer schoone Van* Gogh-studie van
Just Havelaar. Maar nu is de tekst op fijn papier en in het groot formaat der Winterboeken gedrukt en bovendien verlucht met 40 illustraties en met 4 waarlijk prachtige
vier-kleuren-drukken. Wic cen voornaam en smaakvol bock ten geschenke wil geven,
aarzele niet.
LODE MONTEYNE : De tweede lente van Meneer Quistwater. Uitgave De Wilde Roos.
Brussel. Tweede druk.
Bij het verschijnen van dezen tweeden druk is de schrijver zoo eerlijk cen passus
uit het verslag van den Staatsprijskamp in de Nederlandsche lctterkunde (1910-17)
als voorwoord tc geven. Cornettc gecft daarin een oordeel over het talent van MONTEYNE
en de verdiensten van zijn Quistwater waarbij ieder zich aansluiten kan. Het boek is
inderdaad terre-a-terre geschreven zooals hct fait-divcrs-onderwcrp dat vcrgde. Maar of
daar juist zijn vcrdienste schuilt is betwistbaar. Hct is ontcgenzcggelijk gocd verteld
en het hecft atmosfecr; die kleinburgerlijke, dampige atmosfeer der vooroorlogsche
romanliteratuur* Het beste bewijs voor zijn degelijkheid is wel dat hct van zijn hoedanigheden sedcrt de ccrstc uitgave niets heeft verloren. Af en toe is het wat rauw en hard,
gelijk de menschen die in hct boek zelf optreden.
M. G.
ISABELLE SANDY : La simple Vie des Hommes. Editions spec. Illustrations de Eugene
Delecluze. Paris (Coll. L/Arc-en-Ciel) — 12 fr.
Een verzameling korte novellen, die niet heel veel om 't lijf hebben; maar eenvoudig
en gezond. 't Boek mag gcrust in alle handen gegeven worden*
L£ON LAFAGE : La Felougne bleue. (Coll. L'Arc-en-Ciel Illustrations de G. Dardarllon. — Editions Spec. Paris. — 12 fr.
Een bundel vertellingen, avontuurlijk en romanesk, cen wcinig zoeterig, maar
zonder pretensie, en best geschikt voor jongcren.
T.
JEAN NESMY : A VOmbre des Ch&taigners. Illustrations de Eugene Detecluze.
(Coll* L'Arc-en-Ciel) — Editions Spec. Paris. — 12 fr.
Lichtc ontspanningslectuur, in den naar gewoonte eenvoudigen, gemoedelijken
trant van Jean-Nesmy. Schrijver, een officier die den wercldoorlog hecft meegemaakt,
heeft er zijn optimisme en zijn vertrouwen in de goedheid der menschen toch niet bij
ingeschotcn. Dezc novellen, al bereiken ze geen hoog lctterkundig peil, zijn onderhoudend
en behclzen alien een fijne zedelijke les.
T.
R. P. DUCHAUSSOIS O. M. I. Aux Glaces Polaires. Indiens et Esquimaux. Ouvragc
couronn£ par l'Academie Fran^aise. — Editions Spes* Maris. — 12 fr.
Dit schoon boek mag gerust, opgeluisterd door talrijkc portrettcn en foto's, aanbevolen worden. Het is een aangrijpende lectuur en boeit van de eerste bladzijde tot de
laatste. Niet genoeg is het leven der Missionnarissen gindcr in het hooge Noorden van
Canada, en aan den poolcirkel, gekend; in die landen waar de vreeselijkste winter het
heel jaar bijna den skeptcr zwaait en waar toch menschen leven. Wat die menschen waren
voor ze Gods woord vernamen, wat ze nu zijn, tegen welkc moeilijkhcden — slechts
door een nooit verflauwcnden hcldenmocd te ovcrkomen — dc missionnarissen te kampen hebben, vinden wij in dit uiterst belangrijk wcrk.
Een uitstekend boek voor jong en oud.
L. D.
MAURICE CONSTANTIN-WEYER : P. C. de Compagnie. — Ricder. Paris — 12 fr.
Vele boeken werden reeds over den oorlog geschreven* Doch schrijver acht ze
onvolledig omdat ze het in 't algemeen te uitsluitend over de soldaten in de loopgraven
hebben, en den rol der officieren al te zeer doodzwijgen*«Nous connaissions la souffrance de nos hommes. lis ignoraient Tangoissante trag^dic de nos imes. Cest un
terrible devoir que celui d'etre officier de troupe...»
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Bij 't uitbreken van den oorlog kwam hij uit Canada terug om dienst te nemen in
't Fransch leger. Hij nam deel aan de slagen rond Verdun, waar hij verscheiden maanden
doorbracht; op 't einde van 1916 werd hij naar Saloniki gezonden, waar hij zeer ongeaanname ondervindingen opdeed, en het slachtoffer werd van het eng sectarisme van Gen.
Sarrail, die hem in de gevangenis liet werpen. Eindelijk vrijgesproken werd hij naar een
ander bataljon verplaatst, in den secteur van den Rooden Berg, bij den Vardar. Daar
leidde hij in Mei 1917, den aanval tegen den berg Irka di Legen, tegen de Bulgaren, waar
hij zwaar gekwetst werd, Langen tijd bleef hij tusschen leven en dood, doch zoodra
hij op de beterhand was, en steunend op een stok kon gaan, keerde hij naar het front
terug.
Een schoon, interessant en waar boek.
L. D.
ANNE DOUGLAS SEDGWICK : La petite fille fran$aise. Traduit de Tanglais par Jeanne
Fournier-Pargoire. — Plon. Paris. — 15 fr.
Een echt mooi roman, vol fijne nuanceering, aangenaam en boeiend, en die ontspanning brengt; wat met de moderne romans slechts zelden het geval is. Alix, het
zeventienjarig dochtertje van Mv. Vervier, gaat op bezoek bij de familie Bradley, in Engeland. En zoon dezer familie, kapitein Orven, is gesneuveld in den oorlog, hij was een
drukke gast van Mev. Vervier geweest, te Cannes en te Parijs. Alix leert nu zijn ouders,
zijn zusters en broers kennen en 00k zijn verloofde, Toffie. Het best, echter, kan zij het
vinden met zijn broer Giles : 't is 00k bij hem dat ze steun en troost vindt, als voor 't
eerst, de smart haar raakt, en haar blind vertrouwen in haar moeder verwoest wordt.
Hare oogen gaan open, doch haar liefde blijft over de zwakke, verdwaalde moeder waken.
Haar hart bloedt, maar is Giles niet daar om haarzelve te redden en te beschermen?
L.D.
Nova et Vetera, Schetsen uit den vreemde, door Mgr. Dr. HENSEN; Uitgeverij
Elsevier; prijs, ingenaaid fr. 5,75.
De welbekende schrijver oud-hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond en ouddirecteur van het Nederlandsch HistQrisch Instituut te Rome heeft een keuze gedaan
uit hetgeen hij gedurende ruim veertig jaren in Nederlandsche tijdschriften en dagbladen
publiceerde. Er is wel groote verscheidenheid in dezen bundel artikelen, die uit den aard
der zaken meer de belangstelling wekken van Noord- dan van Zuidnederlanders. Mgr.
Hensen heeft de hand kunnen leggen op eenige documenten over wateringenieurs,
werkzaam in Italie, en over een proces van tooverij ingespannen tegen Swanenburgh,
den eersten leermeester van Rembrandt. En zoo vindt men erin vele wetenswaardigheden
die alle leden van dietschen stam aanbelangen. Mgr. Hensen is een breed voelend man
die zich gemakkelijk aanpast aan de mentaliteit van anderen, een veel bereisd man en
een aangename gemoedelijke verteller. De schitterendste bladzijden zijn wel deze gewijd
aan het Napelsche volksleven.
J, H.
Kunst van vroeg en van verre door Dr. FR. OLBRECHTS. Keurboeken van Davidsfonds, nr 2.
Wij moeten het Davidsfonds dank weten om dees boek. Dr. Olbrechts heeft de
groote verdienste wat klaarheid te brengen in een vak dat anders veelal de boeken terzij
doet schuiven vol ontmoediging, omdat we er simpel in verloren loopen.
«Deze korte bijdrage tot de kunst van de minder-beschaafden, van onze vroegere
voorgangers in Europa, zoowel als van de tegenwoordige ver van ons wonende, min of
meer wilde volkeren, over de aarde verspreid, wil alleen enkele vraagstukken, die aan
alle kunststylen en aan de kunstuitingen van al de hier bedoelde volkeren eigen zijn,
in het licht stellen, en daarbij nagaan hoe deze van het standpunt van den ethnoloog,
veel meer dan van dat van den kunstcriticus, beschouwd en beoordeeld worden».
Tusschen verscheidene volkeren, ver van elkander en voor tijd en voor afstand,
zijn er verrassende overeenkomsten vast te stellen, volgens de grondstoffen en het bewerkings-materiaal waarover men beschikte. Een ander belangrijk element is de bedoeling van den maker; zulks te achterhalen is 't werk van den ethnoloog.
Dr. Olbrechts die op last van het Amerikaansch bestuur de cheroki bestudeerde,
bespreekt vooral de vroeg-historische tijden (die klimmen, ten andere tamelijk hoog op,
tot 12.000 jaar voor Christus); maar wordt dan 00k geleid tot de voorhistorische tijden
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(en om deze aan te duiden in de ruimte van den tijd, zoo schat men met duizenden jaren,
bijna lijk met milliarden in den markentijd; deze munt bleef niet gangbaar; en deze
becijfering?) Als toemaatje geeft hij een keur van primitieve poezie — ware poezie —
en die eens te meer toont hoe menschelijk de mensch is, steeds en overaL
Geen vak als ethnologie was zoo'n uitgelezen grond voor proefkonijnen van allerhande theorign. In 't voorbijgaan wijst Olbrechts op 't voorbarige van vele besluitselen.
J. H.
Hedendaagsche Ketterijen door ANTON VAN DUINKERKEN, Uitg. Paul Brand, Hilversum.
Een schitterend essay*
« Dit boek vraagt aandacht voor een reeks verschijnselen, die zich in het hedendaagsche Nederland openbaren en die in de Middeleeuwen als Ketters beschouwd en veroordeeld zouden zijn. Over het algemeen zijn die verschijnselen weinig of niet vastgelegd
in formulen van leerstelligen aard,maar niettemin dienen zij den hedendaagschen mensch
als basis eener levensbeschouwing »•
Feitelijk is het boek een antwoord op den «nieuwen mensch» van Just Havelaar.
Men maakt nu een soort letterkundig kritiek van ons geloof; men vindt ons geloof
artistiek schoon, een psychologisch diep; en letterkundigen zijn dan ook van zelfs aangewezen om deze letterkundige dwaling aan te klagen.
De nieuwe mensch na den oorlog en zijne verschrikkingen heeft allerlei behoeftens
en zielenoodwendigheden ontdekt, en vindt ze opgelost in de steeds nieuwe kerk; hij
bewondert dus de kerk, vindt ze psychologisch schoon, gaat er in op, maakt er
letterkunde over, maar wil niet inzien dat deze instellingen samen met waarheden een
complex uitmaken, en ook verbonden zijn met stipte voorschriften en gedragingen
van moreelen aard. En er is gevaar dat men blijve vertoeven bij deze nieuwe dilettanterij*
«Christus is vogelvrij gegeven aan een essentieel letterkundige kritiek. De Jezusfiguur (deze term is op zichzelf karakteristiek) werd eene passende aanleiding tot zelfschepping... Het resultaat daarvan is soms zoo symbolies en dichterlik als maar eeniger
mate bereikbaar was buiten de sfeer der werkelikheid en soms zelfs van de grootst-mogelike vroomheid, maar het resultaat van deze Jezus-schepping heeft het nadeel van alle
poezie, meer bewonderenswaardig en ontroerend te zijn dan een practies aanwendbare
grondslag voor het menselijk bestaan »•
Een interessant boek, flink geschreven. Schrijver heeft er deugd aan beleefd —
misschien te veel —; de lezers zijn zeer geboeid en leeren er bij.
J. H.
S. W. F. WAGRADANT : De Wereldliteratuur. Geschiedenis der letteren. Met een
inleiding van Dr. J. L. WALCH en twee honderd portretten en illustraties. Uitg. J. Philip
Kruseman, 's Gravenhage. Prijs ing. 8,75 gl. geb. 10, 75.
Verwacht niet van dit boek wat het niet geven kan. Bedenkt dat het geven wil een
schematisch overzicht van circa dertig literaturen, van haar aanvang af, en dan weet
u dat dit beeld zich bepalen moet tot de groote karakteristieke trekken. En deze opdracht
heeft de samensteller van dit boek vervuld met een prijzenswaardige objectiviteit. Zoo
is dit boek geworden een uitstekend « Nachschlagebuch », dat velen: leeraars, bibliothecarissen en belangstellenden in't algemeen, van groot nut zijn kan.
Dr. L. D. S.
Lyceum-herdrukken : Vondel's Gysbrecht van Aemstel en Leeuwendalers in
verkorten vorm uitgegeven door Dr. PH. LANSBERGH. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Dit is de derde druk van deze verzorgde en zeeer keurig gedrukte uitgave, die alle
aanbeveling verdient.
D. W.
JOSEPH CONRAD : La Ligne d*Ombre : une confession. Traduit de Tanglais par Helene
et Henri Hoppenot. Introduction de G. JEAN-AUBRY. — Editions de la Nouvelle Revue
Francaise. Librairie Gallimard. Paris.
Een zeer schoon boek; en uit het leven gegrepen : feiten, plaatsen, personen, alles
is er nauwkeurig waar in* Conrad, de welbekende Poolsche schrijver, door naturalisatie
Engelschman geworden, vertelt hier zijn avonturen toen hij voor 't eerst als jonge kapitein het bevel over een schip kreeg* Het verhaal loopt over een korte spanne tijds,
hoogstens drie weken : maar die weken, gedurende dewelke hij met bijna wanhopige
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krachtinspanning tegen het noodlot te kampen had, brachten een keerpunt in zijn leven.
Een jonge man nog was hij, toen hij vol geestdrift ttit de haven zeilde; wanneer hij er
terugkwam onverrichterzake, had hij de «schaduw-lijn» van zijn leven achter den rug*
Geen louter avontuurboek evenwel, daarvoor is Conrad een veel te groot artist,
't Is hem alleen te doen om de ideeele waarde dcr dingen, zoowel als der gebeurtenissen
en der menschen* Al het overige komt er bij, heel het drama dat zich] gedurende die
vreeselijke dagen afspeelde, en dat ons met indrukwekkende soberheid wordt verteld.
De vertaling is uitstekend.
L. D.
SCIPIO SLATAPER : Mon Frire le Carso. Traduit de I'italien, avec tine preface par
Benjamin Crdmieux. — Rieder. Paris* — 6 fr.
Schrijver in 1888 te Trieste geboren, sneuvelde in 1915* Hij was een vurige interventionist geweest, zoowel als een overtuigd «irredente »• Meer dan 66ne teleurstelling
had hij echter in zijn eerste aanraking met Italic opgeloopen. Hij was het groepje «La
Voce» dat een bewuste elite wilde vormen, bijgetreden. 't Is dat hij «Mon Frere le
Carso» schreef. Hij schreef het boek, met den vastenwileen nieuwe literaire baan aan
te gaan. Van daar het ruwe, verbrokkelde, stroeve van den stijl en van heel de roman,
waarin een vaste lijn moeilijk terug te vinden is. Het boek schetst het klein-burgerlijk
leven in een moderne Italiaansche stad, en insgelijks het «irredentisme» te Trieste.
Interessant, ja, maar ook vol nolle grootspraak en bombastige hoogdravenheid — met
hier en daar prachtige bladzijden vol po^zie.
L. D.
Van BENEDETTO CROCE, ontvingen we nog volgende belangrijke werken ter bespreking :
Giovanni Pascoli, studio critico, nuova edizione.
Josue Carducci, studio critico, seconda edizione.
Storia d'ltalia, dal 1871 al 1915, 4 0 edizione riveduta.
Giambattista Vico: L'Autobiografia, il carteggio e le poesie varie, seconda edizione
riveduta e aumentata a cura di B. Croce e F. Nicolini.
Torquato Accetto : Delia disimulazione onesta, (1641) con prefazione di Benedetto Croce.
Al deze uitgaven werden uitgegeven door de firma Guis. Laterza & Figli, Bah.
Ter bespreking ontvangen :
Paolo Arcari: II cielo senza Dio, romanzo. Fratelli, Treves, Milano, 4 0 migliaio.
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Schooluitgaven
School-uitgaven van P. Noordhoff te Groningen :
PAUL HEYSE : Andrea Delfin, herausgegeben von S, Italianer.
GOTTFRIED KELLER : Leute von Seldwyla, her. von Dr. D. Zeemaan.
GRILLPARZER : Das goldene Vlies, I Der Gastfreund en II, Die Argonauten, heraausgegeben von S. Italianer.
GRILLPARZER : Das goldene Vlies III Abteilung : Medea, herausgegeben von Dr.
J. Gombert.
Engelsch leesboek door C. GRONDHOUD en P. ROORDA deel I 2oe druk. Pr. fl. I, 10.
Aanteekenschrift voor Dierkunde (Gewervelde dieren) door Dr. J. PRINS, 2 e druk.
Pr. o, 8o.
An adventure of the scarlet pimpernel, bewerkt door A. DE FROE.
De interiineaire vertalingen maken den tekst duidelijk, terwijl teekeningen aan den
voet der bl. er toe kunnen dienen de leerlingen te oefenen in het spreken en verstaan
der vreemde taal.
Electronen en atomen, handleiding ter aanvulling van het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs in natuur- en scheikunde, door Dr. C. H. SLUYTER. Pr. FL 1,40.
Ships that passed in the night, by Beatrice Harraden; annoted by L. Eyckman and
C. Voortman. 4 e edition. Pr. Fl. 1,90.
Korte fransche verhaaltjes ten dienste van het R. K. M. U. L. O. door TH. DUCHATEAU.

Die Partikel in Wortern, Redesarten uns Satzen, eine idiomatische Darstellung
von M. H. FLOTHUIS. Pr. Fl.

2,50.

Wie dit boek heeft doorgewerkt schrijft stevig Duitsch.
Uitgaven J. B. WOLTERS, Groningen :
Opwaarts, Leesboek over Literaire Kunst door AUG. A. BOUDENS.
Oefenboek bij de beknopte Engelsche Spraakkunst door L. BOT en J. HOUTEPEN,
2* druk, i e en 2 e deel.
Beknopte Engelsche Spraakkunst, door L. BOT en J. HOUTEPEN.
Woordenlijst, behoorende bij Beknopte Engelsche Spraakkunst, door L. BOT en
J. HOUTEPEN, i e deel, 2 e druk.
Van alle tijden : Reinaert de Vos, 6e druk, herzien door C. TINBERGEN.
Woordkunst, door M. A.P. C. POELHEKKE, herzien door C. BROM, IIe druk.
Eeripiieuwe Nederlandsche Spraakkunst, door J. VAN HAM en Dr. S. HOFKER, 3 e
deel, 2 e druk.
Beknopte Nederlandsche Spraakkunst, door Dr. C. De BAERE, 5e druk.
Oefeningen bij de Beknopte Ned. Spraakkunst, door Dr. C. DE BAERE, i e deel, 4C druk.
Met ons Vieren, het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven, door F. J. KERSTBN, 2 e stukje, 7e druk.
Van toen wij vrii werden, door AUG. C. J. COMMISSARIS, Ie deel : van Schuilkerk
tot Kathedraal 1795 tot 1853, 3 e druk.
De Techniek van het Opstel, door Dr. A. GREEBE, 2 e deel.
De Staat en het Sociaal-economisch Leven, door H. A. VAN DER WAL.
De Wereld en die daarin wonen, beknopt leerboek der aardrijkskunde voor Christelijke Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Lycea en Kweekscholen, door A. VAN DEURSEN,
J. OvBRWEBL, W. DE VRIES. — IV. Natuurkundige aardrijkskunde.
Psychologische Ontwikkelingsmethoden van het Doofstomme Kind, door Dr. A.
NANNINGA-BOON.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE TAALGIDS (tweemaandelijksch tijdschrift). - 23e jaargang, 4 e afl.:
P. Valckhoff: Over het rcalisme in de Nederlandsche letterkunde na 1870* — P. Gcrlach
Roycn (X F. M.: Dc kerfstok van dc term «geslacht». — A. C. Bouman : Mocdertaal
en geestesvorming. — J. C. Van der Does : Hct conflict tusschen Barend Joostcn Stol
en Jan Luyken. — A* Kuiper : De Dichter Revius. — J. A. Van Praag : lets over oude
Spaansche woordenboeken. — Boekbeoordeelingen. — Aankondigingen en mededeelingen, — Bladvullingen. — Uit dc tijdschriften door C. d. V.
BOEKZAAL. (1 Maart 1930). - F. X, P. Duinstee O E S A : Augustinus' weg
naar 't Christendom. — M. M. : Een «moderne» roman van Sigrid Undset. — Dr.
Raph. Krecmers : Van het land der Chrysantcn en het Hemelsche Rijk. — Herluf
van Merlet : De film «Atlantic »• — H. Cardinaal Pacelli als publicist. — Uit Bock en
Dagblad* — Verscheidenheden.
LITERARISCHER HANDWELSER (Januar 1930). - Johannes Mumbauer :
Konrad Weisz, der Denker und Dichter des «geschichtlichen Gethsemane »• — Ernst
Alker : Ein neuer Gegenwartsroman von Sigrid Undset (Gymnadenia). — Max Groszer
P. S. M. : Auslandsdcutsche Fragen im Lichte neuercr Literatur. — Klara M. Faszbinder : Brticke zu Frankreich. — Neuerschcinungen des In- und Auslands. — Zeitschriftenschau.
ID. (Februar 1930). — Joseph Sprengler : Querschnitt durch das jiingste deutsche
Drama : II Zeitdramen. — Carl Niessen : Schauspieler. — Alfons Kasper : Karl Linzen.
— Ncuerscheinungen des In- und Auslands. — Zeitschriftenschau.
ID. (Mdrz 1930). — Johannes Mumbauer : Stefan George in katholischer Schau. —
Heinrich Bachmann : Neue Lyrik 5. Die Alten und die Jungen. — Ernst Alker : Neue
Bticher iiber Soren Kierkegaard. — Ernst Karl Winter : Zur Methode des Osterreichischen Geschichtsforschung. — Neuerschcinungen des In- und Auslands. — Zeitschriften
schau.
DE NIEUWE GIDS {Maart 1930). — Dr. M. B. Mendcs da Costa: De Ilias en
Osissecen « De Homerische Kwestie ». — Rocl Houwink : Nicodemus. — P* Ottcn :
Het Kistje. — Hans P. van den Aardweg : Bladzijden uit het Dagboek van een
Verlatcne. — Marie Schmitz : Wedergeboorte. — Mr. Dr. L. W. R. van Devcnter: Dc
Bcteekenis der kleinc Partijen. — Verzen van H. Swarthen-W. Kloos. — W. Kloos :
J. Mathijs Acket. — M. Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — J. Kloos-Reyneke
van Stuwe: Bibliographic
DE VLAAMSCHE GIDS (n' 4). - Mr W. J. Van Balen: In dePeruaansche Bovenlanden. — V. De Maesschalck : Dageraad, slot : Peter's jonge kracht. — Dr J. Pee :
Brievenverzamelingen. — Piet Schepens : De Zwecdsche Letterkunde (vervolg). — L.
Montcyne: Vlaamsche Kronick. — M. Basse : Engelsche Kroniek. — Boekbeschouwing.
ID. (nr 5). — A. Dc Ridder : Houten kruisjes. — Raf. Van deVclde: Pip (slot). —
Verzen van W. Van Dyck, S. Verzele-Madeleyn, A. Dc Geest. — A. Hegmans : Maskerocn A.: De Vlaamsche Gemcentenamen in Moderne Spelling. — Lode Montcyne :
Vlaamsche Kroniek. — Boekbeschouwing.
DEN GULDEN WINCKEL (Februari 1930). - M. J. Premsela : La Princesse
Lointaine. — J. Greshoff: Laus Mediocritatis. — E. du Perron : Andre Gide en de Hoilandschc Kritick. — J. Greshoff: De Domprijs en de Woestijn. — A. Donker : Kronick
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der Poezie. — Mr R* Houwink: Kroniek van hetProza* — Mr P* H. Ritter Jr.: In memonam Just Havelaar. — E. du Perron : Aen den Heere J* W* F* Werumeus Buning. —
J* Greshoff : Tegen de Anoniemen. — Reinier P. Sterkenburg : Franz Blei. — Mr R.
Houwink : Een nieuw boek over Columbus* — Dr* W* C* A* Bar* van Vredenburch :
Het ontstaan van den Wereldoorlos* — Boekenschouw* — Tijdschriftenschouw* —
Donker en Greshoff zitten elkaar in het haar* — Boekenfilm* — Wat van de Pers kwam*
LA NOUVELLE REVUE FRANCHISE (i r fivrier 1930)* - La Mort de Tolstoi
a Astapavo (Documents)* — H* Pourrat: Le Meneur de Loups. — A* Gide : Lettre. —
E* Wiechert: Le Centurion de Capharnaum, — P* Valery: Preface a un Commentaire. —
J, Chardonne : Eva. — Chroniques* — Notes*
ID. (i r mars 1930*) — P* Morand: Champions du Monde* — A. Gide : Deux
Prefaces* — L* P* Fargue : Croquis trouve chez Francis Jourdain* — H* Pourrat: Lc
Meneur de Loups (II)* — J*P revost : De Mauriac a son ceuvre* — J* Chardonne :
Eva (fin)* — Chroniques* — Notes.
DE GIDS (Maart 1930)* — A* Van Schendel : Het Fregatschip Johanna-Maria
(slot)* - M* Van Royen : Gedichten* - H* Roland Hoist: Over Tolstoi (slot)* - Dr*
C. Serrurier : Herinneringen aan de jaren 1789-1830* — P* E* Van Renesse : De ZuiderZeevisscherij en hare geschiedenis* — Bibliographic*
DE GEMEENSCHAP (Februari 1930)* - E* Erens : Sinte Pelagia (vervolg)* G* Wydeveld: De Droom van Nolens. — A* Helman: Vol-zinnen* — M* Mok: Kwatrijnen* — V* Reinders : Tessander en de Visch* — L. Lichtveld : Dor mi (muziek)* —
G* Achterberg : Verzen* — G* Smit: Laatste dagen* — Kroniek* — Hagel,
BOEKENZAAL (1 Januari 1930)* - H* Rongen O* Cist: Het Witte Paradijs* C. Slootmans : J* Pz* Coen, — L* Fens : Het verloren land* — Ed* A* Serrarens: De God
der Wereld* — Kees Van Hoek : Mary Grace Ashton* — Dr* Raph* Kreemers : James
Branc Cabell* — P. Placidus O* Cap : Lloyd George* — B* W*: Het wonderbare Leven
van Therese Martin* — Uit Boek en Blad* — Verscheidenheden* — Voor de vrienden van
het Boek* — Tijdschriftenschouw*
ID. (1 Februari 1930*) — L* J* M. Feber : Tolstoi, Ghandi en Daan van der
Zee* — P* v. d* M* d. W*: Vernieuwingen* — J, H* P* Jacobs: Een halve eeuw brommen. — H* Rongen : Het land van Oltremare* — Dom* J* de Vathaire O. S. B* :
Philips II* — Uit Boek en Blad* — Verscheidenheden*
ROEPING (Maart 1930)* — H* Bruning : Aarde (verzen)* — A* van Duinkerken :
Sint Bernardus Lofspraak op de Moedermaagd Maria* — Th. Platenbrg : Katholieke
Democratic L-W* ten Berge : De mallemolen van Sinterklaas (verzen)* — Dr. V* Leemans : Berdjajeff II. — E* Michel: Het liberalisme in de « Catholieke »letteren* — M.
Molenaar M* S. C*: De vernieuwing van het Westen* — H* van Zyl: Emiel Jannings* —
Prof* Dr* J* A* Veraart: De Katholieken van Nederland en het militaire vraagstuk III. —
H. Bruning : Gerard Wydeveld. — H. Oisterwyk : De Hemelsche Salome* — Boekbespreking* — Kroniek*
ELSEVIERS'S MAANDSCHRIFT (Maart 1930)* - Frontispice-plaat: Hans
Orlowski. Illustratie uit «Kaleidoscoop »• — Frank van den Wyngaert : De Duitsche
Houtsneder Hans Orlowski* — W* Jos. De Gruyter: Moderne FranscheSchilderkunst.—
IX Critische slotbeschouwing II (slot) met 4 illustraties* — J* S* Witsen Elias : Indrukken van de Italiaansche Expositie te Londen, met 13 illustraties. — J. Slauerhoff :
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Het Eiland der Ballingen, Fernando Noronha. — A. Donker : Vijf en zeventig. —
H. Swarth : De Rabbi. — M. E. Klinkhamer-van Hoytema : Sneeuwjacht. -* H. C.
Fellinga : Tilly I-IV. — Kroniek : In Memoriam Just Havelaar door W. J. d. G. —
Boekbespreking door HL R., Jo de Wit en R. Houwink. — Museum Boymans : door J.
Zwartendyk. — Beeldhouwwerk van Toma Rosandic in den Rotterdamschen Kunstknng
door J. Zwartendyk-Else Berg in de Kunstzaal Van Lier te Amsterdam door A. E. v. d. T.
— Henri van de Velde bij Buffa en zoon te Amsterdam door A. E. v. d. T.
TOONEELGIDS (i Februari). — A. De Mayer: Op zoek naar een scenebouw voor
onze kringen. — Blokken en Trappen. — Dr. Theo De Ronde : Een verbetering. —
Kritiek. — Leestafel.
ID. (15 JanuarL) — G. Michiels : Tooneelconstructivisme. — L. Gyselinck :
Marionetten I : een inleiding. — Fr. Haepers: Lustrum van het Antwerps Studio. —
Kritiek. — Leestafel.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Mars). - Max Drechsel: Interviews. I. M. Paul
Pastur. II. M. Jules Hiernaux. — Paul Bay : Folklore. I. «Le Grand feu» de Goz6e.
II. Marche Militaie St. Roch. — Victor Bourgeois : L'urbanisation au Pays de Charleroi.
— W. Ravez: Patois Tournaisien. — Paul Werrie: Sports aim& du Hainaut. — H. Henry
Les Tournois musicaux. L'Ehseignement musical. — F. Quinet : La Musique. Un
maitre oubli£ : A* Biarent. — La vie de la province. — Quelques personality.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (avril). - Pierre Hubermont : L'CEuvre
d'hygiene sociale de la Province de Hainaut. — Louis-Charles Baudouin : Je suis las des
mots. — Raymond Limbosch : Contentement. — Jean Hido : Charleston. — Panthetemon Romanov: Les Gens sans ordre. — Fernand Davignon : Rodin. — Max Deauville :
Helios Gomez* — Elvire Kastner : Antoine Molkenbrier.
HOCHLAND (Marz).~ Der Papst aus dem Ghetto. Die Legende des Geschlechtes
Pier Leone. Von Gertrud von le Fort. — Waldung im Winter. Gedicht von Julius Zerzer.
— Paneuropas Idee und Wirklichkeit. Von Dr. Walter Hagemann. — Lehrer und
Schtiler von ehedem und heute. Von Dr. Hans Dahmen. Neue Wege des naturwissenschaftlichen Denkens. — Zu den Lehren Edgar Dacque's. Von Dr. Anton Hilckman. —
Robert Hugh Benson. Von Dr. Otto Knapp. — Unbekannte Briefe von Zacharias
Werner. Von Professor Dr. Oswald Floeck. — Kritik : Statischer oder dynamischer
Eigentumsbegriff? Von Gen. Regierungsrat Heinrich von Meer. — Sigrid Undsets
« Gymnadenia». Von Dr. Heinrich Liitzelen — Rundschau.
HOCHLAND (April). - Wahrheit und Leben. Ein Vortrag. Von Theodor Haecker
— Der Untergang der dsterreichisch-ungarischen Monarchic Von Max Graf Montgelas. — Der Papst aus dem Ghetto. Die Legende des Geschlechtes Pier Leone. Von
Gertrud von le Fort, — Sendung und Werk weiblicher Prosadichtung. Von Adolf
Knoblauch. — Mechanisierung — auch der Musik? Von Karl Schaezler. — Kritik :
Zu Dessauers System der «Kooperativen Wirtschaft». Von Dr. Paul Fostock. — Rundschau.

N . V. DRUKK. ERASMUS, LBDBBBRG-GBNT.

Voorbehouden voor de Firma PHILIPS

PHONO-RUBRIEK

. Rimski-Korssakow, vormde met Borodin, Balakview, Cui en
Moussorgski, de « groep van Vilf)~ die zich ten doel stelde de traditien
der oud-Russische school, zooals die door Michael Glenka en AI. Dargornyschski tot hen gekomen was, voort te zetten.
In ziin uitnemend werk over de « Grootmeesters der Toonkunst »
karakteriseert .Ant. Averkamp, als volgt het werk van Rimski-Korsakow:
« Minder begaafd dan Moussorgski, maar wat aangaat energie,
algemeene ontwikkeling en begrip van het wezen der toonkunst is hii
verreweg de eerste van de heele groep der « Vijf ». Zijn zucht om de
techniek der compositie souverein te beheerschen was zoo sterk, dat
hi; een jaar lang dagelijks een fuga schreef, Men mag dan ook wel
zeggen, dat hi; tot in de diepste geheimen der compositietechniek
is doorgedrongen. Zijn levendige phantasie inspireerde hem tot het
schriiven van eenige sprookjes-dramas »,'
« Sprookjes drama's die hier niet bekend ziin » voegt A. Averkamp
eraan toe. Maar in Vlaanderen ziin ze het wei. Want sedert jaren
staat Sadko op het repertorium van de Antwerpsche Vlaamsche
en het blijft een van de meest loonende.
Colombia registreerde uit Sadko het Hindoulied, dat in het

opera

2

Russisch gezongen werd door de uitstekende sopraan Maria Korenko.
De keerzijde der plaat bevat Massenet's Elegie, gezongen door dezelfde
zangeres (nr 7020). Bij voorkeur hiervoor de zachte naald gebruiken.

*

*

*

Hun, die eenigszins terughoudend staan tegenover de kunst van
Brahms, zou ik willen raden even te luisteren naar ziin Sonata in
D minor nr 3, adagio, en ziin Concerto in D voor viool en orkest
zooals ze door den beroemden violonist Szigetti werden gespeeld
en door Columbia geregistreerd werden (nr L 2219).
Er is werk van Brahms dat een zekere stoerheid vertoont, die de ,
hoorders verhindert zich spontaan aan hem over te geven. Maar dit '
werk is van zulke innemende, zingende warmte en volheid dat ons
gevoel dadelijk wordt aangegrepen en meegevoerd. Maar deze ontroering is tevens te danken aan de werkelijk, uitzonderlijke schoonheid
van- Szigetti's spel. Szigetti is voor enkele maanden in Antwerpen
opgetreden en heeft er een biival geoogst die slechts de zeer groote
kunstenaars ten deele valt.
De opname door Columbia is ongemeen zuiver. We kunnen deze
plaat met den meesten nadruk aanbevelen•

... ......
We kunnen ten slotte twee goede pianoopnamen aanwiizen.
"De piano is van at de instrumenten wellicht de weerbarstigste bij de
opname; maar wat Columbia heeft bereikt bii de registratie van
Rachmaninoff's « Polichinelle » en « Prelude in Si Bemol door Leff
Pouishnoff is reeds een merkwaardig resultaat (9368).
Leff Pouishnoff bezit een ongemeene vaardigheid, die vooral
in Polichinelle zegeviert ; maar er is tevens iets in zijn spel van
de geheime warme diepten der oostersche ziel.
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LAGERE AFDEELING;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING: Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
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LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen. -=_~=
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
1NEDERLANDSCH: Voertaal van het onderwijs.
i
FRANSc;H: Tweede taat. Wordt met bijzondere zorg onderwezen. §
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN: Schilderkunst, drijven van leder en metaal, ==
muziek, enz.
§

~

Aile vakken worden door gedlplomeerue, bev~egde leerkrachten gegeven.
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CbristeHjhe..

Kunstatelier

f'eerraete
.

8 • 9 • 10, Slnt.r-Go.~.I.pl.ln • BRU88EL
Vaten If Kopcl'Wcrh "r, 6cwaclen
Kel'kmeubelen If neiligbeetden If Vlaggen
6od~ien8tige geecbenhen.

n.

GUILLAUME CAMPO

Schilderijen van oude
en.moderne meesters.

Adres en privaat galerei : PAROCHIAANSTRAAT. 4. ANTWERPEN • Tel. 212.25
. BHSTENDIOE ( ZAAL W,YNEN,
TENTOON'"
)
,,'
CA,MPO,
STELLINOEN ~
tI
LAMORINIERE,
VAN
,.
AOHTE.
10 TOT 6 UUR KUNSTOALERIJ,

Melr.47
Melr.63,
Melr, 75,

ANTWERPEN.

Leopotdstraat, 53
Lange Nleuwstraat, 17

AAN EN VERKOOP VAN SCHILDERIJEN
~----==-===
SCHATTINGEN EN EXPERTISES
OPENBARE VERKOOPINGEN

Boede schllderllen worilen In bewarlng 8anv•• rd
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FRUITBOOMEN
in alle
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FRUITBOOMEN
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Coniferen.
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planten.— - ROOSEN
ROOSENenenDAHLIAS.
DAHLIAS.
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Eene zuivere en lorijke
klankenweergave is U
verzekerd, indien U een
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tel 1e n o n z e

47 jaren
ondervinding op bet
ge hied van t e l efon ie
ter uwer beachikkf n g

BELL TELEPHONE Mfg.Co
NAAML. MIJ

BAUDEWIJNSTRAAT • ANTWERPEN
Handelsregtster Antwerpen N' 990 -
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OeYilustreerd InternatJonaal Tijdschrlft
voor Hoek en Blad
Fllmkunst en Tooneelkunst
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YERSCHlJNT TWEEMAAL PER WEEK
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De 1ialoude 80ehsael wert door
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Per Jaar. slechta 50 fr. ~.
plus 7.50 fr~ aan expedltle per post. ==
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BANK van bet ArrondisBANK van bet Arrondis- semenf /ANTWERPEN
107· t09. III
semenf /ANTWERPEN Lange Nleuwstraat,
ANTWERPEN
c

c

Lange Nleuwstraat, 107· t09. III

ANTWERPEN
Gesttcht in 1886 io:~~

Kapitaal : 15 Miljoen

~

Cneckrekeniag : 3 ~/o in.terest, terugbetaalbalr op zicht.
.

.Oeldlleleggt'ngen- -op termijn. Veertiet1daag"
sche rekenlngen. lnkasseeringen
en verhandellngen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 0/0
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Kapitaal : 15 Miljoen

~

Cneckrekeniag : 3 ~/o in.terest, terugbetaalbalr op zicht.
.

.Oeldlleleggt'ngen- -op termijn. Veertiet1daag"
sche rekenlngen. lnkasseeringen
en verhandellngen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 0/0
VBRHURINO VAN BRANDKOPPBRS

VBRHURINO VAN BRANDKOPPBRS

HOOPDBUREELBN :

HOOPDBUREELBN :

36, Lanle Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Th,_ Roucourtstr..t, Berchem
93-;" Turnhoutschebaan, Borgerhout

36, Lanle Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Th,_ Roucourtstr..t, Berchem
93-;" Turnhoutschebaan, Borgerhout

8

Gesttcht in 1886 -
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ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR I

~: De Beukelaer's Producten

••
••

: :• BISCUITS
•

;:EXQUIS
•

:WAFELS

••

••

:: BONBONS

•

CHOCOLADEN
CARAlVIELLEN • :
•
TOFFEES: :
PRALINES ~l
••
FONDANTS: :

•
•
: • Gevenonder ditopzicht aile rnogellike waarborgen f:
•
•

: : MEEK lOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!.:

Katholieke Sociale
School
,..
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL: NEDERLANDSCH. - Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maetscheppelljke Assistente. - Twee jaren studie:
een jaar algemeene vorming, een tweede jeer speciellsatie. Leergan.gen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de febrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organiseties. Officieel diploma ne minstens een iaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S.
Clovislaan, 75 te B.r~ssel. Tel. 30!?,84.

$.
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_ - - - -. . .-
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2....- - - - - - - - -

De "Verzekeringsmaatschappij
van den Belgischen Boerenbond"
NAAMLOOZE VENNOOT·SCHAP
KAPITAAL 5.000.000 Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

Verzekert iedereen
tegen

BRAND
ONClEYALLEN
ClLASBRAAK
op het LEVEN,

I
I

I

enz.

Toeatand op einde 1929:

1
I

170.000 verzekerinrsltontrakten in voege.

38 miWoea fr. totaal jaarlijksch premieinkomen.
7 milliard fr. verzekerd kapiteel in Brandverzekering.
IG miWoen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.

66 miWoen fro uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.

10
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SCHEERDERSJ.VAN KERCHOVE'S
Vereenlgde Fabrleken N.

II

v.

I

SIN T • N I K 0 L A A S (Waa8)

II -

II II II

TELEFOONS: 27-98-386
TEL E G RAM' M E S: .
(S. V. K.) 428 &: 448 ....~.....,~ BRIQUETERIES
ESVEKA

II

I

Gedepon.-rd Merk

II II II

I

Asbest - Cement Leien
_ Vlakke en Golfplaten - .1'
FABRIEKEN VOOR :

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN -

BETON-BRANDKOFFERS

GEWOON EN KUNSTVAATWERK

STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN

BOEKBINDERIJ
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K. VI. Uoogeschool voor Vrouwen

[I

II

II
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Vereeniging zonder winstgevend doel.

Ii

De Bomstraat, 11, Antwerpen
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H Godsdienst • Wijsbegeerte • Geschiedenis H
H Letterkunde

Kunst. en Muziekgeschiedenis H
U Wetten. Rechten . Sociale vraagstukken, enz. H
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INLICHTINOEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

:H

DE BOMSTRAAT,
11, ANTWERPEN
- - Telefoon 710,32 - -
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ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOL1EK VLAAMSCH ON"DERWIJSOESTICHT

1( VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE- ~
~ NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER - [J

~ Gerardstraat, 18, Antw~rpenIj]
11
~

VOLLBD.IGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Legere
KIas. (Het einddiploma verleent toe~ang tot de Hoogeschool).
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEBLING·

INTERNAAT -

.

~

(J

EXTERNAAT

JONGET]ES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR
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VLAMING EN!
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ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
EN VOORAL
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IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE 5T AD VAN BELGIE

..

RlJke MUBea van Schoone KunBten en Ondheden
..
Ret eenige Plantln-Moretus-Muzeum.
HeerUJke Kerken en prachrlge Gebouwen ..
GedenkteekeD8 en StaDdbeelden ... ...

...
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i.. EEN KOOPSTAD
=
......=
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= E:EN WERELDHAVEN
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Wier wiDkels en magazlJoen DIet
moeten onderdoen voor cUe van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN
.
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Ren 8laaader van heel het ecoDomieche leven
van Bell\ll, en voor den toerlBt een
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T E ULIN G' S Uitgevers-Maatschsppij
~

's-HERTOGENBOSCH

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Wit/ox.
EERSTE DEEL .. - De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid Irs. 52.50
Gebonden Irs. 62.50
TWEEDE DEEL. - De Nederlandsche Karholieken in de politiek
onder Koning Willern I.
Ingenaaid Irs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
lngenaaid Irs. 90.Gebonden frs. 110.« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezlt kan worden van allen
die optreden in het beIang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historlci,
maar ook polttici, soclologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wlj "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
kathollek leven, maar zoolang is onze emancipatie. nog nlet, ik zeg niet voltoold,
maar op waardige wijze voortgezet >.
G. GORRIS (Studien),

:.

Gesticht van de Dames der H.- Familie
THI~LT

(West-VI.)

Kindertuin ...... Lagere en Middelbare klassen. - Hoeger leergang: Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora. - Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Germaansche Talen. -

Letterkundige en Wetenschappelijke

afdeeling. -

Lagere Normaalschool.
Hoeger .Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.
Inlichtingen ie verkrijgen blj de Overste.

VRIJ

.- 21BESTEL UW BOEKEN in den
Huidevetter••traat
Kath - Boekhandel « VERITAS »
ANTWERPEN
14
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I Bank

I

I
I

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN'
Betrokken bi) de ALGEMEENE BANKVEREENIGINO, Antwerpen

KAPITAAL : PR. 10.000.000

I

=

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
T.legramadrea: NIJVERBANK

I

I

I
-

Poatcheckrekening: Nr. 171145

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avel~heln,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, BizetjPloegsteert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, DeerliJk, Desselgnem, Dixmude,
Oheluwe, Ohistel, Gul1eghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, lchteghem, lseghern, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledegbem, Lichtervelde, Metnen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghern, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperlnshe, Roese1aere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezee1e, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.
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" Wie op de. hoogte wil zijn .van de NIEUWE
BOEKBN, . abonneert op
NEDERLANDSCHE

,·BOE·K E NGIDS
Aigemeen Nederlandlch Bibliografilch Tijdachrift "
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
lit t era ire

en

andere

Nederlandsche

werken.

B0 EK ENGIDS telt 200 medewerkers
.

behooresde tot

het puik

onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;

verlchijnt iedere maand;
beapreekt jaarlijkl een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gida, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 20 FR. PER JAAR

Inschrljvlngen te zenden : A. S. K. B. Caylitsstraat, 27, Antwerpen.

'
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•
•

·
'.•

I:
i:

: Aigemeene Bankvereeniging
: en Volksbank van Leuven ~
•

N. V.

:.

:

ZETEL ANTWERPEN

:

:

Lange Nieuwstraat, 72

•

Kapitaal : Frs. 200.000.000

•
:

ALLE BANKVERRICHTINGEN

:

Rekeningen op Zichf en T ermijn

:

Fondsen

.•
:

•

•
•
••
•••
•
:

•
•••
••••
Effecten
••
••
•••
SPAARKAS
•
••••
•
:
Brandkoffers
••••••••••••••••••••••••••••
Koepons

16
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TURNHOUT

iL-ITHO- EN TYPOGRAPHIE
CAR TONNAGE

I

~

'I
i

i5§

==
§
==

Plooibare doozen in duplex> en gestreken carton

bedrukt in een of meerkleurendruk

E
1!55

===:E

!=
I
i§

55

;;;

Etiketten in Kleurendruk

_Boekdruk in talen-Kalenders

Tijdschriften en Handelsdrukwerken
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I
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TRICHROMIE

i5§

i
I==

!!iE5
!i!§E

Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden

'

Telegram adres : VAMJPRO-TURNHOUT

Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, N,. 95 Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79

Tetegramcoden in gebruik A. B..C. Se en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
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Voor al Uwe bankverrichtingen

I

wendt U tot de

Caisse 6enerale· de I
Reports et ode Depots
.Kolonienstraat, 11 -- Brussel
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven: 395 millioen fr.

Voorzitter van. den Beheerraad

Mr

Michel Levie, Staatsminister.

........
18

._... ...._1
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CHOCOLADE

Martougin
.'..
DE BESTE IN GEBRUIK I

Overal verkriJg"baar

----'

----

KOOPT 'EEN

MINERVA
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
waarde
nooit
verliest

..

Minerva Motors N. V.
ANTWERPEN

~----

----
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P. Noordhoff Groningen
De onderstaande ultgaven zijn door de Belglsche Regeerlng opgenomen
In de IIjst der schoolboeken, waarvan het gebrulk toegelaten Is In de
ofHcli!ele mlddelbare onderwljslnrlchtlngen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden .
Antwoorden I - III
Grafiekenschrift.
.
.
.
.
.
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 em.)
prijs per plaat.
.
.
op karton f 1.- : op Hnnen
.
.
.
.
.
12 platen eomp1eet f 6.50, op karton f 11.-, op linnen
Verklelnde reproducties van de wandptaten (12 stuks) .

2.25
1.00
0.50

f 0.60
f 1.25
f 13.00
f 0.40

De Ultgever bledt hun, die de Nleuwe Schoolalgebra op hun school
Invoeren, en daarvoor mlnstens 40 deeltjes bestellen (hetzlj van I, II
of III, voor klas.egebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (t 11....).

Dr. P. MOLENbROEK en P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
Deel I - met 150 figuren, gecart.
Deet II - met 121 figure'n, gecart.

2.75

0.50

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
2de druk, met 150 figuren, gecart.
Antwoorden

2.75
0.50

Dr. J. F. DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 flguren f 1.75 :
Uitwerkingen en antwoorden

gebonden.

2.25
0.50

--------------------.

...Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het
Holland Huis te Brussel
Auderghemschelaan, 61-63

waar de nieuwe echoolultgeven gratia - let
inzage beachikbaar zijn.
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Zetel:

-

Quelllnstraat, ANTWERPEN

N. V.
Zetel:
Quelllnstraat, ANTWERPEN
Zetel: 45, Quelllnstraat, ANTWERPEN
Kapitaal . 40 millioen fro

I

TELEGRAMADRES :

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

TELEFOONNUMMERS:

247.60 - 234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding!
Stichtina van en participatiea in Maatachappijen.
AIle Beurlverhandelingen· Beheer van vermogena.
Loopende rekeningen op zieht en op termijn.
Verzekerilllen.

BEHEERRAAD :
. Voorsitter :
Mr. Dr. Fr. Van Cauwelaert~ Burgemeester van Antwerpen.

Arrev.

Beheerder
Mr. J. A. L. Vermeulen.

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

Leden:
MM. Edm- Bemaerla.
L. Crauwels.

Jos. Decken.
A. Pira..

Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.
~
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STAD ANTWERPEN.

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 9 Mei 1930, '8 namiddags, op het stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de open
bare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van

40.0lXJ voetpadtegels van samengeperst beton van 0,30 x 0,30 x 0,06 m.
ten behoeve van den dienst der wegenis.
Borgtocht : 6.000 fro
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 4 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag 20 Mei 1930, '8 middags op het stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering, in

een enkel perceel, van twee. Diesel electrisch aangedreven steepbooten
voor den dienst der dokken.
.
Borgtocht : 70.000 frank.

.

Het lastkohier en plan Jiggen ter inzage op het 4ebureel van
het stadhuis, Oude Beurs, 29.

"rijs van het lastkohier : 6 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag 23 Mei 1930, '8 middags, op het stadhuls,
bij gesloten inschrlivingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van. de ondernerning betreffende het bouwen van eene

smidse en' vier werkhuizen met aanhoorigheden, inbegrepen de verwarmingsinrichting, aan de dagberoepschool, voor jongens in de Meistraat.
Borgtocht : 40.000 frank.

Het lastkohier Jigt ter inzage op. het 4e bureel van het stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 12 frank.

\ .

_
Het College van Burgemeester en Sehepenen
.
laat weten dat op Vrijdag 23 Mel 1930, '8 mlddags, op het stadhuts. bij .
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare. aanbesteding van de ondernemlng betreffende de levering,vrtj van aile kosten,
in ·het werkhuis van de hydraulische centrale Noord, Oostkaai van Kat-,
tendijkdok, van een 'graep luchtcompr~~so; met electromotor en benz{nemotor, ,'voo,-zien van aile toebehoorten, voor de gemeeiztewerkhuizen. " ~
. Borgtocht : 5

van den

%

inschrijvingsprij~.'

Het lastkohler ligt· ter inzage op het

Oude Bears, 29.

.

.

4~ bureel V:.,q

hef ,stadhuis,.:

~'

Prtjs
: 3 frank.
, van het lastkonier
.
Het· College van' Burgemeester en Schepenen

.

. .

,~

laat weten .dat op Vrijdag.- 6 Juni 1930, 's middags,. op be1 stadhuis, blj ..
gesl~ten, ins~hrij~ing, _z~l worden overgegaan. tot de', openbare aailb:
steding van de ondememing betreffende de leverIng van een ~ motDrwzarlUll

· . voor

de~

die1Jst der haven 'van' Anhverperi.

Borg~o~bt

. '

: 6.25Q frank. .

. "

' .

!,

Het tastkohierligt' ter inzage . op het 4e bureel van hetsta~h~iS,.
. Oude Beurs, ~.
.Prij« van he,t lastkohier : 4 frank. ....
_,
0.-.
r-

•

, Het College van Burg~meester en Schepenen ..: .. .;
laat weten dat op Dinsdag 3 junl tgao, '8 middags, op '. het-'~s~dbuj8~'
bij gesloten inschrijvingen. zal worden overgegaan tot de op~nbar~.~~n1?e
stedlng van de onderneming betreftende .het. uitvoer:en~"V8J1Schild~lWetJte,!

in het achtergebouw van het stedelijk Onderwijsgesticht VoOT.
'...
."'.'.Borgtocht : 2.500' frank. ,.".....
.;' . .

UJuisastraat.

:' .'".

.
.~
Prijs
van
het
lastkohier
:
4
frank;
.
.
.
-.
29~

.

,

,

Van

Het College

~

~~.,..

,'.

~~,-

het 4e bureel ;vari 'het .sla€(hws,;..

Het lastkohier ligt -ter Inzage op

·Oude· Beurs,

jo~ge.."s,

~,.- :.~'~"

;.. . ...:
i ,

-.\

',

Burgemeester.:.e"·SdIB'" ,'. .

.'

..., ..' . -:

.:i:,·<~-f.3.:: ~,:

.

. ~~"

<.... ~~.~. ;.

laat weten dat.op Din~ag 3 'JUDi .1930:,. ·~~.n!Jdd •.. ·op~t s~d~uis,.b~r~
_ gesl~te~ inschrijvingen, ;~al- worden overge',8an to~.~e . ,openbar~~;~~nbe- ~
. stedlng van de ondernemfng betreftende.het·:ma!cen .11~ . een ,.zulverlngs, stelsel' op den' beerput ivan' .de. ~. '6raadschool' voo« me/sjes . der.

OfIerandestraat.

t· . .

"

..';

Borgtocht : 2.!SOO.frank, . '
. 'Het···l1stkobler-" ligt .ter tnzege

,~.,~.
~o-p

". . :

'~':

.. - '

. :. , ..~.
het 4~ :buteel,

.

.

""'.:

-

'

.

. . . ;. .

.

--:'- .

·:.•~adbui~,
.
. .' .- ,

'vah"~het

"":.:.'
.
' .... "'~~:;,":, .. .,.::
Prijs van het ."/(istkohier .:: ·4 .frank.' ).... ',~,-", .<t:

Oude Beurs, 29..,
""s .

.: . .: '

~

'..

_
Het College van Burgemeester en Sehepenen
.
laat weten dat op Vrijdag 23 Mel 1930, '8 mlddags, op het stadhuts. bij .
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare. aanbesteding van de ondernemlng betreffende de levering,vrtj van aile kosten,
in ·het werkhuis van de hydraulische centrale Noord, Oostkaai van Kat-,
tendijkdok, van een 'graep luchtcompr~~so; met electromotor en benz{nemotor, ,'voo,-zien van aile toebehoorten, voor de gemeeiztewerkhuizen. " ~
. Borgtocht : 5

%

van den

inschrijvingsprij~.'

Het lastkohler ligt· ter inzage op het

Oude Bears, 29.

.

Prtjs
, van het lastkonier :

3 frank.

.

4~ bureel V:.,q

~'

hef ,stadhuis,.:

t·,

.
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Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149 ,
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COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VRAAG CATALOGUS

1m

~
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ICompagnie
(.!~~time Beige I
I
.
I
I
I

'Naamlooze Vennootscbap

Maatachappelijke Zetel: Ste-Kathelijoevest, 67 •• ANTWERPEN

ITELEORAM-ADRES: cC 0 MAR 8 E L », ANTWERPENI

I
I

CONGO-LIJN

Spoed Postdienst tusschen
IIANTWERPEN en CONGO

II
.

_

I

I
1=

~.

'ANTWERPEN -lJSABON* ...... TENERlFFE* BOMA - MATADI III terug

'I

II

BANANA*
.

door de prachtig ingerichte paketbooten

I

Oedlplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord

_

LIJN OP OOST .. AFRIKA

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs, het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansehe kust'l

.

LIJN OP NEW .. YORK

posttlt,'~~~a;d~iS;~~~fArten.

-I

Twee-maandelijkscbe postdienst.

I

LIJN OP BRAZILIE

II

Twee-maandelijksche postdienst.

I
LIJN OP BET VERRE OOSTEN
'
I
'I
II ~~~~~oIz';;:;::I';;~';~;";;A;;~~::E:";:d::: I
I
I
LIJN OP LOBITO

Maandelijksche postdlenst naar Angola.

Postdienst (China en Japan) rond den 25n der maand.

.

AI dezeschepen hebben beperkte inrlclttingen voor kabienpassagiers en enkele
voorreizigers 3" klas,

Ste-Kathelijnev••t, 67, ANTWERPEN

TBLIORAM-ADRES: c A OE N MAR IN», ANTWERPEN

~~I
N. V. Drukkerlj Erasmus, Oent

'

Lacordaire
door M. E. Belpaire.
Over Lacordaire schrijven* Na Beethoven en Dickens, nog deze
derde mijner jeugdgoden* — En dit op het oogenblik dat de schaduwen
vallen over mijn weg* Neen, op het uur dat de avondzon, in voile
sereniteit, de kimme kleurt in rozen gloed* Baden de leerlingen van
Emmaiis niet:« Heer, blijf bij ons, want het wordt avond en de dag is
alree aan 't nijgen?» Heel het tijdelijke staat in het teeken van onsterfelijkheid door verval, van overwinning door afsterven*
In de^e gemoedsstemming vang ik aan te schrijven over de
geniale figuur van Lacordaire die, in aile wesenlijkheid, mijne jeugd
verblijdde, zt doopte in eeuwige jeugd door het geloof aan 't drievuldig ideaal van waarheid, schoonheid en liefde*
Zondag, 21 April 1929*
L
Lacordaire is een der machtigste genies van sijn tijd geweest,
en daardoor beheerscht hij aile tijden* Sarrend rijst de vraag op, in
de jeugd vooral, wat het genie wel wezen mag* En nimmer wordt
het raadsel in sijn geheel opgelost, want mysterie blijft de grond van
heel ons menschelijk bestaan, enft genie is een hoogtepunt van leven
en liefde* Van liefde vooral* In den morgen des levens wordt men
getroffen door de schittering van het genie, waarvan we de scheppende bron meenen te vinden in xeen begenadigd brein* Maar naarmate
men verder voortschreidt in het leven, wordt men gewaar dat het
genie in de eerste plaats eene uitstraling des harten is, dat zijn macht
in de liefde huist*
Beethoven was de reus der gedachte* Nooit wellicht zond het
genie machtiger flitsen uit* Huivering grijpt u aan door het plotse
verrassen zijner akkoorden* Doch wanneer zijne smachtende adagio's
klinken smilt het hart in een zee van tranen — tranen eener brandende liefde* 't Geweld sterft uit in mildheid*
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Dickens is heel en al hart* Geniaal in zijne scheppingsmacht,
soms bereikend een toppunt in 't verstandelijke, sooals in zijti Haunted Man, maar zelfs op dat moment bereikt hij het door de ingeving
van de liefde* •
En Lacordaire? Wie, zooals hij, sprak de taal der liefde? Der
goddelijke liefde, ja volzeker, maar uit die bron zelvevioeien al de
stroomen die ft aardsche leven drenken en bevruchten* In vier vloeden
verdeeld, stroomde ft levende water uit het eene Aardsch-Paradijs,
Zoo vloeien uit de eene bron van Gods hooge en voile liefde al de
beken die onze menschelijkheid laven*
IL
De liefde is van alle tijden* Een in haar wezen, weet zi] sich tot
alles uit te strekken, Eeuwig en ongeschapen, kan zi) zich kleeden
in het gewaad van iederen fijd* Lacordaire verkondde de eeuwige
waarheid, sprak het woord der onveranderlijke liefde, maar die waarheid en liefde omkleedde hij met de schoonheid van zijnen tijd*
Met andere woorden : het romantisme van zijne taal heeft een niet
geringen invloed gehad op ft gemoed van zijne toehoorders* En die
taal is onveranderd gebleven* Want het zoo gewraakte romantisme
beantwoordt aan een blijvende behoefte van ons menschelijk hart :
de dorst naar geluk, naar liefde, naar poezie*
In dien zin is het romantisme zoo oud als de wereld* De weemoed
schrijnt even goed in het : Eheul fugaces Postumel Postumel van
Horatius, als in het: Fecisti nos ad te van St. Augustinus, of in Musset's :
Je ne puis; malgr£ moi, l'infini me tourmente*

Maar door romantisme verstaat men vooral die periode van de
openende negentiende eeuw, waar, na de schokken, na het bloedbad
der Revolutie en de langdurige oorlogen van Napoleon, de wereld
herademde, de vlerken uitsloeg naar blijdschap, naar schoonheid,
naar vrede* Het is nu mode geworden in het romantisme enkel de
schaduwzijden te zien, onafscheidbaar van elk sterfelijk verschijnseL
Het te verketteren als de triomf van een individualisme, gesproten
uit de gezamenlijke zegepraal van Renaissance en Protestantisme*
Maar de Renaissance zelve was niet een louter heropleven van heidensche begrippen en zeden* Zij bracht in de kunst hernieuwing,
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heropleving* En dat heeft zi] gemeens met het romantisme* Alles lag
ten gronde na den chaos der uitgaande achttiende eeuw, na de Revolutie, en de georganiseerde Revolutie die Napoleons dwingelandsch
bewind beteekende* De negentiende eeuw, in haar begin, stond voor
de taak die puinen weg te ruimen, de dorre beenderen van Ezechiels
gezicht weer tot leven te brengen, een nieuwen Lentewind te laten
waaien over de verwoeste akkers* Het romantisme was die lente
boodschap*
En wat bracht het veel heerlijks voort! In Duitschland: Goethe,
Schiller, Heine, Eichendorff, ontelbare dichters* In Engeland, Byron,
Shelley, Keats, Wordsworth**** In Frankrijk, Lamartine, Victor
Hugo, Musset — de grootste van den trits?
Opbloeiing van Poezie! Men noeme een andere gelijkaardige
periode* Aan de bekoring van die schittering zou geen dichterlijke
verbeelding, geen brandend hart ontsnappen* Vooral de liefde zou
den gloed van dien hartstocht niet ontgaan* En Lacordaire's gemoed
was een vlammend gemoed, Lacordaire's taal was de taal der liefde*
Van self zou zi] gedoopt worden in de wateren van het romantisch
gevoel*
Maar dat juist gaf haar zi]n macht van leven : een leven dat duren
zal van geslacht tot geslacht*
Hier weer komt Beethoven's voorbeeld ons voor den geest*
Ook hij heeft het romantisch gevoel gekend, heeft zijne liefde uitgezongen in lyrische tonen, heeft alle vormen doorademd met leven*
En daarom blijft hij een levensmeester, een liefdemeester voor alle
tijden*
Het sal niet anders toegaan met Lacordaire* Meer besadigde,
geschoolde geesten, bewonderaars van de voor hen zoo groote Fransche zeventiende eeuw, stellen Bossuet veel hooger* Maar waar is
de oogst van zielen door Bossuet in de schuur der Voorzienigheid
opgehoopt? Terwijl een Lacordaire heel de jeugd sijner eeuw doorademde door den^elfden hartstocht die hem bezielde* Onfelbaar
zijn degenen die hij weer in voeling bracht met de Moeder-Kerk,
en met Christus versoende*
III*
Het kenmerk van het romantisme was het dwepen met de melancholie* Spottender wijze had Musset gedicht :
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Moi je hais les pleurards, les reveurs a nacelle,
Les amants de la nuit, des lacs, des cascatelles,
Cette engeance sans nom qui ne peut faire un pas
Sans s'inonder de vers, de pleurs et d'agendas.

Maar deselfde Musset schreef toch het eenig-schoon vers :
Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleure\

Hoort dan ook Lacordaire bekennen :
«II y a des larmes dans tout Tunivers, et elles nous sont si naturelles, qu'encore
qu'elles n'eussent pas de cause, elles couleraient sans cause, par le seul char me de cette
indefinissable tristesse dont notre ame est le puits profond et mysterieux.»

Dat is wel de toon van het romantisme; maar van dat eeuwenoud
romantisme dat de innige verwantschap erkent van lijden en liefde*
Want ook Christus stortte tranen op het graf van zijn vriend; en, als
de mensch bij uitnemendheid — Ecce homo! — voor het volk verschijnend, droeg Hij de doornenkroon, den purperen mantel der
liefde, druppend van het bloed dat hij in de geeseling had gestort* —
Beeld van een goddelijk romantisme?
Waar Lacordaire's taal dit beeld bij uitnemendheid van goddelijk-menschelijk lijden en liefde : Christus, benadert, krijgt zi] haar
vollen klank :
Seigneur Jesus, depuis dix ans que je parle de votre figlise a cet auditoire, c'est,
au fond, toujours de vous que j'ai parle; mais enfin aujourd'hui plus directement, j'arrive
a vous-meme, a cette divine figure qui est chaque jour l'objet de ma contemplation,
a vos pieds sacres, que j'ai baisSs tant de fois, a vos mains aimables, qui m'ont si sou vent
beni, a votre chef couronne de gloire et d'6pines, a cette vie dont j'ai respire le parfum
des ma naissance, que mon adolescence a meconnue, que ma jeunesse a reconquise,
que mon age mur adore et annonce a toute creature* O perel 6 maftre! o ami! o Jesus!
seconder moi plus que jamais, puisqu'etant plus proche de vous, il convient qu'on s'en
apercoive, et que je tire de ma bouche des paroles qui se sentent de cet admirable
voisinage!

Brandend komen de woorden uit den brandenden oven van *t
hart, en zoo is het doorheen heel die reeks voordrachten over JesusChristus die het toppunt vormen van Lacordaire's geweldige kunstmacht* De tijdgenooten weten ons te spreken van fi aangrijpende dier
oogenblikken,
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« Je me souviens encore», zegt Montalembert, een der aanwezigen, « avec un
fremissement intime de Tintonation desesperee de sa voix, lorsque, dans le tableau de
la fragilite des affections d'ici-bas, il pronon^a ces mots : C'est fini, a jamais fini »*

Die woorden zijn de laatste deser sublieme en terecht beroemde
opsomming van het brose, onstandvastige van alle aardsche aandoeningen*
Avec les premieres ombres de la vieillesse, le sentiment de la paternite descend
dans notre cceur et prend possession du vide qu'y ont laisse ses precedentes affections*
Ce n'est pas une decadence, gardez-vous de le croire; apres le regard de Dieu sur le
monde, rien n'est plus beau que le regard du vieillard sur l'enfant, regard si pur, si
tendre, si d£sinteress6, et qui marque dans notre vie le point meme de la perfection et de
la similitude avec Dieu* Le corps baisse avec l'age, l'esprit peut-etre encore, mais non
pas Tame, par laquelle nous aimons* La paternite est autant sup£rieure a l'amour, que
l'amour lui-meme est superieur a l'amitie\ La paternity couronne la vie* Ce serait l'amour
sans tache et plein, si de l'enfant au pere il y avait le retour egal de 1'ami a l'ami et de
l'epouse a l'epoux* Mais il n'en est rien* Quand nous etions enfants, on nous aimait
plus que nous n'aimions et, devenus vieux, nous aimons a notre tour plus que nous ne
sommes aimes* II ne faut pas s'en plaindre* Vos enfants reprennent le chemin que vous
avez suivi vous-memes, le chemin de l'amitie, le chemin de l'amour, traces ardentes
qui ne leur permettent pas de recompenser cette passion a cheveux blancs que nous appelons la paternity* C'est Thonneur de Thomme de retrouver dans ses enfants Tingratitude qu'il eut pour ses peres et de finir ainsi, comme Dieu, par un sentiment d£sinteresse*
Mais il n'en est pas moint vrai que, poursuivant Tamour toute notre vie, nous ne
Tobtenons jamais que d'une maniere imparfaite, qui fait saigner notre cceur* Et Teussions-nous obtenu vivant, que nous en reste-t-il apres la mort? Je le veux, une priere
amie nous suit au-dela de ce monde, un souvenir pieux prononce encore notre nom;
mais bient6t le ciel et la terre ont fait un pas, Toubli descend, le silence nous couvre,
aucun rivage n'envoie plus sur notre tombe la brise ethdree de Tamour* C'est fini, c'est
a jamais fini, et telle est Thistoire de Thomme dans Tamour*
Je me trompe, Messieurs, il y a un homme dont Tamour garde la tombe; il y a un,
homme dont le s£pulcre n'est pas seulement glorieux, comme l'a dit un prophete, mais
dont le s^pulcre est aime* II y a un homme dont la cendre, apres dix-huit siecles,
n*est pas refroidie; qui chaque jour renait danslapensee d'une multitude innombrable
d'hommes; qui est visite dans son berceau par les bergers, et par les rois lui apportant
a Tenvi et Tor, et Tencens, et la myrrhe* II y a un homme dont une portion considerable
de Thumanite reprend les pas sans se lasser jamais, et qui, tout disparu qu'il est, se voit
suivi par cette foule dans tous les lieux de son antique pelerinage, sur les genoux de sa
mere, au bord des lacs, au haut des montagnes, dans les senders des vallees, sous l'ombre des oliviers, dans le secret des deserts* II y a un homme mort et enseveli, dont on
epie le sommeil et le reveil, dont chaque mot qu'il a dit vibre encore et produit plus
que Tamour, produit des vertus fructifiant dans Tamour* II y a un homme attache depuis
des siecles a un gibet, et cet homme, des millions d'adorateurs le d^tachent chaque jour
de ce tr6ne de son supplice, se mettent a genoux devant lui, se prosteraant au plus bas
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qu'ils peuvent sans en rougir, et la, par terre, lui baisent avec une indicible ardeur les
pieds sanglants. II y a un homme flagelle, tu£, crucifix qu'une inenarrable passion
ressuscite de la mort et de l'infamie, pour le placer dans la gloire d'un amour qui ne
defaille jamais, qui trouve en lui la paix, l'honneur, la joie, et jusqu'a l'extase. II y a un
homme poursuivi dans son supplice et sa tombe par une inextinguible haine, et qui,
demandant des apotres et des martyrs a toute posterite qui se leve, trouve des apotres
et des martyrs au sein de toutes les generations • II y a un homme enfin, et le seul qui a
fonde son amour sur la terre, et cet homme, c'est vous, 6 Jesus 1 vous qui avez bien voulu
me baptiser, me oindre, me sacrer dans votre amour, et dont le nom seul, en ce moment,
ouvre mes entrailles et en arrache cet accent qui me trouble moi-meme, et que je ne me
connaissais pas.

IV.
De goddelijke liefde is de hoogste, de alles-omvattende, de
eeuwigdurende, maar rij cijfert de aardsche liefde niet weg* Integendeel, men zou kunnen zeggen, dat de liefde tot God niet kan bestaan
ponder de liefde tot den mensch*
«Wie zijn broeder dien hij ziet, niet bemint, kan God, Dien hi)
niet %iet, niet beminnen» zegt de H* Joannes*
Was Lacordaire bezield met eene wonderbare liefde tot den God
van alle schoonheid en liefde, dan kende zijne ziel ook alle vormen
der zuiverste menschenliefde :
A qui Thomme naissant sera-t-il confie? A qui le remettra-t-on pour lui inspirer
une ame bonne? Quelle est la main assez delicate, assez ingSnieuse, assez tendre pour
assouplir cette bete fauve qui vient de naftre entre le bien et le mal, qui pourra etre un
scelerat ou un saint? Ne cherchons pas si loin. Deja son aducation a commence dans
le sein meme qui le portait. Chaque pensee, chaque priere, chaque soupir de sa mere
a ete un lait divin qui coulait jusqu'a son ame et le baptisait dans Thonneur et dans la
saintete. Le pere n'y peut rien directement. A la mere seule il a ete donne que son
3me touchat pendant neuf mois Tame de l'enfant et lui imposat des predispositions
a la verite, a la bonte, a la douceur, germes precieux dont elle achevera la culture
au grand jour, apres les avoir semes dans les profondeurs inconnues de sa maternite.
L'enfant parait; il echappe a cette premiere education de lTivangile par les entrailles
de sa mere; mais il est re$u dans des mains que l'livangile a benies, il n'a plus a
craindre le meurtre ou Texposition; il dort tranquille sous la protection de sa mere
armee de Jesus-Christ. Et des que ses yeux s'ouvrent, quel est le premier regard qu'il
rencontrera? Le regard pur et pieux d'une chretienne. Et des qu'une parole, se glissant
par ces tortueux canaux de Touie, pourra s'introduire jusqu'a son ame, qui la lui dira?
Qui lui jettera la premiere parole, la premiere revelation, le premier cri d'une intelligence a une intelligence? Qui? Ce fut Dieu autrefois; c'est encore lui maintenant par
notre mere purifiee et sanctifiee. C'est la femme chretienne qui a succede a Dieu
dans le ministere sacre de la premiere parole. Quand Adam l'entendit, et que la flamme
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de son esprit s'alluma de ce coup sous l'horizon 6tincelant du ciel, c'etait Dieu qui lui
avait parle* Et nous, quand notre cceur s'eveille a l'affection et notre esprit a la verite,
c'est sous la main, sous la parole, sous le poids de l'amour maternel que ce prodige
s'accomplit*
L'enfance disparait bien vite, et la jeunesse s'annonce avec ses instincts de
liberte* L'education devient plus perilleuse sans cesser d'etre necessaire; toute puissance
nous pese comme un jong* Une seule demeure, sinon intacte, du moins respectee*
Nous entendons encore la verite de la bouche d'une mere aimee de Dieu; son regard n'a
pas perdu toute autorite;son reproche n'est pas sans aiguillon pour causer le remords,
et quand elle est tout a fait desarmee, ses larmes lui restent comme un dernier commandement auquel nous ne resistons pas* Elle se fraye a notre insu des passages qui conduisent aux endroits les plus secrets de notre cceur, et nous sommes etonnes de l'y trouver
au moment ou nous nous croyons seuls* Vertu singuliere, se survivant a elle-meme, et
qui atteste dans ses debris memes a quelles sources efficaces Dieu l'avait trempee!
Quand la mere finit, l'epouse commence, L'homme est maitre a son tour; mais
sa magistrature n' exclut pas celle qu'il donne sur lui-meme, et son cceur obeit d'autant
mieux que sa pensee commande avec un empire qui n'est pas dispute* La fougue de la
jeunesse s'est apaisee; l'homme ne souhaite plus l'independance comme un bien qui
passe tous les autres, et qui le met en possession de lui-meme; il se possede assez, il est
sur de son pouvoir, il retourne vers la douceur de l'enfance par la pente de sa volonte
et le poids meme de la vie* L'amitie lui manque, il n'a plus d'egaux : et qui n'a besoin
d'egaux? Qui n'a besoin d'une personne assez tendre pour commander, assez devouee
pour dire la verite? L'homme la demande a l'epouse, apres l'avoir eue de sa mere; il
recherche autant l'autorite qu'il Ta crainte un moment* II Taccepte du moins sans
resistance, parce que l'amour en fait le fond, et qu'il y puise les consolations de chaque
jour contre les amertumes de la maturite, car la vie devient severe en declinant vers le
soir; les deceptions abondent; la lumiere des choses se ternit; les soucis creusent le
front, et Tambition meme, lasse du succes, laisse echapper le cri de la vanite trompee*
Si la grace manque a Tepouse pour cette derniere scene de l'education humaine,
tout n*est pas perdu; les transfigurations de la femme chretienne ne sont pas encore
achevees, non* Apres avoir ete mere, puis epouse, la femme chretienne se reproduit
sous une nouvelle forme : elle est fille! Et quel est l'homme, a soixante ans, qui n'apprend
pas de sa fille? Quel est l'homme qui, n'ayant pas connu Dieu dans la vie et dans la
raison, et voyant sa jeune enfant s'agenouiller chaque soir devant l'invisible Majeste,
ne soup^onne, a la naivete de sa priere et de sa joie, a la paix de son cceur, quelque chose
du mystere qui s'approche de lui par une si vive representation? O tendresse des voies
de Dieu!Notre mere nous apprenait son nom quand nous etions enfants; l'epouse l'a
redit, dans l'intimite conjugale, a l'ame enivree du jeune homme, la fille le raconte
au vieillard courbe par l'age et lui ramene, dans ses jours de decadence, une revelation
toute jeune et toute vierge! Le ciel dira combien d'ames ont ete le fruit de cette derniere
violence de la verite; combien qui n'avaient rien vu et rien entendu, se sont eveilles du
songe de l'erreur sur leur lit de mort, et ont adore de leur souffle expirant l'eternel
amour se montrant a eux sous la forme angelique d'une fille bien-aimee*

De vrouw is een wezen van liefde, Om haar te verheerlijken
in tonen eener zoo suivere, zoo verhevene poesie, moet men self
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een zeer kiesch leven geleid hebben, be^ield zijn met suivere liefde*
Overal vindt Lacordaire die tonen waar hij de macht der vrouw
aanraakt* Hoort hem bij voorbeeld de schepping onzer eerste moeder
beschrijven*
Quand Dieu eut prononce cette belle parole : II n'est pas bon que Vhomme soit
seul, TEcriture nous dit qu'il fit descendre sur Thomme, notre premier pere, un sommeil profond et mysterieux* C'est que Dieu, en quelque sorte, craignait d'etre trouble
par le regard de Thomme pendant le travail sublime auquel il se preparait; il ne voulait
pas qu'aucune autre pensee que la sienne intervint dans Tacte qui allait donner la plurality a Thomme sans detruire son unite. Car telle etait Toeuvre que sa souveraine puissance se proposait d'accomplir* Prenant pour exemplaire de la socidte humaine Tordre
eternel de la societe divine, il entendait qu'il n'y eut pas seulement unite dans les relations de Thomme a Thomme, mais que ces relations prisseht leur source dans une unite
substantielle, imitatrice autant que possible du lien qui rassemble les trois personnes
incre£es dans une ineffable perfection* L'humanit6 devait etre une par la nature, par
Torigine, par le sang, et ne former de tous ses membres, au moyen de cette triple unite,
qu'une seule ame et qu'un seul corps* Ce plan dtait conforme au but general de Dieu,
qui 6tait de nous creer a son image et a sa ressemblance, afin de nous communiquer
tous ses biens; il etait digne de sa sagesse autant que de sa bonte* : et quand je songe
qu'une vulgaire impiete a pu rire de Tacte magnifique qui en fut la realisation, je me
sens pris d'une pitie profonde pour Tabaissement ou tombe Tintelligence qui meconnait
celle de Dieu*
L'homme etait done aux pieds de son createur et de son pere, enivre de Tinertie
d'un sommeil surhumain, ne sachant rien de ce qu'on meditait sur lui, et Dieu le regardait en pensant* Fallait-il diviser cette belle creature pour la multiplier? Fallait-il creer
a c6te d'elle une image d'elle-mlme, sans autre communaute que la similitude, et faire
sortir le genre humain d'un premier homme associe a un second? C'eut ete detruire
Tunite dans la racine mime d'ou elle devait fleurir* II y eut eu deux sangs, il n'en fallait
qu'un* II fallait que Thumanite* tout entiere sortit d'un seul homme, que la pluralite
vivante jaillit de Tunitd vivante, et que Thomme multiplie sans divisions reconnut dans
son semblable, emane de lui, les os de ses os, et la chair de sa chair* C'est avec cette pensee
que Dieu s'incline vers Thomme, et qu'il va le toucher: mais ou le touchera-t-il? Le front
de Thomme, ou repose avec son intelligence le siege eminent de sa beaute, se pr&entait
naturellement a la main creatrice, et semblait appeler la benediction nouvelle qui allait
descendre sur nous* Dieu ne le toucha point* Si belle faculte que soit Tintelligence,
elle n'est pas le terme de notre perfection; calme comme la lumiere, froide comme elle,
ce n'etait pas du point qui lui correspond dans Tarchitecture ext£rieure de Thomme,
que Dieu devait susciter le miracle de notre plurality consubstantielle* II connaissait
un endroit meilleur; il y posa la main* II la posa sur la poitrine de Thomme, la ou le
coeur marque par son mouvement le cours de la vie, la ou toutes les saintes affections
ont leur retentissement et leur contrecoup* Dieu ecouta un moment ce coeur si pur
qu'il venait de creer, et arrachant par une pensee de sa toute puissance une partie du
bouclier naturel qui le couvre, il forma la femme de la chair de Thomme, et son 2me du
meme souffle qui avait fait Tame d'Adam*
L'homme vit Thomme* II se vit dans un autre avec sa majeste, sa force, sa douceur,
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et une gr£ce de plus, nuance delicate, qui ne lui presentait une dissemblance que pour
£tablir entre les deux parties de lui-meme une plus etroite fusion* Premier regard de
Thomme sur lhomme, quel futes-vous? Premier instant nuptial de Thumanit6, qui
vous dira? Nous ne chercherons pas a vous le peindre, Messieurs, nous ne diminuerons
pas dans une vaine poesie la solemnite de ces noces dont Dieu fut de consecrateur.

De majesteit, de pracht dier woorden neemt niets af van hun
kuische poezie* Wanneer Michel-Angelo, op 't gewelf der Sistina,
met machtig gebaar, den eersten mensch wierp, opgewekt door den
scheppenden vinger Gods, dan was dat ook een geniale schepping*
Maar minder gelukkig vind ik den grooten meester waar hij Eva
vertoont* Zijn mannelijk genie voelde zich meer verwant met den
vader der menschen*
Onze Vondel, integendeel, wist voor beiden den gepasten toon
te vinden, en overheerlijk is zijne beschrijving der eerste vrouw :
Dit eischt Natuurs penseel, geen verf, maar sonnestralen*
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Nu blinkt geen Serafijn, in *t hemelsch heiligdom,
Als deze, in 't hangend hair, een goude nis van stralen,
Die schoon gewaterd van den hoofde nederdalen,
En vloeien om den rug* Zoo komt ze, als uit een licht
Te voorschijn, en verheugt den dag met haar gezicht*
Die toon is in den grond de toon van Lacordaire, al is de taal
zoo verschillend* Want ook Vondel was kind van zijn tijd, den zeventiende-eeuwschen, die, vooral in Frankrijk, gedrapeerd ging in
plechtstatxgheid* Maar *t genie, gelijk de liefde, brengt overeenstemming en akkoord*
V*
Langs al haar snaren heeft Lacordaire de harp der liefde bespeeld*
Maar liefde zonder smart is, in onze aardsche dreven, niet denkbaar*
Een genie, gelijk het zijne, kon de onverbreekbaarheid dier twee essentieele menschelijke krachten niet voorbij gaan* In het beeld van den
smartenden God : Christus, vond hij er van het hoogste ideaaL En
daarom verwijlde hij, bij voorkeur, in sijne voordrachten bij dat
Ecce homo, dat ons Christus vertoont als den« mensch»bij uitnemendheid, juist omdat hij een lijdensmensch is*
A un jour connu de l'histoire, un proconsul romain parut sur un balcon; il avait
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a son c6t£ un crimincl couvert de plaies, les mains li£es a un roseau, le front perc6 d'une
couronne d'epines, le corps affuble d'une pourpre qui ajoutait a ses humiliations Tinjure
d'une ironique majeste* Le proconsul se tourna timidement vers la multitude et lui dit:
«Voila Thomme!» Le peuple repondit par une acclamation qui demandait le sang de
Thomme, et le Romain obeissant le leur livra* Mais derriere ce peuple en fureur Thumanite s'est levee; elle a regarde Thomme a son tour, Thomme condamne, flagelle,
crucifie, et se frappant la poitrine, elle a dit: Voila Dieu!

Die tegenstelling tusschen de verworpenheid der ware grootheid,
van de godheid verscholen onder den sluier onzer menschelijke
krankheid, moest een hart zooals dat van Lacordaire bekoren*
Want vooraleer die leer der smarts der onschendbare bruiloft
tusschen liefde en lijden, te verkonden, had hij zt in den levenden
lijve geschreven* Het is te weinig geweten dat deze veroveraar der
zielen, deze adelaar van den kansel, zich voorbereidde tot deze
triomfen, met zich ten bloede toe te laten geeselen* In de crypt
van het toenmalig klooster der dominicanen, te Parijs, staat nog het
hooge kruis waaraan Lacordaire zich op een Goeden Vrijdag, drie
uren lang, liet binder om toch iets te smaken van de onzeglijke
pijnen van zijn Meester*
Gelijk dien meester wist hij 't gedeelte van ft menschdom dat
altijd het ^waarste lijdenddeel draagt : het volk, te vereeren, te beminnen :
Sortons d'ici, non pour voir Thomme, mais pour le voir dans tous le naturel de
sa destinee* Le voila! Ah! oui, le voila! c'est bien celui que le proconsul romain montrait
au peuple il y a dix-huit siecles, les epaules couvertes de sang et de pourpre, les mains
liees sur un sceptre de roseau, la tete ornee d'epines tressees en couronne, je le reconnais*
Les siecles ne t'ont pas change, mon fils, tu portes le meme manteau, le meme sceptre,
la meme couronne, et, si la croix ne t'attend plus, c'est que tu n'as pas cesse d'y etre
attache,

Wat een toon! trillend van liefde, bevend van liefde* Overal
vindt Lacordaire dien, waar hij van het lijdende volk gewaagt. En hoe
hij het weet te wreken, wanneer het in zijn geloof wordt bedreigd!
Le peuple avait un Dieu dans le ciel; quand la terre, si ingrate pour lui,le courbait trop bas, il se relevait les mains jointes, et en appelait a Dieu de sa misere presente,
il sentait la dignite et la consolation lui venir. Le peuple avait un Dieu, non pas seulement dans le ciel, mais plus proche de lui, un Dieu qui s*etait fait homme et pauvre,
qui etait ne dans une ecurie, dont le corps avait couche sur la paille et qui avait souffert
de la vie plus que lui, Le peuple avait un Dieu, non pas seulement dans le ciel, non pas
seulement dans sa chair et dans sa pauvrete, mais il avait un Dieu sur cette meme croix
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qui porte le peuple, et lorsqu'il se regardait, les deux bras e*tendus dans son supplice,
il trouvait a sa droite son Dieu crucifie pour lui et lui tenant compagnie* Le peuple
avait un Dieu, non pas seulement dans le del, non pas seulement dans sa chair, et dans
sa pauvrete, et dans sa propre croix, mais il avait un Dieu vivant dans TEglise pour
Tenseigner, le defendre et le consoler 1 il avait un Dieu vivant dans le pretre pour recevoir les secrets pesants de son cceur; il avait un Dieu vivant dans la soeur de Charite
pour panser ses jambes quand elles lui refusaient le service, pour honorer son ame
dans la detresse de son corps* Le peuple avait un Dieu dans le del et sur la terre : vous
lui avez ote le Dieu du del, et vous ne lui avez pas garde le Dieu de la terre* Qu'avezvous done mis a la place? Quel autre Dieu lui avez-vous fait? Ah J j'ai tort, vous lui avez
donne pour Dieu le doute, et pour deesse la negation I Vous lui avez dit : «Peut-etre »•
Et, trouvant que e'etait trop, vous avez repris avec autorite :« Non!» De quoi se plaindrait-il? II n'a plus de Dieu, plus de Christ, plus d'livangile, plus d'Eglise; mais vous
lui restez, et avec vous les vers qui Tont mis au monde et les vers qui mangeront son
cadavre* N'est-ce pas assez pour satisfaire une ame?

Die liefde voor het volk is een erkenning van 't nauw verwantschap van liefde en smart; want het volk is de groote lijder, omstraald
met den gloriekrans van den gekruisten Zaligmaker* Door 't lijden
van ft volk ook, is de maatschappij gered* M me Swetchine schreef
eens het diepe woord : «C'est par pitie pour les riches qu'il y a des
pauvres »• Door de wisselwerking van lijden en liefde blijft de samenleving aaneengeschakeld*
Maar het lijden is enkel de weg tot verheerlijking en glorie*
Dien roem van den zegevierenden Christus heeft Lacordaire ook
in vlammende woorden weten te beschrijven :
Un jour done, le cceur tout tremblant d'emotion, j'entrai par la porte Flaminienne
dans cette ville fameuse qui avait conquis le monde par ses armes et Tavait gouverne
par ses lois* Je courus auCapitole; mais le temple de Jupiter Capitolin n'en couronnait
plus Theroique sommet. Je descendis au Forum; la tribune aux harangues etait brisee,
et la voix des patres avait succede a la voix de Ciceron et d'Hortensius* Je gravis les sentiers escarpes du Palatin; les Cesars etaient absents, et ils n'avaient pas meme laisse
a la porte un pretorien pour demander son nom a Tetranger curieux* Pendant que je
pesais en mon ame ces fortes ruines, a travers Tazur du ciel italique, j'apercus dans le
lointain un temple dont la coupole me parut recouvrir toutes les grandeurs presentes
de cette ville dont je foulais la poussiere* Je m'y acheminai, et la, sur une place immense
autant que magnifique, je trouvai TEurope assemblee dans la personne de ses poetes,
de ses artistes, de ses pelerins, foule diverse d'origine, mais unie, me semblait-il, par
une attente commune et profonde. J'attendais moi-meme, lorsque, a Textremite de la
place, un vieillard s'avan9a, porte dans une chaise, le front nu, tenant dans ses deux
mains, sous la forme d'un pain mysterieux, cet homme de la Judee autrefois crucifie*
Toute tete s'inclina au passage; les larmes coulerent dans un silence d'adoration; et
sur aucun visage je ne remarquai la protestation du doute, ni l'ombre d'un sentiment
qui ne fut pas au moins le respect. Pendant que j'adorais moi-meme mon Maitre et
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mon Roi, le Roi immortel des a*mes, prenant ma part du triomphe, sans chcrcher a
l'exprimer par aucune parole mime intdrieure, Tobelisque de granit qui etait au milieu
de la place chanta pour nous tous, muets et ravis, l'hymne du dieu victorieux : Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo plebem suam liberatl Et
de peur qu'un ennemi ne se trouvat dans cette multitude, il se repondit a lui-meme
un autre chant celebre qui nous avertissait de fuir le lion de Juda si nous ne voulions
pas Tadorer dans sa victoire. Apres bien des annees qui ont deja blanchi mon front,
je vous repete ces menaces et ces cris de joie; heureux si vous ne fuyez pas, mais si,
vous approchant de plus pres, vous redites avec nous tous, enfants de Christ et membres
de son royaume : Christus vincit, Chrsitus regnat, Christus imperat, Christus ab omni
malo plebem suam liberat I

(slot volgt).
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John Ruskin en Wij W
door DT Raph. Kreemers
We meenden onse beschouwingen over Ruskin als opvoedkundige
niet beter te kunnen besluiten, dan met een uittreksel uit het slot
eener lezing gegeven in Dublin in 1868 :
«Ge komt voortdurend meisjes tegen, die nooit leerden iets
nuttigs grondig uit te voeren, die niet naaien, niet kooken kunnen,
die geen rekening kunnen opmaken of een geneesmiddel voorbereiden, wier heele leven verliep in praal en spel; zijn zt ernstig
aangelegd, dan zult ge dese meisjes haar aangeboren liefde voor
het godsdienstige, door God bedoeld als een steun door de lasten
van het dagelijksch leven, gebruiken zien tot afmattende ijdele
beschouwingen over het groote Boek, waarvan geen woord kan
verstaan worden, tenzij door een daad; al haar ingeboren wijsheid
en de barmhartigheid harer vrouwelijke natuur dienen tot niets
en de heerlijkheid van haar zuiver geweten wordt misbruikt voor
nuttelooze overpeinzingen van vraagstukken, die de wetten van het
gewone alledaagsche leven in een oogenblik konden oplossen voor
haar of van haar weghouden* Geef dat meisje een echt werk, dat
haar bezigheid geeft in den morgen en verdiende rust in den avond,
in de overtuiging, dat haar medemenschen er beter om geworden
zijn, en de machtelooze droefheid van haar enthousiasme sal plaats
maken voor de majesteit van een uitstralenden, weldoenden vrede*
Evensoo voor onze jongens* Vroeger leerden we hun Latijnsche
verzen maken en noemden hen opgevoed* Nu leeren we hun springen
en roeien, en noemen hen opgevoed als zt een bal kunnen slaan
met een stok* Kunnen zt ploegen, zaaien en planten op den juisten
tijd of bouwen met vaste hand? Is het streven van hun leven kuisch,
getrouw en ridderlijk te zijn in woord en daad? Bij sommigen is
het zoo, neen, bij velen, en de kracht en de hoop van Engeland is
(1) (Besluit van het werk :« John Ruskin : zijn leven en zijn werken, zijn opvoedkundige beginselen en zijn invloed», met eene algemeene bijgewerkte bibliographic en
een portret* Opdikkend papier; 25 X 16; 256 bldz* Ingen* Fl. 4,50; geb* FL 5,50* Het is
zoo even verschenen bij de Uitgeverij «Oisterwijk»te Oisterwijk (N. B.) Nederland.
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in hen* Doch we moeten hun moed afkeeren van den oorlog en hem
doen aanwenden voor medelijden; we moeten hun verstand afwenden
van het twisten over woorden naar het onderscheiden der zaken;
we moeten hun ridderlijkheid leiden naar getrouwheid en koninklijke
kracht in plaats van naar zwerftochten en avonturen*
Dan sal waarlijk voor hen en voor ons komen onvergankelijke
zaligheid en onfeilbaar geloof* Dan blijft met ons het Geloof, dat door
geen bekoring wordt aangetast of in angst of toorn verdedigd moet
worden* Dan blijft met ons de Hoop, onverminderd door de overstelpende jaren en onverijdeld door bedriegelijke schaduwen* Dan
komt voor ons en blijft met ons de grootste van al deze, de wil en de
naam van onsen Vader* Want de grootste van deze is de Liefde» (i)*
We hebben Ruskin voortdurend aan het woord gelaten en
meenden hemzelf ook te moeten laten samenvatten in een machtige
periode al zijn bezwaren tegen de opvoeding van zi]n tijd en zijn
gewenschte hervormingen*
Hi) geloofde in een betere maatschappij en zijn sterke liefde was
de sterkste stut voor zijn hopen* Hij wilde de menschheid verheffen
door vaster geloof, sterker hoop en daadkrachtiger liefde*
Een prachtideaal, dat ook voor hemzelf in zwarte oogenblikken
zoo hoog lag, dat het eeuwig onbereikbaar scheen*
Doch menschen als Ruskin hebben geen idealen, die zich morgen
of over tien jaar laten verwezenlijken* Voor hen komt de onontbeerlijkheid van een ideaal er meer op aan, dan de mogelijkheid het nu
practisch uit te werken* De wereld is er immers meer mee gebaat,
dat er een streven naar een ideaal bestaat, dan dat het met succes
bekroond wordt*
« Geen kracht ter wereld, zegt Maeterlinck, lijdt meer verliezen
dan een idee, die in het dagelijksch leven afdalen moet* En zt moet
oneindig hoog liggen, opdat er iets van verwezenlijkt worde »*
Ruskin moge in uitersten zijn vervallen en overdreven hebben,
op verschillend gebied* Doch niemand ondervindt meer dan een
idealist de moeilijkheid van den «gulden middenweg »*
«I1 n'y a pas d'ideal, 2;egt Bedier, dont le charme nfait son
peril, et pourtant on ne saurait priver la vie d'ideal sans la condamner
& la platitude ou au morne desespoir »(2)*
(1) The Mystery of Life, § 140.
(2) Preface : Le Roman de Tristan et Yseut, p* IX.
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Hoeveel armer ware onze wereld ponder die menschen, die
opgaan in nooit te verwesenlijken droomen*
Na in de veelzijdige werkzaamheid van Ruskin, voor zoover
Zulks mogelijk was, abstractie te hebben gemaakt van de artistieke,
critische, godsdienstige, wetenschappelijke, wijsgeerige en sociale
'Zijde, en ons te hebben beperkt tot zijn opvoedkundige beginselen,
lijkt het me, om te besluiten, wenschelijk, soowel om misverstanden
te voorkomen, als om den lezer tot kennismaking op ander gebied
aan te zetten, in het kort Ruskin's bijsondere verdiensten aan te
geven* Verschillende hiervan staan trouwens in rechtstreeksch of
onrechtstreeksch verband met de opvoeding en vallen dus
seker niet buiten ons besteL Voor nadere bijzonderheden
vergelijke men de in de algemeene bibliographie aangegeven
werken*
Het is in veel gevallen zeer gevaarlijk van invloeden te spreken
en wenschelijk Bidou's woorden voor oogen te houden die we verder
aanhalen* Doch Ruskinfs blanke persoonlijkheid steekt 200 af tegen
de zwarte werkelijkheid van zijn tijd, dat de kansen tot een minimum
zijn herleid,
(i) De bekroning van het beste van zijn pogen is geschreven
in de vele zielen, waarin hij heeft wakker geschud liefde voor de
schoonheid en zucht naar rechtvaardigheid*
«Comme Tavait prevu Ruskin, il n'y a pas de mouvement qui
s'inspire de lui, reprenne ses idees, les commente au risque de les
deformer ou continue k soutenir ses experiences pratiques* Mais
beaucoup d'amis le lisent, dans les milieux divers, se laissent penetrer
de ses idees et, sous la forme que leur inspirent leur temperament,
leur cceur et leur connaissance du monde, s'essaient a les faire devenir
realite* On retrouve, souvent — douze ans apres sa mort — (het
boek van Danel is van 1913) Tinfluence de cet ecrivain qui aurait
voulu faire l'education de son siecle, et qui k certains jours, dut
paraitre echouer; l'education que n'ont pu faire ses ceuvres, ses
livres apres lui Tont reussi; combien nombreux sont ceux qui le
citent et qui se reclament de lui »•
«Et combien d'idees furent preconisees par lui qui, vivement
combattues quand il les emettait, sont aujourd'hui banales? Faut-il
regretter que Ruskin n'ait pas laisse de disciple ou d'heritier direct
de sa pensee si, quelque trente annees apres qu'il s'est tu, cette pensee
doit se retrouver vivante et active au cceur de tant d'amis lointains
5ii

et inspirer tant d'initiatives progressives et de m&hodes efficaces?»(i),
Galliani gaf als doel van de opvoeding aan :«nous faire supporter
Tennui et Tinjustice »•
Ruskin heeft dan seker uitstekend pedagogisch werk verricht* Hij
verdedigde de heiligheid van schoonheid en kunst en wekte in het
volk belangstelling ervoor* Daaruit volgde van self sucht tot navolging* Ruskin schetste en etste self ooL Doch hij is meer bekend
om sijn invloed op de Pre-Raphaelieten en op de gansche artistieke
beweging na hem (2),
(2) Van dit algemeene in bijsonderheden afdalend, kunnen
we 00k in het practisch leven veranderingen aanduiden, die we met
moreele sekerheid tot Ruskin kunnen terugvoeren* Zooals we reeds
opmerkten, leed Engeland in Ruskin's tijd onder een echten inval
van het leelijke* Het kunstideaal, soowel in huiraad als in kerkbouw
stond op een lager peil dan ooit te voren of nadien* De redenen van
dit verval waren vooral:
a) Het verdwijnen van het handwerk voor machinalen arbeid*
De verafgoding van het laatste werd de doodsteek voor het eerste*
Werkelijk kunstige en schoone voorwerpen sijn echter slechts het
gevolg van den persoonlijken stempel door den arbeider op dat
werk gedrukt* Het gevolg was van self de overschaduwing van de
fijne kunsten door den vulgairen mechanischen stijL
b) De godsdienstige gesindheid dier dagen* De meeste menschen
die nog iets gaven om geestelijke aangelegenheden, waren « evangelisch »• Dese secte was ascetisch en stond onder den invloed van
het Methodisme, dat over het algemeen werd aangekleefd door
ongeletterden en onverschilligen voor schoone kunst* Ze setten op
verschillend gebied de oude puriteinsche traditie van Engeland
voort (3)* Een «evangelisch-gesinde »trok een scherpe scheidingslijn
tusschen dese wereld en het hiernamaals, noemde alles buiten
een bepaalde sfeer van godsdienstig dogma«Wordly dross» en beschouwde physische schoonheid als verachtelijk en een gevaarlijke
bekoring*
Ruskin self was 00k «Evangelisch» opgevoed te midden van
(1) J» Danel: Les iddes socialcs de Ruskin, p» 325; 326 & 328.
(2) V* Scudder : Introduction to Ruskin's writings, p» 2,2.
(3) Larned : History of England*

513

een mechanische weelde* Zijn reactie was dan ook even werkelijk,
als zijn omgeving* Hij riep zijn volk terug tot de beschouwing der
echte schoonheid, die de geheiligde openbaring is van God en dus
niet moet gevreesd worden, doch vereerd* Zijn verdienste is dus
dubbeL
Zoo het Engelsche «Home» werkelijk een «Sweet Home» is
geworden, mooier dan vroeger, is die verandering grootendeels
aan Ruskin te danken* De la Sizeranne verklaart : «Ruskin produit
aujourd'hui pour tous les peuples anglo-saxons dans les plus petites
choses du home et du foyer une force et une lumiere qu'on n'aurait
pas connues sans lui»(i)*
Ruskin was ook de meening toegedaan, dat de huiselijke opvoeding de eerste en de voornaamste is* Door die opvoeding ook
nog in een alleszins ideaal midden te plaatsen, set hij de kroon op
het werk* Dit is een eerste en pedagogische verdienste* Een andere
is, dat hij door zijn verkondiging van het evangelie der schoonheid,
in zijn enthousiasme W* Morris heeft medegesleept, die de huiselijke
kunst tot haar hoogsten bloei opvoerde*
Morris, die zich beleedigd voelde door den wansmaak in die
kunst ten toon gespreid en hierin vooral de uitdrukking wilde zien
van het genoegen door den mensch ondervonden bij het volvoeren
zijner taak, heeft school gemaakt en zijn nakomelingen plukken de
vruchten van zijn door Ruskin gei'nspireerd werk*
Het vieren der vrouwelijke schoonheid in de Mei-Koningin hebben we ook nog aan Ruskin te danken*
Een van de beste manieren, waarop Ruskin het volk terugbracht
tot liefde voor de schoonheid was, door de verlevendiging der liefde
voor de natuur* We hadden in den loop van dit werk gelegenheid
genoeg, om hierop te wijzen* We merken hier enkel op, dat we de
pioniers van deze beweging, in de i8de eeuw moeten zoeken en dat
Wordsworth en Shelley de eerste dichters waren in Engeland, die den
sluier lichtten van het heiligdom der natuur* Doch gebonden stijl
diende eerst in een ongebonden te worden omgezet, opdat die gedachten het gansche volk zouden bereiken* Hier ligt Ruskin's verdienste*
Hij is in een zekeren zin de overgang; die liefde is niet langer meer een
excentriek iets of een brandmerk voor den man, die er in extase van

(i) Pages choisies de Ruskin, Preface, p* XXIV*
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genoot, doch het algemeen erfdeel van alle rechtgeaarde menschen*
De natuurstudies sullen waarschijnlijk het meest gegeerde deel
blijven in Ruskin's werken en hun blijvende waarde uitmaken*
(3) Vragen we ons af na deze verwijderde bijdragen van Ruskin
tot de opvoeding, welke zijn verdiensten zijn op het bijzondere
terrein der opvoedkunde, dan is het antwoord niet ver te zoeken*
Midden in het materialistische Engeland der vorige eeuw, dat
we in het voorgaande genoeg belichtten, verschijnt Ruskin met:
a) Een hoogere opvatting der opvoeding. De standaard voor
het succes was verkeerd, wijl het alleen kwantiatief berekend werd*
De school was gelijk een fabriek : volslagen mechanisch* Ruskin
meent, dat er niets goeds kan komen uit een machien* Nog minder
zal hij dus mechanisme dulden in de opvoeding* Hij wil een organisch
verloop, dat de natuur volgt* Opvoeding wordt niet berekend naar
het aantal jaren, die men in een school heeft doorgebracht; niet naar
de school die men bezocht heeft; niet naar de graden die men verworven heeft, of naar andere conventioneele eenheidsmaten* «Karakter » is het wezenlijk doel der school Het kind wordt het middelpunt van onze pogingen tot verheffing der menschheid, wijl de
staat en alle hoogere vormen van institutioneel leven op de familie
berusten*
De opvoeding eindigt niet met het individu, doch de heele
nakomelingschap deelt in de erfenis door den enkeling ontvangen
en in zijn leven omgezet*
b) Ruskin brengt een strengere en aan het leven getoetste toepassing van het Latijnsche adagium :« Mens sana in corpore sano »•
Hij draait den tekst van het Evangelie om en zegt : «Wat baat het
een kind de heele wereld te winnen, als het schade lijdt aan zijn
gezondheid »• Een kind moet volgens hem eerst een «goed dier»
sijn vooraleer het een goed leerling kan worden* Gezonde longen,
sterke spieren, roode wangen en stralende oogen zijn veel voornamer
dan de eerste plaats in de school*
c) Ruskinfs grootste verdienste is, den nadruk te hebben gelegd
op en de ontleding te hebben gemaakt van den godsdienst en het
zedelijk element in het karakter en de opvoeding* Middelmatige
verstandelijkheid kan nief worden gekoppeld met de hoogste zedelijkheid* Hersens-sterkte is noodig voor geestessterkte en deze is een
waarborg voor sedelijke kracht*
Het gebruik, waartoe we onze geestelijke en lichamelijke krachten
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bestemmen, is grootendeels een zedelijk vraagstuk* De meeste men*
schen weten voldoende, wat ze te doen en te laten hebben* En al is
de onwetendheid groot, de misslagen die men het meest begaat,
spruiten voort uit een gebrek aan zedelijke sterkte* Zedelijke eigenschappen zijn het meest voor verandering vatbaar* Zedelijk belang
leidt de meeste van onze daden* Daarom is de zedelijke opleiding de
belangrijkste phase der opvoeding*
Onder zedelijk element verstaat Ruskin niet uitsluitend de
zedelijke deugden, ofschoon ze erin besloten zijn* Hij denkt vooral
op die deelen van het karakter, die hoofdzakelijk spritueel of nietintellectueel zijn* De acht zaligheden uit het Evangelie geven ons de
beste toelichting*
Liefde voor de vrede en het bewerken van den vrede, medelijden, zuiverheid des harten en zachtmoedigheid zijn de eigenschappen die Ruskin het meest ter harte gaan* Gehoorzaamheid,
vertrouwen, vriendelijkheid en naastenliefde zijn woorden, die uit
zijn pen vloeien als dauw uit zomerwolken* Wreedheid en lediggang
zijn hem een afschuw* Gelijk St. Jan is hij een apostel van het hart
sprekend tot het hart* Zijn «Zeven Lampen der Bouwkunst», zijn
de bakens die ieder menschelijk pad verlichten* De steenen der stad
die hij het meest bewondert, zijn gelegd met kleuren van goedheid,
vriendelijkheid en liefde* Zulke verklaringen waren toen hard noodig
en zijn ook nu niet overbodig*
(4) We wezen er in het voorgaande op, dat Ruskin op pedagogisch gebied geen systeem heeft gelanceerd als Basedow, Herbart
of Radtke* Evenmin kunnen we op sociaal gebied van hem zeggen,
dat hij nieuwe wetten gevonden heeft als Adam Smith, J* B* Say of
Ricardo, of een synthese van het voorafgaande heeft gemaakt, zooals
Stuart Mill of iets bekends in een nieuwen en aantrekkelijken vorm
heeft gezet als Lasalle*
Doch in zekeren zin heeft hij meer gedaan dan deze laatsten*
Hij heeft voor de staatshuishoudkunde nieuwe vergezichten geopend*
De oorspronkelijkheid van Ruskin ligt juist in het invoeren van de
zedeleer en het respect voor het leven in de staatshuishoudkunde*
Uit de christelijke opvatting van de wereld haalt hij door afleiding,
dat actieve optimisme, waarmee hij de toekomst in ziet, die zorg
om den werkman te eerbiedigen, die hij zoo energiek den werkgever
voorhoudt* Hij heeft de waarheid nooit om iets anders aangeleerd
dan om ze toe te passen* Laat Ruskin het al eens verkeerd voor hebben,
5i5

we kunnen er hem toch geen verwijt van maken, dat hij niet alles
heeft gezien en opgehelderd* Doch hij werpt licht op heel donkere
punten van zijn tijd* Drukt hij te veel op den zedelijken factor om
de wereld te hervormen, en ligt daar volgens sommigen zijn zwakheid,
wij voor ons meenen dat, indien men op dit punt naar Ruskin's leering
luisterde, heel wat onoverkomelijk geachte moeilijkheden van onze
dagen verdwijnen zouden als sneeuw voor de son* Wij maken er Ruskin
geen verwijt van, dat hij meer psycholoog en moralist is geweest dan
economist, omdat ook wij uitgaan van het «Omnia instaurare in
Christo», en dus uitgaan niet van een economisch doch van een
strict zedelijk standpunt en ondanks alles geen utilitaristen zijn,
doch idealisten van het zuiverste water* Ruskin heeft het bewijs
geleverd, en dat in een tijd toen het moeilijk en verdienstelijk was
zulks te doen, dat men gevoelsmensch zijn kan en toch rechtvaardig
op economisch gebied* Laten we ook niet vergeten, dat Ruskin meer
gedaan heeft dan praten en schrijven op sociaal gebied* Hij heeft zijn
mooiste verzamelingen, waarvan hij zooveel hield, weggegeven om
den arbeider op te voeden* Die daden zijn beter dan zijn mooiste
gedachten en helpen ons om hem te vergeven, dat hij in het uitwerken
van zijn idee's vaak minder gelukkig is g&weest dan in zijn woordentwisten*
G* Goyau zegt van hem : «Ruskin est un moraliste, ses conferences economiques n'expirent pas en cris de guerre, armant les
classes les unes contre les autres, mais en un Sursum Corda; ce qui
les acheve, c'est tantot un hymne au travail, source de vigueur, au
travail, source de joie, tantot un appel h la vertu, h la purete, £ la
saintete*** Ruskin est pour Touvrier d'Angleterre un Mentor exigeant
et severe; sa voix, lorsqu'il le faut, ne craint pas d'etre une geneuse;
k Tendroit de Touvrier que son economie politique emancipe, sa
morale est intransigeante comme le Decalogue, imperieuse comme
la voix des prophetes***
On voit cet estheticien, remue comme d'un soubresaut en face de
certaines laideurs sociales, remonter d\in coup d'ailes jusqu'au
geste primitif du Dieu Createur; et on Tentend derouler, en un
langage de prophete, toutes les consequenses sociales des premiers
mots dits par le Verbe, de ces mots par lesquels commen9a toute
creation, toute langue et toute histoire » (i)*
(i) Preface : J. Danel o- c. p- XII & XIV*
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Veel hangt er van af van welk standpunt we uitgaan om den
socialen Ruskin te beoordeelen* In tegenstelling met Goyau is dan
ook het oordeel van Sherard* Hij noemt Ruskin's socialisme «Tolstoisme d'avant la lettre » en zijn theories «grotesque bourgeois buffoneries »* Hoe die zelfde schrijver dan op den volgenden regel durft
doorgaan met de bewering «one has the highest respect for Mr* Ruskin »is ons een raadsel (i)*
Sherard is maar een onder velen* Want er is geen gebied, waarop
Ruskin meer verguisd is geworden* Doch we mogen de oogen toch
ook niet sluiten voor het vele goede dat hij op sociaal gebied heeft
tot stand gebracht* Danel somt ons daar een heel lijstje van op*
Hij richtte in Londen een winkel op om goedkoop goeden thee
te verkoopen, zoodat ook de armen zich dezen drank zouden kunnen
aanschaffen* Die winkel werd echter al in 1874 gesloten, omdat de
huur en de belastingen hooger waren dan de verdiensten*
Een zelfde mislukking was sijn onderneming om een gedeelte
van Londen te vegen en altijd zindelijk te houden, en het aanleggen
van een weg in de omstreken van Oxford*
Meer succes had hij te Carshalton, waar hij de wateren van de
Wandel zuiverde en steeds zuiver wist te houden*
Hij stichtte ook werkmanswoningen* Het kapitaal dat hij hierin
stak, bracht hem 3 tot 5% op en zijn inset werd later voortgezet
door een zijner leerlingen Miss Octavia Hill*
Hij richtte ook een drukkerij op te Orpington waar te midden
van bloemen en in een gezonde omgeving werd gewerkt door G*
Allen en zijn familie* Al waren de boeken duur, %t werden goed verkocht* Ruskin dankte dit succes aan zijn populariteit en de uitgeverij
Allen bestaat thans nog, al werkt ze met meer moderne middelen*
Over het stichten van de St* Joris Gilde hebben we in het voorgaande genoeg gezegd*
Ruskin zorgde ook voor het weven met de hand en hij wist
producten op de markt te brengen, die ver boven die van de industrie
stonden*
Ook over het Museum in Sheffield hebben we te voren al een
woordje gerept*
Van hem ging ook uit het stichten van de University Settlements
en we mogen hier wel op het succes wijzen van een zijner leerlingen,
(1) Sherard, o* c* p. 129*
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M. Moulton die in 1890 in Cambridge den middenstand en de
arbeiders van de Tyne wist te interesseeren voor het grieksche drama*
We sullen Ruskin niet den stichter noemen van de «Aankoop
Vennootschappen», doch we wijzen er terloops op, dat hij althans
een voorlooper is geweest van de gedachte, die later in Amerika zoo'n
bijval hebben sou*
Ruskin droomde van een tuintje voor iederen werkman, Hoeveel
« CEuvres du Coin de Terre» en dergelijke zouden we in onze naaste
omgeving niet kunnen aanwijzen op dit oogenblik? Ruskin stond
in i86oal voor, wat daarna door de « Homestead » in Engeland werd
verwezenlijkt*
We zouden nog kunnen duiden op alles, wat Ruskin deed voor
de hygiene in de werkplaatsen, voor de werklieden-retraiten, edgm* (i),
Kardinaal Manning nam Ruskin tot bestendigen raadsman*
Generaal Booth trachtte in het «Leger des Heils» op aanraden
van Stuart Mill, Ruskin's « Unto this last» naar best vermogen toe
te passen*
W* Morris, de stichter van de «Socialist League»is een leerling
van Ruskin*
Maurice vond bij Ruskin steun in zijn streven naar sociale
lotsverbetering voor den arbeider* En de stichting van «Working
men's Colleges» en «Working women's Colleges» was naar het
hart van Ruskin (2),
Het in 1923 gestichte, in 1925 door de Universiteit van Oxford
aanvaarde en nu 00k door het Ministerie van Arbeid erkende
bolwerk der katholieke sociale beweging in Engeland « The Catholic
Workers College» is geschoeid op de leest van het Ruskin College
in Oxford (3)*
Al vinden we Ruskin's economische theories een utopie, we
mogen niet vergeten, dat hij overtuigd was in het rechte spoor te gaan;
dat hij voor zijn overtuiging niet alleen zijn rijkdom, doch 00k zijn
populariteit en zijn gezondheid heeft geofferd, ja zelfs een deel van
zijn invloed heeft ingeboet*
Van nature en door heel zijn opvoeding, thuis en in Oxford,
conservatief, keert Ruskin den rug aan alle bespiegeling in het midden
(1) Preface : J- Danel o- c- p, XII & XIV,
(2) Revue des deux Mondes, 1865, p« 843*
(3) Dr* J* Bolten : Katholisches aus England, p* 113*
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van zijn leven en kleeft de vooruitstrevendste gedachten aan, door
al zijn tijdgenooten als gevaarlijk radicalisme gebrandmerkt.
Van Carlyle verwondert het ons niet, dat hij sociale profeet
wordt. Ras-sympathie en persoonlijke ondervinding reageerden bij
hem van buiten op een van binnen strijdlustige natuur. Dat Ruskin
sich hiermee onledig gaat houden, moet ons verwonderen* Beiden
vertrekken van een verschillend standpunt, om tot hetzelfde middelpunt te komen. Carlyle wordt sociale hervormer, omdat hij in die
hervorming een noodzakelijke voorwaarde ziet voor reiner leven*
Ruskin ziet erin de noodsakelijke voorwaarde voor zuivere kunst.
De Victoriaansche periode begon met kunst, theoretisch enthousiasme, romantische vereering voor het verleden en eerbied voor
de schoonheid; ook echter met een zekere selfgenoegzaamheid in
de bestaande orde der maatschappij. Ze eindigt met sociale wetenschap.
En niemand heeft als Ruskin de wisselwerking tusschen kunst en
menschheid aangegeven. Vergeten we een oogenblik de droomerige
vizioenen en de buitensporigheden, dan vinden we toch bij hem een
fundamenteele opvatting van den staat en zijn wetten en een systematische aanwijzing van hervormingen die niet te minachten zijn
en dan ook door Toynbee en Morris werden verwezenlijkt (i).
Barnett heeft in een lang artikel in de « Nineteenth Century» (3)
de bijzondere karaktertrekken uiteengezet, die een universiteitscolonie
als Toynbee Hall kenmerken. We vergenoegen ons hier enkel een
gedeelte te geven van het besluit van dat artikel:
« Een « Settlement» moet beoordeeld worden enkel als een poging
van den geest van menschelijkheid om een menschelijk werk tot
stand te brengen. Het welslagen ervan wordt niet zoo seer berekend
naar het succes van sijn sociaal streven, als naar het scheppen van
vriendschappelijke betrekkingen tusschen de menschen. Vraagt men
me, van dit standpunt uitgaande, wat Toynbee-Hall heeft verwezenlijkt, dan zou ik antwoorden :
1) Ze heeft het wantrouwen tusschen de klassen weggenomen.
Het East-End en het West-End, d. w. z* de armoede en de rijkdom
staan verdacht tegenover elkaar* Wanneer de armen van de philanthropic van den rijke spreken hooren, vragen zt zich af : «Doet
hij het goede zonder bijbedoelingen?» En de rijken, van den anderen
(1) Scudder, o* a, passim.
(2) Dec. 1895.
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kant, wantrouwen de armen; ze hebben schrik, dat ze opstandig
zouden worden*
Toynbee-Hall heeft heel wat van die dwaze gedachten den kop
ingedrukt* Men schreef haar allerhande bedoelingen toe en zelfs
nu nog staan veel van haar buren ongeloovig tegenover haar werk*
Doch heel wat vooroordeelen zijn opgeruimd* Wanneer men onder
hetzelfde dak katholieken, joden, vrijdenkers en protestanten vereenigd ziet, leden van den School Board van Londen, waarvan de
eene gematigd en de andere progressief is, wanneer men er zich
wel rekenschap van heeft gegeven, dat het uit louteren geest van
plicht is, dat al de bewoners hun tijd schenken aan de goede zaak,
zal de overtuigirig gesterkt worden, dat het niet is om de een of andere
partij te bevoordeelen, dat de instelling in het leven werd geroepen*
We zijn ertoe gekomen het wantrouwen tusschen de klassen weg te
nemen en vriendschappelijke betrekkingen te scheppen tusschen de
twee maatschappelijke klassen*
2) Toynbee-Hall heeft 00k een hoogeren geest geschapen in
het locale bestuur* De leden hebben aan het bestuur van het East-End
zijn roeping en zijn plicht aangewezen* Een nieuwe geest is in het
plaatselijk bestuur gekomen* We willen natuurlijk niet zeggen, dat
dit alleen het werk van Toynbee-Hall is, doch zijn leden hebben,
door hun wefkzaamheden in de verschillende «boards », veel invloed
uitgeoefend*
Het Settlement past zich aan de verschillende omstandigheden
aan* Nu eens is het vooruitstrevend, dan weer tempert het te veel
ijver, nu eens leidt het de beweging en dan weer volgt het ze, naar
de nooden van het oogenblik* Het hervormt de zuiver mechanische
organisatie tot een leven den en menschelijke vorm*
Een Settlement is gewoonweg een middel voor mannen en
vrouwen om zich met hun buren te mengen, een club in een nijverheidsmilieu, waar de eenige voorwaarde tot opneming is, dat men
zijn burgerlijken plicht vervulle; een verblijf te midden der armen,
waarvan de bewoners vriendschappelijke betrekkingen met de armen
kunnen aanknoopen» (1)*
We wijzen hier om te besluiten op een zeer interessante brochure,
uitgegeven door The National Home-Reading Union « John Ruskin
as Social Teacher», waarin J* A* Hobson de heele sociale leering van
(1) R* Clapar&de o* c* p* 6a-66*
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Bijvoegsel bij Dietsche Warande en
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Ruskin in 24 bh* samenvat met uittreksels uit «Unto this last»,
« Munera Pulveris >;, « Time and Tide r. en «A joy for ever »• De
9 verschillende afdeelingen worden met enkele vragen besloten, die
het gegevene moeten resumeeren (1)*
(5) Ruskin heeft zeker een groot deel van den invloed, dien hij
uitoefende op de verschillende gebieden die we tot nu toe bespraken,
te danken aan sijn prachtigen en meesleependen stijl* Hij is een
grootmeester in de Engelsche letterkunde* Als ooit waar was : «Le
style c'est Thomme», is het zeker zoo voor hem* Hij veroverde zich
een plaats in de gallerijen van Engeland's «Hall of Fame» en vele
critici spreken hun overtuiging uit, dat hij deze faam sal bewaren,
zelfs wanneer zijn theories lang vergeten zullen zijn of onbruikbaar
bevonden*
Iedere letterkundige geschiedenis wijdt bladsijden aan den stijl
van Ruskin, iedere geschiedenis der literaire kritiek ruimt een aantal
bladzijden in voor desen grootmeester van het woord*
«He possessed, segt Crawshaw (2), the practical gifts of the
artist; but he chose to set them aside in order that he might call
attention to the beauty in the works of other men* He possessed
also the gifts of literary genius; but these, too, he chose to sacrifice
to his task as a preacher of the gospel of beauty* If he attained literary
fame, it was because his genius could not be suppressed, because,
his preaching necessarily took on those great qualities of substance
and form that made it literature »•
En een beetje verder luidt het :
«Ruskin was a man who possessed a fine imagination and an
almost poetic appreciation of beauty* These were pet haps the basis
of his purely literary genius, although, of course, his noble character
and his high ethical spirit largely determined the quality of his literary
work*** His style is highly ornate and musical, reminding us somewhat
of De Quincey's imaginative and impassioned prose* It has reminders,
too, of the early seventeenth-century prose-writers; but more than
to any other source, it owes its distinguishing qualities to the English
Bible*** Magnificent as it is, this style can not justly be charged with
affectation or artificiality* He rises to his heights of inspired eloquence
or impassioned description only under the stress of his own genuine
(1) Special Course Section* No* 8*
(2) The making of English Literature, p* 352 & 355*
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emotion and kindling imagination; and the style is the natural and
almost inevitable expression of the man »•
« Ruskin », zegt Soares,«is full of earnestness, though sometimes
extravagant in thought, and wrote a most distinguished prose, full of
flexibility and instinct with emotional power »(i)*
«Ruskin», zegt Albert, «himself often deplored the fact that
people read him more for his style than for his creed* His views,
which he argued with power and sincerity, must in time give way
to others; many of them are now self-evident, so rapid sometimes
is the progress of the human intellect; but his prose style, an art
as delicate and beautiful as any of those he spent his life in supporting,
will long remain a delectable study* For its like we must return to the
prose of Milton and Clarendon, and refine and sweeten the manner
of these early masters to reproduce the effect that Ruskin achieves*
In its less ornate passages Ruskin's diction is marked by a sweet and
unforced simplicity but his pages abound in purple passages, which
are marked by sentences of immense length, carefully punctuated,
by a gorgeous march of image and epithet, and by a sumptuous rhytm
that sometimes grows into actual blank verse capable of scansion »(2)*
Albert geeft dan ter illustratie een tekst uit «The Stones of
Venice »• Het is een zin van 16 regels, kleine druk, waarin duidelijk
bewezen wordt met hoeveel zorg Ruskin met punten en komma's
werkte, en waarin het rhytme zoo regelmatig is, dat we hem hier
en daar kunnen scandeeren*
Nog mooier voorbeelden geeft echter Nitchie, waarin het werkelijk zinnelijk genot dat de stijl van Ruskin geeft, bewesen wordt*
Een zin is getrokken uit « The seven Lamps of Architecture» en
later merkt deselfde schrijfster bij een brokwerk genomen uit« Modern
Painters», op :
« An essay on art of literature by Ruskin or Pater will be as full
of the power of imagery and beauty of phrase even as poetry (3)*
We zouden zoo het heele lijstje van Ruskin's tallooze werken
kunnen doorloopen en een heele bloemlezing kunnen opmaken
enkel van zinnen die zoo mooi zijn en zoo welluidend, dat we het
gelijke ervan haast nergens zouden terugvinden* Doch dit onderwerp
kan ons hier niet langer besighouden*
(1) An introduction to the study of Literature* p* 196,
(2) A history of English Literature* p* 422 & 423.
(3) The Criticism of Literature, p* 199 & 271*
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Een kreet van verbazing ging op, toen Ruskin's eerste groot
werk « Modern Painters» verscheen* Zulke taal, buigzaam als proza,
doch met de warme verbeelding der poezie had men nog niet gehoord*
Zijn Engelsch haalde hij uit den bijbel en de oude godsdienstige
schrijvers* Noch gegermanizeerd als Carlyle, noch gelatinizeerd als
Macaulay, doch gezond Saksisch in zijn bouw, ofschoon versierd
met vreemden opsmuL Ruskin's stijl is soms overladen, een uiting
van den veelomvattenden geest van den man* En als hij zijn letterkundige begaafdheid ten dienste stelt der jeugd, heeft hij wel soms
het kind zijner droomen voor oogen en speelt met mythologie en
philologie (i)* Uit het feit echter dat ik in meer dan een volksbibliotheek kinderboeken van Ruskin heb aangetroffen leid ik de
gevolgtrekking af, dat zelfs nu nog zijn practisch pedagogisch werk
goede vruchten afwerpt*
(6) Niemand heeft beter en meer «up to date » Ruskin's invloed
op onze moderne wereld aangegeven dan de bekende letterkundige
medewerker der « Chicago Tribune », J. O'Donnell Bennett, We halen
dit oordeel met des te meer genoegen aan, wijl we de juistheid ervan
aan de feiten hebben kunnen toetsen en hij spreekt over een stad, die
voor oningewijde vreemdelingen nu juist niet doorgaat voor een model
van schoonheid* Hij schrijft in het nummer van 24 December 1922 :
« Het is een wonder, als ge er over nadenkt, Ruskin, geboren 103
jaar terug in 1819, hetzelfde jaar dat Lowell, Victoria, Whitman,
Kingsley en G* Eliot het levenslicht aanschouwden, — en gestorven
nu 22 jaar geleden, wordt de ingever en de omlijner der betrachtingen
van de eenige overblijvende der vijf handelshoofdsteden der christenheid, waarin groote plannen voor herbouwing en herschikking
niet alleen mogelijk, doch onvermijdelijk zijn* Op het einde der
igde eeuw had Ruskin door zijn buitensporigheden en zijn gal, zijn
invloed haast verbeurd* Vandaag is zijn invloed overaL En dit is
geen ijdel woord* Hij is ons zoo nabij, dat we ons hoofd maar te
draaien hebben in onzen alledaagschen handel en wandel om hem
te zien* Hij is op gindschen boulevard, waar leege ruimten blijven
voor het oprichten van schoone gebouwen, omdat de burgers, die
het lot der gemeenschap leiden, beslist hebben, dat schoonheid niet
alleen goed staatsbeleid is, doch 00k gezonde zedelijkheid* Ruskin
zou deze gemeenschap gehaat hebben, haar wreede en schaamtelooze
(1) Scudder, o. c, p* 25.
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banditti, haar verwarring, die ziel en lichaam ziek maakt, haar slordigheid en rumoer* Doch het feit is daar : het belangrijkste in de
geschiedenis van Chicago, dat sommige woorden van Ruskin haar
motto zijn geworden* Ze liggen in de geschriften en op de lippen der
plannen-commissie, in de strooibriefjes der «North Central Association » en in den geest van enkelen, groot in fortuin en invloed,
die in deze dagen hun besluit hebben medegedeeld, een deel hunner
schatten te besteden om dien invloed te huisvesten te midden van
schoonheid en waardigheid* Ruskin heeft hun doen zien, welken
dienst ze hiermee bewijzen* Hun wachtwoord is geworden : Als we
bouwen, laat er ons aan denken, dat we bouwen voor eeuwig* Laat
het niet zijn voor tijdelijk genot en nut alleen* Laat het werk zijn,
waarvoor onze nakomelingen ons sullen danken en bedenken we, als
we steen op steen leggen, dat er een tijd zal komen, dat deze steenen
als heilig sullen aanzien worden, wijl onze handen ze maakten en
dat menschen op dat werk schouwend zeggen zullen : Ziet, dit deden
onze vaderen voor ons*
Zoo tijdig is Ruskin, zoo kort bij ons, Hij is binnen onze stadspoorten gekomen en we hebben hem eindelijk opgemerkt* Zijn
boodschap was niet «Tart pour l'art», doch : Kunst in verband
met het leven~*»
Wat wij met eigen oogen hebben kunnen bestatigen, is ook
anderen na ons opgevallen* We lezen o* a* in het zeer interessante
boekje van F* Corcos :
«Certes, c'est une puissance qu'un telle accumulation de richesses et d'elegance, c'est un des aboutissants du «systeme social »•
Si captivants et prestigieux que soient le travail et le luxe de Chicago,
ce n'est point en eux, cependant, que reside le sens de cette ville*
Le sens de Chicago, il est dans Y architecturef dans les musees,
dans les bibliotheques, dans le plan d'embellissement poursuivi avec
une force lente et tetue, dans la statuaire, dans les espaces libres, dans
la hardiesse municipale^ La ligne de faite des gratte-ciel de Chicago
est litteralement majestueuse et n'est diminuee par le souvenir d'aucune des beautes architectures du temps passe»(i)*
En wat waar is voor Chicago is het ook voor New York* Paul
Morand heeft het in zijn jongste boek tegen Durtain, die niet goed
(i) «L'Amerique„.unParadis? » p* 73 & 75* (De cursieveering hier en verder
zijn van mij. Schr*).
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te vinden is voor de beschaving van Noord Amerika en zegt o* a* :
« Je crois que les forces spirituelles de Thumanite ne sont pas
Tapanage d'un pays ou d'une race, mais de quelques hommes, de
toutes origines, refugies sur un bateau qui fait eau : la ou la coque me
semble encore le plus solide c'est aux Etats-Unis»(i)*
«Velen, zegt Ruskin, vleien zich met de hoop, op het einde van
hun leven, hun naam te hebben gehecht aan de ontdekking van
de eene of andere voorname waarheid of de oprichting van een
systeem, dat hun gedachtenis in eere zal houden* Ik heb er me nooit
op toegelegd iets uit te vinden; ik was tevreden met het reeds ontdekte*
De eenige leering, het eenig systeem dat den stempel draagt mijner
persoonlij'kheid, is de afschuw voor al wat doctrinair is in plaats van
bewijsbaar, systematisch in plaats van nuttig*
«Geen een van mijn leerlingen sal ooit een «Ruskiniaan» zijn*
Hij zal mij niet volgen, doch den drang zijner eigen ziel en de ingeving
van zijn Schepper» (2)*
K* Johnston die «St* Mark's Rest»vertaalde, teekent hierbij aan,
dat het juist hierin is, dat Ruskin verschilt van alle hervormers en
stichters van scholen* De H* Johannes de Dooper heeft zich niet
bescheidener teruggetrokken voor den Messias dan Ruskin vrijwillig
de baan heeft geruimd voor de Waarheid zelf, waarheen hij sijn
leerlingen verwijst (3),
De la Sizeranne noemt Ruskin : «I/apotre de la Religion de la
Beaute »• Hij was echter meer dan een apostel, nL de openbaarder
van dien godsdienst* Een apostel geeft ons de leer van den meester*
Ruskin geeft ons de woorden van de schoonheid self, tot dan toe
vaak niet of half of verkeerd begrepen (4), Niemand leerde hem, wat
hij ons openbaart* Dit moge paradoxaal klinken na al de bladzijden
besteed aan het nagaan van invloeden op Ruskin* Doch, zegt H* Bidou:
«Dans le regne de Tesprit on ne re9oit que ce qu'on possede deji***
II n'y a pas d'influence* On croit parfois imiter et subir, et on ne
s'aper^oit pas que c'est la vie meme de Tame qui se developpe dans
le sens oil elle etait destinee, et ce qu'on a pris pour un modele n'etait
qu'un reflet anticipe, embelli et sublime de la figure qu'on etait condamne & prendre »(5)*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

« New York», p* 270.
St* Mark's Rest, § 209*
Le Repos de St* Marc* p* 207*
id* Preface, p* III*
« Conf&encia» : Ann6e XVI; Tome I; p* 46; 52*
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Ruskin toont ons echter ook zaken, die hij alleen had gesien*
De openbaring die hij ons bracht, was hem gegeven in die hoogere
sferen, waarin hij, door de sichtbare schoonheid, heel zijn leven
vertoefde* We hebben getracht de leer dier openbaring, op het bijzonder terrein der opvoedkunde te formuleeren* Het zijn Ruskin's
gedachten, die we hebben weergegeven en de nauwgezetheid waarmee
dit gebeurde, was niet altijd goedkeuring, doch steeds eerlijke
getrouwheid*
We hebben ons de moeilijkheid dier taak niet ontveinsd, evenmin
als anderen voor ons, noch «wetenswaardig» en navolgenswaardig»
bij Ruskin verwisseld* Wat belang heeft ten slotte de vorm, de behendigheid of het succes? Het is de poging die we te beschouwen hebben*
Ze is misschien ongelukkig* Wat doet het er toe, als %t maar heldhaftig
is en ons een model geeft, ver boven het door ons bereikte*
Op Ruskin passen zijn eigen woorden : «lt is the effort that
deserves praise, not the success; not is it a question for any one
whether he is cleverer than others or duller, but whether he has
done the best he could with the gifts he has»(i).
We meenen deze studie, gesien den tijd des jaars waarin zt
geeindigd werd en als hulde tevens aan den man, die een der eersten
Ruskin op het vasteland kennen deed, niet beter te kunnen eindigen,
dan met De la Sizeranne :
«Peut efre dans la nuit ou nous sommes, de fausses lumieres
egarent elles les savants et les mages, tandis que Tetoile qui les guiderait n'apparait qu'i des rudes et pauvres bergers* Mais quand
on parle de ces esprits errants dont fut Ruskin, qu'importe ce qu'il
y a dans leur cieL Ce qui importe c'est ce qu'il y a dans leur cceur*
S'il y a eu le desir de la verity, s'ils Tont cherchee sans arriere-pensee,
sans retours egoi'stes, sans orgueil, quelle que soit Toasis de foi ou
le desert de doute ou Tetoile les ait menes, cette oasis et ce desert aura
et£ tout de meme pour eux un Bethleem* Et au vieillard qui cria
durant 60 ans de sa vie :
«Gloire k la Beaute dans les Cieux», il restera bien quelques
anges attardes de la nuit divine pour repondre : «Paix sur la terre k
rhomme de bonne volonte» (2)*

(1) Fors (Alden) VIII, 255(2) Ruskin et la Religion de la Beaute, fin.
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Het verlangen van Stieneken
door Gerard Walschap.
Trouwen met uw eigen familie, kozijn en nicht in 't eerste
knopsgat, ge moet niet zeggen dat ft goed of slecht is, ge moet niet
zeggen 't is 't dees of't geen, 't is dit of dat, ge moet maar eens rondzien op de parochie. Vinus van Laureyskens die is immers ook met
zijn eigen nicht getrouwd, dat is daar Laureyskens-Laureyskens.
Het is lang genoeg geleden dat ze getrouwd zijn, er is in den tijd
genoeg over geklapt, we sullen er nu maar over zwijgen, maar is er
iets goeds van voortgekomen?
Ze hebben elf kinderen gehad, drij gestorven voor dat ze fraai
konden loopen en drij doodgeboren, jeezesmaranta, drij. De oudste
was vier jaar getrouwd met een van Mariekerke en had drij kinderen,
f
t vierde in 't verwacht, toen hij en zijn vrouw opeens een gruwelijke
ziekte kregen, op vijf dagen dood. De lijken sloegen onmiddellijk groen
en dan zwart uit, met open vensters kont ge er nog niet bijkomen van
den eeuwigen stank. Dat was dan nog de gezondste geweest van de
vijf, die Rik* De tweede, Sooken, was een bulteken, een ventje van
een vuist hoog, het stierf toen het nog geen seven en twintig jaar was,
ge hadt hem eens moeten hooren hoesten, kort en droog. De derde,
Wis, trouwde met nen bezetter van Thisselt, nen oppassende joeng,
zoo 't schijnt, en volgens dat ge zoo ziet als ze fs zondags nu en dan
eens naar huis komen, zoude zeggen dat ze goed hun brood verdienen
en Wis ziet er kontent uit.
Daarna bleven Vinus en Mizefken met nog twee meiskens zitten,
de jongste van allemaal, Thans en Stieneken.
Stieneken was nog geen achttien jaar, wat bleeker en magerder
dan Thans, die er ook niet te bestig uit zag. Stieneken was een goed
kind, een zoet caractere. Tot verleden jaar, zei Mizefken, heeft ze
op mijnen schoot gezeten, nu durft ze niet meer als fi iemand ziet,
het is een kind waar ik veel voldoening van heb. Thans was een geheel
andere. Ze ging, alle dagen over en weer met den trein, naar ft fabriek
van Haren en Mizefken moest zich maar twee minuten overslapen
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om haar te roepen, dan sat het er al tegen* Dien boterham wat rapper
moeten opeten en niet op haar gemakske naar de statie kunnen gaan*
En 's avonds kwam zt dan 200 bot en kop terug als zt gegaan was*
Vinus moest ook al eens opspelen tegen haar en ne keer snauwde zt
daarop ferug dat hij seker peisde dat de joengens zoo zoi waren naar
die van Laureyskens, zt hebben schrik van ons, we sullen wij niet
getrouwd geraken, zijt maar gerust* Het ging Vinus en Misefken
dwars door het hert en Stieneken werd wit en koud als een stuk mariner*
Stieneken verstond ineens alles* De ziekte* Ze had er nooit aan
gedacht* Ze kreeg den doodsangst als zt moest hoesten* Ze begon
meer te eten en toen sag zt eerst dat er eigenlijk niet veel was* Ze
vroeg Vinus eens een kloek te zttttn, zitt eens als het lukte hadden
Zt ten naaste jaar alle dagen eieren* Stieneken ging voor het spiegelken
staan en deed heur haren op* Ze kreeg ne sweer in haren nek* Van
de armoe, dacht zt.
Ze begon nu maar goed te zien dat heel de jonkheid maar gefikfak en verkeeren was om uit te draaien in nen trouw en dat er niets
afkwam op Thans* Gij verkeert zeker, vroeg zt aan Thans* Met wie
zou Thans verkeeren, allee noem eens op, noemt eens eenen*
En Heinken dan? Heinken kwam in den laatsten tijd alle zondagen van Mariekerke over* Maar Heinken is toch onsen eigen kozijn,
wat zeeverde nu, Stien*
Heinken was nen hakkelaar en ge hebt gij hakkelaars die sommigten tijd behoorlijk goed spreken, ge hebt er die in 't hakkelen
van 't weer weten en per exempel als 't ruige wind is niet uit hun
woorden kunnen, dat zt in zomerdagen toch gemakkelijk klappen;
maar nen hakkelaar gelijk Heinken, dat was nu winter en zomer
sakkernon dezelfde sukkelaar* Gezichten trekken, zijn oogen toenijpen, naar zijnen asem pakken en van tijd met zijn twee ellebogen
in zijn zi) stoempen dat er een woord uitvloog gelijk een stopsel uit
een flesch guezelambik* Dan sfade gij daarbij, met al uw compassie
moete gij lachen, willen of niet, en ge kunt de joeng niet helpen* Daarbij
was Heinken nog geenen beste slimme*
Verkeerde? vroeg Heinken* Thans zti dat zt geenen kon vinden*
Che-che-che, lachte hij, grabbelde krewellig naar Thans, en neep
in haar armen dat zt schreeuwde* Zij geenen kunnen vinden !***
Hij fikfakte geren, zoo kon hij vriendschap geven zonder spreken*
Maar Thans was daar niet van gediend* Heinken's vriendschap ging
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over naar Stieneken* Die had meer compassie met hem, die lachte
nooit* Hij bracht haar alle zondagen iets mee, want hij verdiende veel
geld in de fabriek, hij werkte in a, a, a, a, a, a, a, anterpries! Als hij
naar haar grabbelde duwde ze zacht en goedig sijn geweld terug,
als hij een leelijk woord zei werd ze serieus* Dat moete niet zeggen,
Heinken* Hij kreeg eerbied voor Stieneken, ging niet meer naar de
staminees, bleef bij haar bitten tot acht negen uren* Dan, door den
donkeren, twee uren ver naar huis* De zondagen werden intiemer,
ze konden al bijeen zitten zonder iets te seggen* Heinken zei niet
veel meer, het was precies of hij verdriet had, maar Stieneken wist
wel beter, Heinken sag haar geren*
Opeens bleef Heinken weg* Alleman zei: dat Heinken niet meer
komt* Maar Stieneken ging eens naar het lof met Rosalie van Toon
van Assche's en die vroeg of Heinken ook niet meer bij hun kwam*
Neen* Kind, zei ze, daar hebben we een farce mee gehad* Heinken
kwam daar alle zondagen in 't staminee, bof s op den noen, en dan kwam
hij weer terug in den avond en hij bleef altijd meer dan een uur*
Ze hadden er altijd veel plesier mee en ge weet hij spreekt geren
van verkeren* En nu had Rosalie eens geantwoord dat er niemand
kwam voor haar, gij alleen Heinken, van u alleen heb ik wat vriendschap* Ge ziet van hier, dat was zoo maar klap* En nu had hij den
lesten zondag dat hij gekomen was opeens heel serieus gevraagd
wanneer dat er nu iets van kwam, zeg nu 't een of 't ander* Hij was
heel rood geworden* Zij had gelachen en gezegd dat ze daar niets
van geweten had en nu had ze juist kennis, ze verkeerde straf* Heinken
had wel een kwartier gezwegen en gezucht, dan zijn pint betaald
en gezegd : dan heb ik een mis gedacht gehad in u, meiske* En ze
hadden Heinken niet meer terug gezien*
Stieneke maakte daar meer verdriet in dan ze wilde* Dat Heinken
niet eens aan iets meer gedacht had* Ze ging voor het spiegelken staan,
ze was toch niet leelijk* Maar nu had ze weer niemand meer, de winter
viel lang* Vinus was heel de week de baan op om knol te koopen,
hij leverde dien *s maandags bij eenen te Thisselt; fs zondags kwam
de zoon van dien koopman er naar zien en zeggen : breng het maar,
Vinus* Het was ne ferme joeng met getten aan, hij streek Stieneken
al eens onder haar kin en dan lachte ze eens en bloosde wat* Hij legde
haren arm al eens rond haar lee en dan liet ze zich, wat overhellen*
Ze belette hem of hij niet pinkte en als hij pinkte keerde ze zich met
nen bios en een lachsken wat om* Gade eens een eindeken mee,
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vroeg hij, en dan ging ze een eindeken mee* Ge zi]t gij een schoon
meisken, hoe oud zijde nu?
Maar als het sezoen uit was kwam hij niet meer* Hij bleef zoo
maar weg, zonder boe of ba* Hij wist niet hoeveel Stieneken aan hem
gedacht had en hoe zij wat teerheid vandoen had* Puur om te kunnen
vertroetelen ging ze te Lathouwers, recht over de deur met het kind
spelen* Maar als ze \ wou uit zijn wieg pakken nam de moeder het
haar af* Ge hebt er geen manier van, zei ze, ge zoudt het kind zijn
rugske breken* Ja, vloekte Soo Lathouwers, de vent, ge hebt begot
geen manier van een kind te pakken, hebde gij thuis niks te doen,
moete gij niet werken misschien* Een kind moete niet kussen, een
kind moete gerust laten* Stieneke Hep half schreeuwend naar huis;
die Soo, zoo ne rauwe, raboestige vent*
Stieneken deed een vailing op* En hoesten! Ze ging expres naar
de vroegmis, daar was minder volk in, want de menschen klapten
er van dat ze zoo hoestte* Het was zoo een van die vallingen waar ge
puur niet van af geraakt* En als ze begon te lossen, veel fluimen*
Mizefken zag altijd haar vuile zakdoeken na* Ze kocht een stukske
gerookte paardenbil, daar sneed ze door den dag altijd sehellekens
af, hier Stieneken, knabbelt dat op, dat is struischu Ge hebt zekker
weer klieren? Stieneken ging voor het spiegelken staan, ze was toch
niet leelijk; en zoo bleek als vader wou hebben was ze toch ook niet*
En daarbij, die van Muskens had op haar gepinkt, die lange, wat was
die joeng gewassen* Over drij jaar was dat nog een mager steksken
met nen doodskop op, ge zoudt gezegd hebben die komt niet meer
te goeien* Maar hij was hij toch maar genezen van zijn beendertering
gelijk ze gezegd hadden, hij ging hij nu al een geheel jaar met zijn
kruiksken naar den trein* Ze zeiden nog altijd Wannesken tegen hem*
Wannesken kwam buiten tegen den muur staan, dan was Stienneken daar seffens en het duurde daar laat tot in den donkeren* Het
viel Stieneken wel wat op dat hij zoo vriendelijk deed tegen Thans
maar als Thans er niet bij stond was hij toch nog vriendelijker* Ze
sprak er Thans voorzichtig over, die zei dat Wannesken ne flauwe
was, daar kon zij niet mee om* Dat stelde haar gerust*
Het was daar alle avonden te doen* Ze stonden alle drie met
hunnen rug tegen den muur* Wannesken in 't midden, en hoe donkerder dat het werd, hoe stiller en rustiger dat ze klapten* Maar op ne
keer zei Thans in eens, ik ga binnen* Gij smeerlap, zei ze tegen Wannesken en ze ging binnen* Die Thans was toch een razige, als die
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kwaad was, gardevoe* Stieneken had compassie met Wannesken,
ons Thans is een schotsche* Maar 's anderendaags was het gedaan,
ze had weer een valUng opgedaan, het was al herfst* Altijd tegen dien
muur, en Mizefken zei dat vader niet wilde dat ze nog bij Wannesken
kwam* Riskeer het niet meer, want hij breekt u armen en beenen*
Maar Stieneken wist met welken trein Wannesken afkwam en het
was nu al vroeg donker,ze ging hem tegen tot aan den molenberg,
daar stonden ze wat te klappen, Ze sou hem zoo geren gepakt en gekust hebben en gezegd van het hem niet aan te trekken, dat zij haar
goesting deed en groot genoeg was om te weten wat ze moest doen
en laten* Ze ging deemoedig en goed en verlangend dicht tegen hem
staan* Zoo nen brave joeng, wat moesten ze thuis tegen hem hebben,
hij dierf haar nog niet aanraken* Altijd vroeg hij of Thans nog kwaad
was en wat ze zeL Stieneken zei: laat ze kwaad zijn dan heeft ze dobbel
werk, hoe is 't met u joeng* Goed, zei Wannesken. Ze gaf hem een
hand en lei er haar andere nog bij en zocht in den donkere zijn oogen*
Zoo ging het nen avond of tien, dan vroeg hij haar Thans dit briefken
te geven* Het was ne schoonen enveloppe* Thans wou den brief
nog niet aannemen* Stieneken ging hem den volgenden avond teruggeven, nu wou ze Wannesken troosten en kussen, kussen, maar eer
ze hem vast had was hij kwaad doorgegaan en zegt dat ze mijn b****
kan kussen, dat ik ze nog niet wiL De komplimenten en zegt dat ze
't nog bra hoog in heeft sinds dat ze die bloedspaving gehad heeft*-*
En Stieneken die gemeend had dat hij voor haar kwam*
Bloedspuwing? Ons Thans? Had hij het nog van haarzelf gezegd, zij had immers kleine roode aderkens in haar fluimen* Het had
Stieneken zoo op haar hert gepakt dat ze ft niet kon kroppen en ze
vroeg aan haar zuster of dat waar was wat Wannesken gezegd had,
Ze lagen al meer dan een uur en half in 't bed toen Stieneken dat
vroeg en Thans lag nog zoo klaarwakker als zij* Ziede % zei Thans,
als ze afkomen om flauw te doen dan zoude zeggen dat ze binnen
de maand met u willen trouwen, maar als ze hun goesting niet krijgen
dan weten ze ineens allemaal dat ge een bloedspuwing gehad hebt,
Dat wisten ze toch voor dat ze begonnen, daaraan ziede genoeg dat
't niet serieus is* Voor iet van de straat zoude wel kunnen dienen,
ik zou ze in hun bakkes kunnen slagen; den eersten die nog zoo durft
afkomen zalder aan gelooven*
En toen was het stiL En ze lagen daar neffenseen, veroordeeld en
niet goed genoeg, twee jonge gezusters* Maar Stieneken had een ge53i

heel ander caractere, die was niet zuur en bitter* Stieneken had verlangen en hoop en als zt voor het spiegelken stond docht haar zelfs
dat zt wat schooner geworden was, schoone oogen had zt toch,
en zt kon zichself, rechtuit gesegd, toch niet bekennen dat zt vermagerde* Neen, te contrarie, wat zaagde moeder toch, zt at toch zooveel zt kon, kunde nu meer eten dan ge kunt?
Tegen den winter aan sloeg Vinus in den kruiwagen zijnen
knoesel om en in ft vallen kwetste hij zijn scheen* Dat verstuiken was
nog behoorlijk rap ontzwollen en genezen, maar met die scheen heeft
Vinus den heelen winter gezeten* Knol koopen? Geen gedacht meer
van* Die joeng van Thisselt kwam dus niet, in sijn plaats kwam te
Laureyskens de armoe* Midden in den winter ging Stieneke mee
werken naar de fabriek* Ja, moeder zt zou wel veel eten, ziji maar
gerust* Ze fleurde op : de trein zat vol jongens en als zt ook niet
bijeen mochten bitten, in de staties was toch al occasie genoeg* En
Stieneke, dat goed kind, was zoo vriendelijk en zt lachte zoo luid
voor elke grap van de jongens* En zt had alle dagen hoop en alle
veertien dagen op nen anderen*
Maar op nen middag in de fabriek lief zt Thans nen bebloeden
zakdoek sien en Thans zei, van er thuis maar niets van te seggen,
het was toch niet veel en zt was er niet ziek van* 's Avonds, thuis,
kreeg zt fi nog eens* Toen mocht zt niet meer gaan* De doktoor
kwam* Kosteloos moete weten, van den arme* IJs, zti de doktoor*
Er was ijs genoeg maar Vinus kon niet weg met dat been* Mizefken
moesf het self gaan loskappen* En dat de menschen dat dan zien he*
Tegen den uitkomen was Stieneken alweer op en nu maar veel
in de lucht* Voor zt buitenging stond zt altijd voor het spiegelken
en wat sag zt er toch weer goed uit, vond zt. En zoo kwam het aan
met Zevus*
Zevus was ne jongman op jaren, hij had lang alleen gewoond
met zijn moeder, die was nu al nen tijd dood* Zevus was rijk* Allee
rijk, dat wil nu gezegd zijn; maar het huis en al het land dat er
rond lag was eigendom en daarbij ne spaarpot hebben, alleen zijn,
geen kinderen, dat noem ik op een manier rijk zijn* Hewel die
Zevus, zoo ne stille zekere, die heeft Stieneke aangehaald* En zt zti
hem dat zt zitk was en hij zti dat hij daar niks mee inzat* Jamaar
een bloedspuwing* Dat kon hem niks verschillen, Mizefken ging er
recht henen en zt vroeg hem of hij zot was* En Zevus : dat kan
u niet verschillen, Mizefken* Weete gij wel dat ons moeder ook
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een bloedspuwing gehad heeft voor haren trouw en dat zt 78 jaar
geworden is? Stieneken zal mij niet zitk maken* Als zt ziek wordt
zal zt heuren oppas hebben, als zt sterft zoxx zt bij u ook gestorven
zijn en als ik dan alleen zit ben ik juust gelijk nu* Het is een riskatie,
zti Zevus*
Ze hadden te Laureyskens het hart niet om veel tegen Stieneke
op te spelen, zt zagen genoeg dat het niet meer vandoen was en
het was ook niet meer van doen, den derstigsten Juni weer bloed,
ik sal het nooit vergeten, ik heb het zitn wegspoelen met nen eemer
water de goot in* Mizefken schreeuwde* Maar Stieneken had meer
dan moed genoeg, dat bloed is niks, als de wonde maar geneest* En zt
zeggen met een long kunde voorts als 't er op aankomt, zoo loopen er
genoeg* En nu bleef zt liggen, zti zt, tot de doktoor zti : nu kunde
gerust opstaan* Geenen dag vroeger stond zt op, dat had zt er voor
over en liever nen dag te lang als nen dag te vroeg*
Zevus kwam haar bezoeken, dat was haar geluk* Hij meende
het met haar en ft is eender wie daar bij was, Zevus kuste haar als hij
kwam en als hij wegging* Als hij wegging legde hij ook zijn groote
harde hand eens tegen haar gezicht* Ge suit gij wel gauw opstaan,
Stieneken* Vinus zti : wat nen ijle kL~ en Mizefken dat hij zoo zot
als een musch was, maar zt waren hem dankbaar en genegen* En gelijk
Stieneken hem terugkuste, dan soude geschreeuwd hebben* Ze droomde van hem, zt deed haar oogen toe en dan sag zt hem bukken om
haar te kussen* Ze deed zt nog eens toe en dan sag zt dat hij nog niet
zoo oud was*
Zoo lag Stieneken drij maanden te verlangen en op ne Zaterdagavond, als zt 's vrijdags juist nog eens gebiecht had en 's morgens
ons Heer gekregen, zt lag alleen in de kelderkamer, ineens werd zt
heel benauwd, haren asem werd afgesneden en zt werd blij en gelukkig* Het was pertang Zevus niet die daar binnenkwam, het waren
twee schoone engelen en zt zeiden : Stieneken, zoo goed koste ft
bij Zevus niet hebben, niet waar? Neen, zti Stieneken verlegen*
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Dante en Henr. Roland Hoist-Van der Schalk
HUNNE KUNST
Kunst is geen religie! Niet de kunst is
het doel, maar het leven* Kunst is middel.
Just Havelaar, De Symboliek der Kunst.

In het op onze dagen veel omstreden vraagstuk der betrekkingen
tusschen het leven en de kunst zijn er maar twee standpunten mogelijk:
voor de kunst of voor het leven*
Het eerste gaat uit van de overtuiging dat het leven op zichzelf
niet waard is om geleefd te worden* Het houdt niets in dan de zegepraal van het kwaad, het is het rijk van de ellende, van het banale en
het kleurlooze* Zijn vreugden zijn nooit onvermengd, zijn smarten
zelfs de grootste, zijn alledaagsch* Slechts de kunst geeft het eenige
waarde* Zij alleen kan het omhangen met dien tooverglans, die het
kan doen liefhebben* Maar dan is het ook slechts de kunst, die we
liefhebben* Daarom blijft er niets over dan de kunst om de kunst
te beminnen en te beoefenen* Een mengsel dus van « Weltflucht» en
kunstvergoding*
Het tweede standpunt gaat uit van de stelling, dat het leven meer
is dan de kunst, dat de kunst den mensch moet dienen* Het aanvaardt
het leven met zijn arme vreugde, zijn smart en zijn strijd* Het veronderstelt in de ziel van den kunstenaar een beeld dat hij zich van
de wereld heeft gevormd* De omgang met het leven buiten zich
heeft hem verrijkt met talloose gevoelens, met verlangen en liefde*
Zijn ziel is rijk geworden aan talloose kiemen en uit deze bloeit zijne
kunst op. Zij is bij hem eene bloem van het rijke leven : deze kunst
is levensuiting, zij is de bloei van eene levens-beschouwing* De eerste
daarentegen zag in het leven niets dan een middel tot de kunst, een
artistiek voorwerp en ging niet verder dan de uiterlijkheid, de
stemming* Het was een onberedeneerd involgen van het passiefzinnelijk gevoeh
Laten wij Just Havelaar ons deze twee soorten van kunst schetsen:
«Wij kunnen onderscheiden : ontroering en aandoening; de ontroering, die een zelfscheppende, vrije geestes-macht is, boven534

individueel, universeel, objectief; en de aandoening, die gebonden
blijft aan de stof, die lijdzaam is, die passief ondergaat, die de uiting
is van den zinnelijk individueelen mensch* De ontroering is intuitief,
de aandoening instinctief* De mensch der geestelijke ontroering is
«persoonlijkheid» die der sinnelijke aandoening «temperament »•
De eerste vraagt naar den sin des levens, de laatste heeft genoeg aan
den rijkdom zijner stemmingen* Meditatie is ontroerings-leven,
sensatie aandoenings-leven* De aandoenings-mensch zal nooit begrijpen wat ontroerings-leven is, maar omgekeerd bevat het intuitief
ontroeringsleven alle vreugden en smarten, alle ervaringen, alle
stemmingen en schoonheden van het leven in de sfeer der aandoening :
deze echter zi]n tot middel geworden, tot instrument; zi] zi]n de
stuwende krachten van den geest, die het rijk der zinnen nooit verlaten kan, die in den strijd met de machten der aarde zich zelf verwezenlijkt* De aandoenings-mensch verstaat niet dien moeilijken
strijd : levend op indrukken, tracht hij niet deze indrukken tot wijsheid
te verwerken* Hij leeft, maar bouwt niet op* Hij ziet de wereld, maar
doorschouwt haar niet : het zien is hem genot genoeg en het genot
verzadigt hem»(i).
Hoeft het te worden bewesen dat Dante en Mevrouw Roland
Hoist tot de ontroeringsdichters behooren? Het leven is voor hen
heel wat anders dan een bonte mozaiek van aesthetische aandoeningen,
zi] hebben geen ivoren torens van hoogmoedige afeondering gekend.
De voile stroom van het leven heeft hen opgetild en hen midden in de
drukke woeling van het bestaan geslingerd* Zij hebben het leeren
kennen, zooals het doorgaans is voor de grooten en de gevoeligen :
hard en meedoogenloos* Beiden hebben rondgezworven in ballingschap : Dante, de levenslange balling in lijf en ziel, H* Roland Hoist,
ballinge door het hart alleen* Voor gansch hun leven sullen zi] blijven
de geteekenden der smart; ontgoocheling, neerslachtigheid, wanhoop
hebben zi] dag na dag gekend* Onder dat alles hebben zi] geleden
meer dan wie ook* Maar toch hebben zi] het leven niet laf ontvlucht,
hebben zi] het niet misprezen* Neen, zi] hebben het levenslijden overwonnen door het te doorgronden* Zij hebben het leven doorschouwd
en het naar waarde leeren schatten als arm aan geluk en vreugd, als
zwak en bezoedeld door het kwaad* Maar zi] stonden er niet tegenover
vol misprijzen en verachting maar vol liefde en deernis: vol meegevoel,
(i) Just Havelaar : Auguste Rodin, bL i6.
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zegt PL Roland Hoist; misericordievolmente mosso, zegt Dante* Als
alle moedigen hebben zij het aanvaard op de eenige wijze, die voor
zulke groothartigen mogelijk is : als strijd* Moedig als Israel hebben
zij levenslang tegen het leven geworsteld om een beter leven, om het
eenig-goede* En nooit hebben zij ook maar een stond berouwd dien
bitteren, onverzoenlijken strijd te hebben aangebonden, ook niet in de
oogenblikken der zwaarste nederlaag* Deze levensstrijd is het eenige
wat waarde heeft in hunne oogen; hunne kunst is er niets dan eene
episode van, een zicht op het wijde slagveld* Luister wat de diepzinnige
Francesco de Sanctis van de Commedia zegt : « De poezie van Dante
is een gevecht dat hij aan zijn tegenstrevers levert : zijn wereld is
een tooneel waarop hij een partij vertegenwoordigt en samen zingt
en strijdt, terzelfdertijd de Homeros en de Achilleus van zijn gedicht» (i), Hij heeft ons trouwens self gezegd dat zijn grootsch
gedicht hetzelfde doel nastreeft als zijn leven, als zijn politieke en
moreele strijd, namelijk de menschen te leiden tot het geluk* «Het
doel van het geheel zoowel als van elk deel sou kumien veelvoudig
genoemd worden, nL een nabij gelegen en een verwijderd; maar
ponder tot een grondig onderzoek over te gaan dient hier in het kort
te worden gezegd, dat het doel van het geheel zoowel als van elk deel
is de levenden in dit leven te verwijderen uit den staat van ellende en
hen te leiden tot den staat van geluk »• (Ep* XIII, 39),
Dat is onomwonden de kunst in den dienst van het leven en van
de menschheid stellen* Dat Mevrouw Roland Hoist er niet anders
over denkt heeft zij ons tot tweemaal toe duidelijk gezegd in «J*-J*
Rousseau» : «Maar een meer wijsgeerig-aesthetische beoordeeling
stelt de «Nouvelle Heloise» en den «Emile» hooger dan de «Confessions » en de «Reveries», omdat de beide eerste werken niet enkel
de innerlijke en uiterlijke ervaring van den schrijver in beeld brengen,
maar hij in hen de gestalten zijner verbeelding tot dragers maakt van
zijn sociaal en kosmisch ideaaL En dit is het hoogste, wat de poezie
bereiken kan » (ML 153)* En sprekend van Rousseau's invloed op vele
zijner tijdgenooten, gaat zij verder : «Zijn openbaringen maakten
hun willen stouter, hun overtuiging vaster, vervulden hun harten
met heerlijken gloed en oneindige begeerte zich te geven, zichzelven
te wagen, te offeren, met begeerte te leven, te strijden, smart te lijden,
te sterven — daarvoor, daarvoor* Klaarheid en kracht dronken zij
(1) Fr* de Sanctis : Pagine dantesche, p. 56*
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uit zijn werken; als uit een bron dronken zij revolutionnair bewustzijn,
revolutionnairen moed uit hem* — Welk een geluk, welk een heerlijkheid voor den dichter en denker om dit te bereiken! Hiervoor leeft
hij immers, dit is zijn levensdoel»(bL 274)*
Wie ziet niet in dat zulke theorieen en inzichten een groot gevaar
opleveren voor de kunst? Althans voor zulke kunstenaars, bij wie
de gedachte, zij weze nu philosophisch, politiek of godsdienstig,
door het gevoel niet zoozeer doordrongen werd dat zi) tot bewogen
levensinzicht wordt, voor zulke kunstenaars, wier levensbeschouwing
en persoonlijkheid niet vergroeiden en hen maakten tot eene stijlvolle
en passievolle figuur* Zij die hun weten niet kunnen maken
tot een voelen gaan ten onder in de didactiek of in haren modernen
vorm, de tendenz* Dit gevaar bestond echter niet voor Dante en
Mevrouw Roland Hoist* Want welk 00k hunne bedoeling, hun
theoretisch opzet was, de uitkomst is heel anders : hunne natuur
overwon* Aan denzelfden stam, waaraan hun gevoelvol levensinzicht
ontsproot, of liever uit dat levensinzicht ontbloeide het heerlijke
wonder hunner rijke, levenswarme, diep-menschelijke kunst* In de
plaats van te uiten wat hun geest kende en wilde, gaven zij ons wat
hun hart verlangde en liefhad*
Dante heeft ons de bron aangewezen, waaruit bij hem alle poezie
welde :
* * * * * * • * «Ik ben er een, die als
de Liefde iets mij inblaast, het aanmerk en op die wijze,
waarop zi] het binnen ingeeft, voortga met het uit te drukken »•
(Purg. XXIV, 52)*
In deze verzen gaf hij uiting aan een regel, die voor de groote
kunst van alle tijden heeft gegolden : die der inspiratie* Ook bij
Mevrouw R* H* vinden wij hem uitgedrukt* Ook voor haar — kon
het anders bij iemand voor wien de liefde alles is, en alles liefde?
— is de hartstocht der liefde de eenige en eeuwige bron van schoonheid
en poezie : «Het wezen der kunst is schoonheid in hartstocht opvlammend; hartstocht met den glans van schoonheid overtogen»*
(Leven en schoonheid, bL 57) En op eene andere plaats : « Het affekt,
de hartstocht, het peilloos verlangen, de matelooze liefde, de onstuimige hoop, zij verheffen zich hoog boven het deinen en klotsen
van de ontelbare kleine woelingen in de groote zee van het bewustzijn*
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En met hen verheft zich de schoonheid* Zij is een deel van hen, zij
maakt hun glans witter, hun stralendheid stralender* En zoo zeer als
hun koppen uitsteken boven de rimpelingen van het spel der tallooze
gevoelens en aandoeningen, zoo steekt de schoonheid die zich aan
hen hecht boven de schoonheid uit, waar gene in glanzen* Pas wanneer
de ziel door hartstocht bewogen is, bestraalt de schoonheid, die blijde,
de gemoedsbewegingen en voorsfellingen met een glans zonder
wederga* Ja meer : de hartstocht is een tooverstaf, die den glans der
schoonheid kan oproepen, de hartstocht wekt de slapende schoonheid,
de hartstocht brengt de doode schoonheid tot opstanding* Dit wisten
kunstenaars altijd; dit leerde hun hun eigen diepste ervaring : met
schoonheid gaat altijd hartstocht samen;«kunst is passie »•
Zij voegt er echter dadelijk bij : «Niet de hartstocht die de ziel
doet verschrompelen en verderven heeft deze tooverkracht, maar
die welke haar doet ontbloeien en haar verruimt (Over Leven en
Schoonheid, bL 22-23)*
Gelijk men ziet is het aan de tooverbron der liefde, waaraan alle
goede en schoone daden der menschheid ontspruiten, dat 00k hunne
kunst is ontstegen* Deze is de ontroering, tot welke alle andere kunnen
herleid worden, en waarvan alle groote kunst leeft* Uit hunne liefde
tot de menschheid is de kunst van Dante en Mevrouw Roland Hoist
geboren, zoowel als hunne politiek, hunne strijdvaardigheid* Beide
hebben haar tot moeder en staan in het nauwste verband tot elkaar*
Wat is hunne politiek anders dan de politiek van een dichter en wat
is hunne poezie dan politieke poezie, echter in den edelsten, heiligsten
zin van dat veel bezoedelde woord?
Niemand sal er zich dan 00k over verwonderen dat Dante en
H* Roland Hoist niets dan den mensch bezongen hebben* Wat Kurt
Pinthus zegt van de jongste Duitsche dichters geldt 00k voor hen :
Alle Gedichte dieses Buches entquellen der Klage um die Menschheit,
der Sehnsucht nach der Menschheit* Der Mensch schlechthin, nicht
seine privaten Angelegenheiten und Gefuhle, sondern die Menschheit,
ist das eigentliche unendliche Thema»(i), De mensch en de menschheid : welk ander thema heeft nog waarde tegenover dat eene, daar
deze liefde alle andere overtreft* Dante heeft het ons klaar en duidelijk
gezegd wat de stof is van zijn poema sacro :«••• het onderwerp is de
(1) Menschheitsdammerung, Symphonie jtingster Dichtung* Herausgegeben von
Kurt Pinthus - 1920 Ernst Rowohlt Verlag Berlin - S* VIII-IX*
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mensch voorzoover hij ten gevolge van de vrijheid van zijn wil door
sijne verdienste en door zijne schuld aan de loonende en straffende
gerechtigheid onderworpen is »• (Ep. XIII, 25) De mensch is ook
sijn doel, sooals wij reeds zagen :«••• hier dient in het kort te worden
gezegd dat het doel van het geheel zoowel als van elk deel is de levenden
in dit leven te verwijderen uit den staat van ellende en hen te leiden
tot den staat van geluk» (Ep. XIII, 39)* Inderdaad de Divina Cornmedia is niets anders dan het heldendicht van de menschheid, van
elken mensch, van elk onzer sooals hij zich redt uit de donkere macht
van swakheid, zonde en lijden, zich optilt tot moreele goedheid en
aardsch geluk en dan met de hulp der hemelsche genade stijgt tot
bovennatuurlijke deugd en zaligheid*
Dezelfde verklaring heeft H* Roland Hoist herhaaldelijk afgelegd,
vooral in den bundel die verscheen na haren overgang tot het Socialisme :
Maar dat is nu het diepste en edelst leven
niet meer, dit opgaan in het groene veld
alsof wij tot het onbewuste hooren;
vogelenlied en het geruisch van dreven
voldoen geen hart dat luisterde in den horen
der menschheid, naar de groote stem die swelt*
(Nieuwe Geboorte, bh 77)*
Evenals die van Dante is hare poe^ie klacht om de huidige
menschheid en hunkering naar eene betere menschheid*
Maar ondanks dese overeenstemming blijft het verschil toch
groot* De mensch, zooals HL Roland Hoist ons dien bezingt, is hoofdzakelijk de sociale mensch, levend volgens eene sterke sociale moiaaL
In haar werk komen verschillende autobiographische gedichten voor*
Daaruit bekomen wij echter niets te weten omtrent haar gevoelsleven,
haar karakter, hare verlangens tenzij voor hoover zi) betrekking
hebben op haar sociaal ideaaL Meer dan welke dichter van on2;en
tijd heeft zi) de menschelijke gevoelens besongen, maar nooit andere
dan die welke den grondslag van het sociale leven uitmaken* In hare
jeugd zong zi) nooit van het teere verlangen, het duiselig geluk der
liefde, die nochtans ook tot haar gekomen is* Jubeling om de vreugd
van het moederschap, smart om den dood van het kleine wicht,
waar vinden wij ze? Niets, dan een enkel woord in het voorbijgaan,
lang, lang nadien (Opwaartsche Wegen, bL 57-58)* Wei heeft zi) van
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deze verschillende soorten van liefde gezongen (Opwaartsche Wegen :
Liefde-van-nu*), maar hoezeer in abstractor in hare afhankelijkheid
van het sociaal leven* Van de figuren uit het« Feest der Gedachtenis »,
van de gestalten uit hare dramatische werken (Thomas More uitgezonderd) weten we niets dan hunne groote liefde tot de menschen,
dan hun hunkeren naar wereldvrede en gerechtigheid* Mevrouw
Roland Hoist heeft geen enkele figuur geteekend die op zichzelf
genomen ons belang inboezemt; geene die leeft door eigen zieleleven,
door eigen innerlijk mechanisme* Slechts de groote poezie doet ze
leven, slechts de glans der poezie maakt ze interessant voor ons*
Hoe anders bij Dante! Hij heeft ons den geheelen mensch — die
groote microcosmos — voorgesteld in al zijne menigvuldige betrekkingen tot zichzelf, tot zijne medemenschen, tot God* Niet alleen
den mensch opgaande in liefde tot de universitas humana, niets
zoekende dan haar hoogste heil, maar ook den christen, neergeknield
in aanbidding en liefde voor zijn God, en niet het minst tallooze
enkele menschen met al hunne gebreken en passies, met al hunne
gevoelens en verlangens, menschen zoo nameloos-zwak als Francesca
da Rimini, zoo hoogmoedig-opstandig als Farinata, zoo jammerlijkrampzalig als Ugolino* Maar voor alles is ons lief in de Commedia
de schildering van Dante*s eigen ziel, de gansche gamma onzer
gevoelens doorloopend* Alle menschelijke gevoelens heeft hij gekend
en zt tot schoonheid geheven : wanhoop, smart, medelijden — vertrouwen, eerbied, bewondering — angst, ontzetting, afschuw —
verachting, haat, gruwel — genegenheid, toewijding, hoop — berouw,
neerslachtigheid — geestdrift, spot: alle vindt men zt in de Commedia*
Maar vooral de liefde! De liefde tot den vriend Forese, de dankbare
liefde tot Brunetto Latini, de vereerende liefde tot Virgilius, maar
vooral
van de oude liefde****** het groote vermogen
(Purg. XXX, 39).
Hij toovert ons telkens een anderen mensch voor met al onze
eigene gebreken, die hem tot een van de onzen maken* De menschen
van Dante zijn onze broeders, maar grooter dan wij in hunne gevoelens
en herrezen in schoonheid*
Dante heeft deze talrijke gevoelens niet bezongen, hij heeft niet
gezongen van den hoogmoed, maar ons eenen hoogmoedigen mensch
voorgesteld, geteekend of liever gebeeldhouwd* Met dat andere
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Florentijnsche genie van zijn tijd, met Giotto heeft hij de gave der
psychologische plastiek gemeen of zooals Vermeylen zegt de gebeeldhouwde psychologies Niemand heeft ooit in dezelfde mate als Dante
de macht gehad den mensch door zijne uitwendige verschijning
inwendig, psychologisch te teekenen. Om maar een paar voorbeelden
aan te halen die me het eerst te binnen komen :
Sordello :

Belacqua :

Farinata c

• • • • • • • • • • • • • • • alleen kijkende
op de wijze van een leeuw, wanneer hij gaat liggen.
(Purg. VI, 66).
••• die zich nog vadsiger betoont
dan of de luiheid zijn zusje was
(Purg.IV, no).
... hij richtte zich met borst en voorhoofd op
alsof hij de hel in groote minachting had.
(Inf. X, 35).

Deze kracht van psychologische plastiek ontbreekt onze dichteres
teenemale, nergens is er bij haar individualiseering te vinden zelfs
niet in hare epische en dramatische lyriek. De oorsaak is zeker voor
een groot deel te zoeken in het feit dat zij om 200 te zeggen alleen
den socialen mensch erkent, maar toch ook en misschien nog meer
in den aard van haar dichterlijk genie. Welke poezie zij ook aanvat,
verhalend of dramatisch, het blijft altijd lyriek. Haar temperament
is lyrisch, haar vak de ontboezemingslyriek. Niet de kortborstige
natuur- of ontledingslyriek die wij kennen uit de tallooze sonnetten
der Tachtigers, maar de breed-opgezette gevoelsuitstorting, die heendeint als een machtige golf van ontroering, geheven op de deining
van een bedwelmend rythme. Om hare poesie te karakteriseeren zoxx
men kunnen seggen dat zij is als een lyrische vloed.
Dante's genie is veel veelzijdiger. Het is episch, plastisch, dramatisch, lyrisch en wie zal zeggen wat het *t meest van dit alles is?
Terecht heeft F. de Sanctis hem den Homeros der Christenheid
genoemd, met dien verstande dat hij en de Homeros en de Achilleus
van zijn gedicht is. In de Commedia overweegt het epische en plastische element en dat brengt een groot verschil tusschen zijn werk
en dat van H. Roland Hoist. Het hoofdkenmerk van sijn werk is wel
de kalme, rhythmische gang van het verhaal, de besonkenheid der
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plastiek terwijl in hare poesie vooral de spontane'iteit, de onbesnoeide
uitstorting van het ongetemperd gevoel in het oog springen* En het
is vooral te wijten aan de gaafheid en suiverheid van het gevoel, aan
haren kieschen smaak en wonderfijnen sin voor rhythme ondanks de
anarchistische ongebondenheid in de metriek, die zij zich toelaat,
aan den weelderigen rijkdom van hare beeldspraak, kortom aan haar
waarachtig en grootsch talent dat de bezwaren en de gevaren eener
zoodanige uiting %oo weinig aan het licht zijn gekomen* De tucht
niet alleen ten overstaan van de uitwendige kunstregelen, maar
vooral tegenover het eigen losbandig gevoel, die we bij alle groote
dichters bewonderen, blijft haar onbekend* De ietwat koele besonkenheid, die kristalliseering van het gevoel die zoo typisch is bij dien
anderen grooten tijdgenoot, Boutens, kent zij niet* Ook Dante's
gevoel bezinkt steeds tot eene gevoelvolle plastiek, tot bewogen beeld*
Zelfs zijne heftigste aanvallen ontaarden nooit tot een heesch en vloekend geschreeuw als in «Moderne Prometheus», (Opwaartsche
Wegen, bL 17) zij zijn steeds als eene statige stroom van vaak nog
hooger schoonheid en nog rijker beeldenpracht*
Dat verschil in temperament treedt ook in het licht in hunne
beeldspraak* Het beeld bij Dante blijft steeds plastisch : het wordt
enkel opgeroepen om eene concrete handeling of gebeurtenis scherp
voor oogen te stellen* Zelfs wanneer het dient om een gevoel te vertolken, dan gebeurt dat niet, sooals dat nu meestal het geval is, door
de stemming die van het beeld uitgaat, maar wel door de plastische
voorstelling der uitwendige uitdrukking van dat gevoeL Het blijft
steeds plastiek, die door hare scherpe en rake lijn, door hare expressieve soberheid aan de medaillons van Andrea Pisano doet denken*
Bij H* Roland Hoist daarentegen heeft het beeld enkel gevoelswaarde en het beteekent dan ook meestal in een gedicht eene ongemeene stijging van het gevoel en tevens van het rhythme en de schoonheid* Het doelt niet zoozeer op plastische voorstelling, als wel op het
wekken van eene stemming die overeenstemt met het gevoel, dat zi)
wenscht te ver-beelden* Bij Dante is het beeld plastiek, bij haar
is het lyriek* Maar ondanks dit verschil mag zij met recht naast den
grooten Florentijn geplaatst worden om den onvergelijkelijken
rijkdom van hare beeldspraak* Reeds bij de bespreking van «Sonnetten
en Verzen », hebben wij met Poelhekke op deze overeenkomst gewesen*
In hare latere werken is die vloed niet gestelpt : integendeel, hij werd
nog rijker, nog heerlijker* Hier volgen een paar der mooiste beelden
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van Dante en van H* Roland Hoist; zi) mogen tevens dienen ter
illustratie van wat ik zooeven beweerde*
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • en elk van hen
keek ons aan gelijk pleegt bij avond
de een naar den ander te kijken onder nieuwe maan;
en zoo wetten zi) de blikken naar ons
gelijk een oude kleermaker kijkt in het oog van de naald,
(Inf. XV, i8).
In het volgende verbeeldt Dante de schaamte, die hem overmeesterde bij het hooren van Beatrice's verwijten*
Gelijk de kinderen, stom van schaamte,
met de oogen ter aarde luisterend stil staan,
hunne schuld inziende en berouwend,
aldus stond ik;
(Purg. XXXI, 64),
Daarnaast die twee heel mooie van onze dichteres :
haar hart als een geitje schreit
naar de melk van uw broederlijkheid*

(V. W. 30)

Het andere over het hart dat zich verbonden voelt aan heel de
menschheid door de liefde tot een mensch, een ding :
als een rund over avondlijke weiden
loeit het uit zijn triomf naar alle sijden,
de volheid uit van zijn bevrediging*
(De Vrouw in het Woud, bl 66)
De plastiek heeft echter bij H* Roland Hoist zoowel als bij Dante
nog langs eene andere zijde belang, daar zi) om 200 te zeggen de
eenige nafuurpoezie is die wij in hun werk aantreffen* En juist dit
feit dat zij de natuur niet aanzien als eene schoonheid of eene waarde
op sichself, maar haar enkel kennen als beeld van den mensch, van
zijne handelingen en zijne gevoelens, is heel typisch voor hunne
natuurbeschouwing* Boven wesen wij er op dat hunne poezie niets
besingt dan den mensch, en nog wel den strevenden mensch* Hij
alleen staat in het centrum van de wereld en van hunne belangstelling*
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De andere werkelijkheid, de natuur, wordt op hem betrokken of
liever de mensch wordt op haar overgedragen, sij wordt doordrongen
met menschelijk gevoel en wordt vaak tot symvool van menschelijkheid.
Heel klaar heeft H* Roland Hoist ons gesegd wat de natuur in
hun werk is^wanneer zi) in «Over Leven en Schoonheid» spreekt
over de beteekenis van licht en schaduw bij den grooten schilder :
« Maar ook soo hij «geextraverteerd» is, sullen licht en schaduw in
sijn werk een andere funktie hebben, dan in dat van den impressionist; niet sooseer lichamelijke sensaties sullen het sijn die hij door
middel daarvan uitdrukt, als wel geestelijke ervaringen » (Over Leven
en Schoonheid, bL 455)* Wat overeenkomt met de volgende gedachte
van Dante :« Daaruit volgt dat geen schilder eenige figuur sou kunnen
uitbeelden, indien hij sich vooraf opsettelijk niet zoo gemaakt had,
als de figuur sijn moet. (Conv. 4, X, 11) De natuur wordt niet passief
ondergaan, maar actief verwerkt door de scheppende ontroering
tot zi] met dese een organisch geheel vormt. Zij wordt een van lijn
en kleur met haar : sij wordt gestyliseerd.
Al dese karaktertrekken hunner kunst hangen innig samen met
het groote vraagstuk dat in onsen tijd meer dan ooit omstreden wordt:
de verhouding tusschen Individualisme en Gemeenschap, tusschen
de persoonlijkheid en het gemeenschapsgevoel in de kunst. Na het
bandeloos, anarchistisch individualisme, waarop de vorige eeuw
uitliep, streeft onse samenleving weder langs talrijke wegen terug te
komen tot de gebondenheid der Middeleeuwen* «De kunst van een
nieuwe maatschappij sal weer, sooals in de middeleeuwen, een monumentale gemeenschapskunst sijn. En daardoor is de hoogste verwesenlijking van monumentale gemeenschapskunst in de poesie van
*t verleden, Dante's Goddelijk Spel, nog van onmiddellijk belang :
het verschijnt ons als een voor-beeld — in den sin van«praefiguratio »,
— van het kunstwerk der toekomst waar ons verlangen naar reikt»(i)*
Het beroemde woord van Carlyle dat Dante is «the voice of ten
silent centuries», was geen ijdele sinledige klanL Na eeuwen van pijnlijke vorming en wording, spraken de christelijke middeleeuwen der
I3 e eeuw in Dante haar wesen en siel uit, toen bloeiden sij open in
schoonheid. In hem was de «full-grown mediaeval man» opgestaan
(1) Prof Dr. Aug. Vermeylen : Dante in 1931. — Verslagen der K. VI Academie,
Mei 1921, bl« 26*

544

om de uiting te zijn van zijn volgroeiden tijd* Alle politieke partijen
van zijne eeuw woelen door de Commedia : de trotsche Gibellijnen,
de hardnekkige Welfen, beiden een naklank van den grooten Investituurstrijd en van Canbssa; de autonomistische Witten en de pausgezinde Zwarten; de opkomende Florentijnsche democratie en de
roovende en centraliseerende Fransche Staat* En in de verten nog als
een nadreun van het roemrijke epos der Middeleeuwen : de kruistochten* Alle wetenschappen van zijn tijd brengen steenen bij voor
zijn groot werk : de geschiedenis van de Grieksche en Romeinsche
oudheid, van de middeleeuwen, de mythologie, het Romeinsche recht,
de ptolemeische cosmologie en sterrekunde, de wiskunde, de rhetoriek,
de poetiek* Zijne philosophische gedachte vormde zich bij S* Thomas;
hij had de onsystematische en oncritische kennis van de geschiedenis
der philosophic, die eigen is aan zijn tijd* Plato en Aristoteles, Epicurus
en Zeno, Augustinus en Albertus, Averroes, Siger en Bonaventura :
zij leven in zijn werk* Zijn Paradiso steunt op de thomistische theologie
en in de laatste zangen begeleidt hem de H* Bernardus en voert hem
tot de mystieke beschouwing* De godsdienst bloeit er in open in al
zijne zuiverheid, het oude en het nieuwe testament leven er in tallooze
figuren* Evenals alle dichters van zijn tijd had hij zijne Donna* Zijne
Vita Nuova is nog doorgeurd van Proven^aalsche hoofschheid en
preciositeit; zijne Francesca is een slachtoffer van de in Italie veel
gelezen Fransche ridderromans* De Latijnsche dichters stelde hij zeer
hoog en met de gansche middeleeuwen vereerde hij in Virgilius naast
den diehter vooral den volmaakten heiden en den profeet van het
Christendom* Kortom Dante's Commedia is stout en grootsch gedacht
als eene Gothische kathedraal, al-omvattend als de overvloed van haar
beeldhouwwerk en evenals zij gegroeid uit en voor de Gemeenschap*
Maar deze gemeenschapsdichter was ook de eerste groote persoonlijkheid in de Christelijke kunst* Laat ik hier echter Vermeylen
citeeren :« Hij is de zanger der christelijke Gemeenschap : hij heeft
het geloof, de wereldbeschouwing, de zienswijze, de passies van zijnen
tijd : maar hij steekt er boven uit, van de lendenen opwaarts, met zijn
schouders en zijn wilskrachtig hoofd, waar de scherpe blik in leeft: als
een rechtstaand basaltblok, hij zelf, de diehter Dante, met zijnen
hartstocht, zijnen trots, zijnen droom* Zichzelf, met de ervaringen van
zijn eigen ziel, heeft hij tot onderwerp van zijn geweldig dichtwerk,
de Commedia, gemaakt* Alles wordt gemeten aan de waarheid van
zijn innerlijk leven* Hij weet voor niets te buigen, dan wat hij als god545

delijk voelt* Velen, die hij self in de Hel heeft verwezen, sou hij nog
omarmen* want ze gelijken hem* Hij verdoemt de dwaling en de misdaad* maar begroet met medelijdende liefde degenen die uit liefde
dwaalden* met eerbied degenen wier misdaad nog van adel en grootheid getuigt, al degenen die. niet verslaafd aan de stof* hoogstrevende
kracht van persoonlijkheid waren* De bitterste verachting heeft hij
over voor hen die te zwak bleken, voor het kwade als voor het goede,
de onzijdigen* de tammen, de vreesachtigen* de lauwen* «die verworpelingen, die nooit levend waren*»

Non ragionam di lor* ma guarda e passa*
«Spreken wij niet van hen, maar schouw en ga voorbij» : uit die
woorden spreekt Dante's geheele Persoonlijkheid* Er is voor hem
niemand* die zoo den stempel van zijn eigen wezen op zijn werk drukt*
— die zoo bepaald zegt: D ^ r is de wereld* daar zijn de menschen* —
en hier ben ik*»(i)* De Commedia is een wonderbaar mengsel van
gemeenschapskunst en individualisme en daarin ligt eene van de
redenen waarom zij door alle tijden genoten wordt : «Juist doordat
hij een groote Persoonlijkheid was* sprak hij niet slechts een deel van
zich zelven uit* maar zinnelijkheid en gevoel en gedachte en verbeelding, in alle tonen van hoog tot laag, en dat alles innig saamgesmolten
tot een wezen van volledige menschelijkheid; en wanneer zulk een
wezen van volledige menschelijkheid zich self uitspreekt* spreekt het
meteen de geheele wereld uit die het vormde en omgeeft* En dit
verklaart dat Dante's uiting niet alleen persoonlijk was, maar
tevens breed-monumentaal* Door zijn individualiteit bereikt hij
steeds het algemeene»(2)* Deze laatste zin, die het summum van
Dante's kunst als van alle groote kunst uitdrukt* zal als toetssteen
dienen bij de beschouwing van datzelfde probleem bij Mevrouw
Roland Hoist*
Boven hebben wij reeds aangetoond hoe zij voornamelijk de
sociale gevoelens van den mensch bezingt* Ongetwijfeld beteekent
deze gewilde eenzijdigheid een verarming tegenover de danteske
alomvattendheid* Ondanks de onloochenbare rijzing dezer gevoelens
(1) Prof* Dr, Aug* Vermeylen : op* cit. bl* 22-23*
(2) id* bl* 23*
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op onze dagen, leeft de mensch nu evenmin als wanneer ook, van
deze alleen* Daarenboven moeten wij ons nog afvragen in hoever
zij daardoor de uitdrukking mag heeten van de gemeenschap op
onze dagen*
Bij «Mensch en Mensch» uit de «Vrouw in het Woud» stelt
H* Robbers zich de volgende vraag : «Maar is dit nu in zich zelf
socialistisch? Kan eenige kunst worden aangeduid met den naam van
een economisch systeem — zij dat nog zoo grootsch en weldadig? Is
werkelijk alles in den mensch van de «heerschende produktiewijze
afhankelijk? »(i) En inderdaad zulke hooge kunst is noch socialistisch,
noch communistisch* Uit al hetgeen voorafgaat, maar bijzonder uit
ons vijfde hoofdstuk, blijkt dat heel het leven van Mevrouw Roland
Hoist van hare jeugd af, beheerscht wordt door den drang naar de
innigste menschenliefde en het hoogste menschengeluL Het klassebewustzijn is bij haar niets, niets dan middel, want haar verlangen
reikt naar de heele menschheid* Niet de verwezenlijking van practische
partijdoeleinden is haar doel en haar drijfveer, maar de zedelijkheid
en de zedelijke wiL De liefde, die alle hebzucht en zelfzucht zal
uitroeien, de gerechtigheid, die alle afgunst, haat en tweedracht zal
doen verdwijnen, den vrede en de vrijheid wil zij doen heerschen op
de wereld* De zucht naar meer moreele goedheid door meer moreele
liefde en naar meer geluk, dat daaruit spontaan moet ontbloeien, is de
drijfkracht van al haar streven* En zoo zij eenige verwantschap heeft
met het Christendom, dan is het ongetwijfeld door deze hooge moraliteit, die geene zelfzucht kent en een ijver is om de anderen tot het goede
en het geluk te brengen* Deze diep-moreele drang naar liefde en deze
zedelijke wil hebben het enge wambuis van haar materialistisch-economisch systeem«gesprengt»en het gevolg was de monumentale algemeenheid, de breede menschelijkheid van haar zang* Hij geeft stem
aan droom en liefdedrang van duizenden en nog duizenden, van alien
die zich — wat ook hun geloof en sociale overtuiging weze — liefdevol
buigen over de gekneusde menschheid, over de tallooze verdrukte en
verschopte broeders, die zich beijveren en opofferen voor eene betere
toekomst* Hij werd de stem van heel dat betere deel der menschheid,
dat zucht naar meer goedheid en liefde* Dat was ook immers haar eenig
verlangen, heel op te gaan, zich heel te verliezen in de Gemeenschap*
Hoor hoe zij haar toezingt :
(i) H* Robbers : De Nederlandsche Litterattmr na 1880, bL 76.
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Want zi) mint om, druppel van uwe stroomen
met het eenparig vloeden op te gaan;
te groeien, boom, tusschen uw woud van boomen
te wuiven, korenaar tusschen uw graan*
(De Vrouw in het Woud bh 30-31)
Maar wien is het wel ontgaan dat dit duiken en verdwijnen in de
zee der gemeenschap, in de massa haar nooit gelukken zal? Daartoe
heeft zi) van hare eerste jeugd te zeer de verdedigers en grondvesters
der burgerlijke vrijheid vereerd, daartoe heeft zi) zelf te zeer naar die
vrijheid gesmacht en voor haar gestreden* Twee typische staaltjes hoe
de onstuimige deining harer individualiteit in botsing kwam met de
ijseren partijtucht, verhaalt Bernard Verhoeven* (1) Maar vooral in
haar lyriek komt dit individualisme aan het licht* Alle liefde die een
vrouw kan koesteren voor den man van hare keuze, (De Vrouw in het
Woud, bL 30) alle teederheid die eene moeder onverpoosd en onvermoeid schenkt aan haar kind, (Opwaartsche Wegen, bL 67) heeft
zi) gegeven aan haar ideaal, aan de broederschap* De menschheid
is voor haar een passie geworden, die gansch hare persoonlijkheid opslorpt, gansch hare ziel in beslag neemt* Evenals elke andere hartstocht is deze voor haar beurtelings verlangen, hunkering, jubel, trots,
smart en verscheurdheid* Zi) vult heel de ruimte, diepte en hoogte
van hare groote zieL Door de kracht van hare persoonlijkheid is het
geschied dat zi) dese sociale gevoelens gemaakt heeft tot persoonlijke,
individueele* In een zekeren zin is ook hare poezie « allerindividueelste
expressie der allerindividueelste emotie »• Wie onder de millioenen die
menschenliefde en den droom van menschengeluk in zich koesteren,
heeft deze tot zulke hoogte opgestuwd, tot zulke louterheid verpuurd? Wie heeft ze uitgestort in sangen van zulk hartstochtelijk
rhythme, in zulke breede vloedstroomen van gevoel en van zulke
wondere plastiek* In dit opsicht is zi) werkelijk een leerling van het
individualisme der Tachtigers, maar deze stemmingzoekende en
menschenvliedende kunst heeft zi) volgepropt met den mensch en
de liefde tot hem, haar overstroomd met stroomen van menschelijkheid* En wat Dante bereikte voor zoo talrijke menschelijke ontroeringen, heeft zi) volbracht voor de sociale gevoelens, voor de banden die
(1) Bernard Verhoeven : op* ciu De Beiaard, 1924, Deel I, 127 & 161-162 —
Uitgave Boosten & Stols, bh 55-57*
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den mensch binden aan zijn broeder den mensch: door het individueele
van haar eigen lyrisch gemoed bereikte ook zi) het algemeene* De
hoogere synthese van gemeenschap en individualisme, die zi) droomt
voor de kunst der toekomst, verwezenlijkte zi), in dat, zi) het dan ook
eenigszins enge gebied der sociale gevoelens* Bij dat werk vond zi)
gedurende gansch haar leven het voor- beeld — de praefiguratio —
bij Dante* In hare jeugd was hij haar meester in de geheimen van het
leven, nu is hij niet alleen de sterke broeder die haar het «to suffer
and be strong» leerde, maar de gids die haar leidt tot de toekomstkunst* Met hem erkent zi) het overwicht van het leven over de kunst,
van de levensontroering over de stemming* Evenals het leven is de
kunst voor hen een belijdenis en een strijd, maar voor alles is zi) liefde*
De mensch is hun eenig thema, bij Dante de individueele mensch,
bij H* Roland Hoist de sociale mensch* Bij haar vinden wij niet die
psychologische plastiek die zoozttr bij Dante bewonderd wordt*
Haar temperament neigde immers tot ongehinderde gevoelsuitstorting,
niet tot plastische gevoelsbezinking* Dat verschil merkt men ook in
hunne beeldspraak* De natuur wordt doordrongen met menschelijkheid, zi) wordt tot geestelijke ervaring* Evenals Dante door zijn
individualisme de gansche gemeenschap van zijnen tijd uitdrukte in
al hare veeteijdigheid, zoo kan men ook van Mevrouw Roland Hoist
zeggen dat zij op het beperkt gebied der sociale gevoelens, het algemeen-menschelijke heeft bereikt door het uiten van haar persoonlijk
ideaal*
H* Roland Hoist heeft naar het voorbeeld van Dante de dubbele
betrekking van de kunst tot het leven hersteld* Vooreerst moet zi)
wortelen in het voile en rijke leven self en daaruit opbloeien* Zij moet
geboren worden uit dezelfde kracht die den mensch aan het leven
bindt: de liefde* En van den anderen kant herstelt zi) de dienstbaarheid van de kunst tegenover het leven* Niet de kunst is het doel, maar
het leven en de mensch* Zoodoende is de mensch het eenige thema dat
moet behandeld worden en is de kunst levens-uiting* Heel het veelzijdige leven moet zij weergeven en louteren tot schoonheid en dat
door de dichterlijke persoonlijkheid van een enkeling* Deze vereeniging van gemeenschapsgevoel en individualisme is het hoogste wat de
kunst bereiken kan want evenals in het leven leeft ook in haar alleen
het individueele, maar blijvend de menschheid ontroeren kan alleen
het algemeene, dat alien in zich dragen*
Dr* C* DAENEN*
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Vlaamsche Letteren
door Marnix Gijsen
LODE ZIELENS : Het Duistere Bloed. 1930.

Uitgave Elsevier, Amsterdam*

Om den inhoud van den mensch te bepalen geeft de Bijbel maar
een probaat middel: men moet hem hart en nieren doorgronden* In
die woorden hebben de latere geslachten het symbool gevonden van
de twee groote krachten die het wezen van den man en zijn neigingen
beheerschen : zijn gevoel en zijn zedelijke tucht* Wij aanvaarden ponder veel controol dat het sexueele probleem in zijn eeuwig hernieuwde
en persoonlijke gedaante, een grooter acu'iteit aanneemt in de zuidersche landen dan in het Noorden en wij vergeten daarbij de ultragermaansche Faust die door de erfzonde-theorie beheerscht wordt
en er zegevierend boven uit wast* Indien wij de Fransche of liever
de Latijnsche literatuur als bij uitstek sensueel en sexueel kenmerken
dan is het ondei beding dat zij meestal er niet in gelukt boven de
uiterlijke toevalligheden van dit oerprobleem uit te groeien, maar ook
met deze vaststelling dat waar zij het onderwerp werkelijk overwint en verheft, zij de weergave is van een diepte en een duisterheid
in ons menschelijk wezen die geen andere literatuur met evenveel
begaafde scherpte uitzeggen kan* De begenadigde voorbeelden daarvan zijn m/u Mauriac en Bernanos bij wie het geslachtelijke bijna
steeds de sleutel van alle zielsbewegen uitmaakt*
Vraagt men zich af wat de houding van den katholieken kunstenaar hoeft te zijn tegenover die vraagstukken dan kan men zijn veld
omschrijven in een engeren of ruimeren kring alnaarmate men in de
christene gemeenschap wenscht te begrijpen nief enkel de militanten
wier ijver niet altijd de waarborg van talent biedt, maar ook de ontelbare leden der christene diaspora, van al wie legeren tusschen de
Filistijnen, van al diegenen welke de verdraagzame Franschen begiftigen met een anima naturaliter Christiana. Die breedere opvatting is
bij hen begrijpelijk: wanneer b* z* een Franschman in het coloniaal
gebied komt wordt hij ex officio als katholiek aanzien door de coloni550

alen en dat feit dwingt hem een zeker zedelijke verantwoordelijkheidsgevoel op waaraan hij zich zelden ontrekt* Zoo gaat het ook met de
ontelbare levensdillettanten die in een katholieke atmosfeer opgebracht werden en die, lijk het uit talrijke en onverdachte bekentenissen blijkt, nooit zich geheel bevrijd kunnen gevoelen van het
Nessuskleed hunner jeugdjaren en gevoelens,
Dat de zedelijk minderwaardige literatuur sedert een kleine honderd jaren le haut du pave houdt en in de na-oorlogsche jaren een hevigheid bereikt heeft die alles te buiten gaat zal wel niemand betwisten
en dat is het logische gevolg van een atmosfeer waar het sexueele door
de duizend hulpmiddelen van kunst, techniek en sociale wantheorieen
tot een nachtmerrie en een razende obsessie wordt gemaakt*
Het is dan ook in dien zwoelen dampkring waarin wij alien
leven, maar natuurlijk dat een jong schrijver zich allereerst wil meten
met een probleem dat het innigst verband houdt met de oneindige
en mysterieuse oerkrachten die hem beheerschen* Hij zal dit gevecht
aangaan en beslechten naar de mate van zijn eigen krachten en het
resultaat zal voor hem uiterst verraderlijk zijn* Hij zal de zaak aanvatten laag bij den grond, lichtzinnig, cyniek of edel en vol
ontferming* Aan dit eerste zich-meten, aan die eerste onvrijwillige
inhoudsopgave van den mensch, aan deze mate van zielsmogelijkheden, aan dit toetsen van ziele-adel wordt menige jonge faam
ten onder gebracht* Slechts de zeer zeldzamen omzeilen die kaap
tot hunne eer* Van Ostayen heeft destijds mijne verzen als producten dier puberteitscrisis geclasseerd zonder in te zien dat elke
literator en hoeveel meer elk dichter, nooit die periode te boven
komt* Literatuur is verbazing of jubel : beide uitingen zijn essentieel kinderlijk en dat kinderlijke is het kostelijkste bezit van den
kunstenaar. Aan vreugdevoUe of pijnlijke verbazing over het geheim
van den geslachtsdrsng en zijn vormen in deze vernederde maatschappij
hebben wij het overgroot gedeelte onzer literatuur te danken* Maar
al te vaak blijkt onze pijnlijke en schandelijke middelmatigheid in de
wijze waarop wij het oerprobleem benaderen : we verkiezen het
speelsch te omzeilen, te be'ironiseeren zonder diepgang, wij flirten er
mee, opzettelijk en ijdel, maar we omvangen het niet hart aan hart
en oog in oog, mannelijk* Zoo komt het dat al te zelden een boek
waarin «hart en nieren doorpeild» worden op onze tafel neervalt,
een boek dat over de essentieele dingen des levens anders spreekt dan
op een lichtvaardig vluchtige of hypocriet-afwezige wijze*
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Een dergelijk hoogstaand werk mochten wij in Walschap's
«Adelaide» begroeten en dezelfde vreugde overkomt ons bij de
lectuur van L* Zielens* «Het duistere bloed »•
Voor een jaar gaf deze opgewekte jonge man een bundel novellen
uit die schier ongemerkt voorbij ging* Het behelsde korte schetsjes
vol van de miserie der Antwerpsche achterbuurten en beschreef de
jeugdjaren van volkskinderen, zonder een zweem van godsdienst
opgevoed, in een promiscuiteit met de ellenden en de twisten der
volwassenen die pijnlijk en iioodlottig op hun teeder leven afverft*
De critiek had het ongelijk niet stil te blijven bij het laatste stukje
«Antoinette onzt moeder» dat van zoo'n verkropt gevoel getuigde
en met zoo'n ingehouden, voile ontroering geschreven is, dat het mezelf tot tranen toe bewoog* Hoe onbelangrijk en persoonlijk ook de
ontroerbaarheid mijner traanklieren tegenover dit prosa wezen moge,
toch kan dit verschijnsel zijn waarde hebben als uitzonderlijk feit,
geden het gevoels-slijtage waaraan ieder die veel leest en beleeft
aan bloot staat* «Antoinette, onzt moeder» mag als model gelden
van de snelle, ietwat schriele vertelkunst van Zielens en het blijft een
kostbare voorbode van wat zijn werk sal worden*
Veel grooter echter zijn de hoedanigheden die door hem in « Het
Duistere Bloed» worden aangewend om een degelijk, goedgebouwd
en ontroerend roman te schrijven
Het boek is in den biecht-stijl opgevat, zooals de « Confession de
Minuit» en Koelants «Jaszspeler »• De held — en wat een droeve
held — verhaalt zijn eigen leven* Hij wordt geboren en opgevoed in
een Antwerpsch rendes-vous-huis waar losse verhoudingen tot een
schamele illusie van geluk komen* In dat interlope midden ondergaat
Karel al heel vroeg de obsessie van het vleeschelijke en dat in verhoogde mate vanwege de vuile atmosfeer en de al te vroege afwezigheid
van een schuldige moeder* De vader, een geniepige vrekkige figuur,
drijft de zaak met hulp van meiden* Een hunner slaat op de vlucht
naar Parijs in geselschap van den veertienjarigen jongen* Nu volgen
twee jaren die in het boek tamelijk ijl en ongevuld aandoen* Ten slotte
wordt Karel door de veel oudere meid verlaten en keert hij terug naar
Antwerpen* Hij gaat in een pension wonen en huwt daar met een der
dochters die het er flink op aangelegd heeft om tot dit resultaat te
komen* De geboorfe van een dochterje belet hem niet op avontuur
uit te gaan en zijn rustige, stille vrouw ontrouw te zijn* Als zij dit
ontdekt blijkt uit hare waardige houding haar edele lijdsaamheid en
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duldende zieleadel* Dan de oorlog : in die leege, lustelooze periode
brengt de schrijver zijn held in gezelschap van een socialistisch
theoreticus, Gerard, die op de richting van Karel's leven een diepen
invloed zal hebben* Hoe beiden overeenstaan blijkt duidelijk uit dit
kort gesprek :
« — Ik voel socialistisch, zegde ik zekeren dag tot hem*
« — Gij moet socialistisch denken, antwoordde hij*»
Beiden theoretiseeren over geluk en liefde en Gerard komt tot
deze conclusie : « Men moet niet door de liefde geleid worden, men
moet ze leiden* En een ideaal hebben dat, zoo menschelijk, toch oneindig verheven staat boven het kleine leven van elken dag : een ideaal
waarnaar wij moeizaam en strijdend opklimmen en dat het schijnsel is
boven den afgrond van ons bestaan* Alleen daardoor wordt het leven
de moeite waard**** gij alien fladdert van de een vrouw naar de andere*
Gij kunt er geene zien of gij denkt aan veroveren* En hebt gij haar
geheim ontroofd, zoo boeit ze u niet meer* Gij zijt niet verliefd op
Elza, Maria of Hilda : gij hebt de liefde lief en zoekt in deze vrouwenlichamen de gestalten van de liefde*»
De Antwerpsche Don Juan vindt van dan af zijn hartstocht
gelegitimeerd, hij begeert niet meer dan de onbereikbare, de afwezige
geliefde* Van dan af biedt hij ons de eenige excuse die Don Juan te
geven weet: hij is een verdoold idealist die in elke vrouw een fragment
vindt van dat volmaakt beeld in wiens wezenheid hij gelooft en dat
hem ideaal is* «Verweile doch, du bist so schon***» Het bezit alleen
van deze overtuiging, van dit sprok en composiet ideaal begaafd
met«de lankmoedigheid van Anna, de zachtheid van Liza, de teederheid van Magdaleen, enz*» loutert hem de ziel en heft hem op* Het is
echter maar een schijnvictorie, een zelfbedrog : hij heeft voor bandeloozen lust een gemakkelijke excuse gevonden* Op dat moment verdwijnt Gerard en zijn dood geeft aan dit zwak idealisme toch een
zekere wijding* Karel wordt daarop naar Duitschland gevoerd*
Bij zijn terugkeer vindt hij zijn Tinneke flink opgegroeid* Op
zekeren nacht betrapt hij haar bij het lezen van een slecht boek : « I n
den duik las zij die smerige boeken welke mijn jeugd vermoord
hadden door mij, al te vroegtijdig driften aan te blazen welke mij
zouden sloopen*» Tusschen zijn stille vrouw en zijn werk neigt
Karel meer en meer naar zijn dochtertje toe en de genegenheid groeit
zoover dat het perverse vroegrijpe kind den rampzaligen man, met de
brutaliteit der onwetendheid, tot op den rand der bloedschande
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brengt* Op dit oogenblik echter is hij zichztli meester en wanhopig
vlucht hij tot het gebed dat plots een hoog en schoon lyrisme bereikt*
Tinne wordt hem daarna vreemd en spoedig vijandig* Zij siet
van nu af in hem den vader* Figuren uit zijn jeugd doemen voor Karel
op en maken hem ouder wijl het hem meer en meer aan genegenheid
ontbreken gaat* Hij drinkt en op een nacht treft hij Tinne en haar
vrijer in zijn herberg aan* Hun gemeenzaamheid drijft hem tot razernij:
hij schiet den jongen man neer, Hij breekt ineen, murw, oud, af* In
zijn gewelddaad vond hij een sekere bevrijding voor den demon van
zijn eigen wezen* Het slot van zijn biecht is een roep op den dood en
een smeekbede om Gods genade*
* *

Uit de analyse van den inhoud blijkt dat de schrijver een uiterst
gewaagd onderwerp heeft gekozen en dat daardoor alleen reeds het
boek thuis hoort in de handen van rijpe en evenwichtige menschen*
Het is geen boek voor katholieke bibliotheken al werd het met een
quasi katholiek bewustzijn geschreven en al heeft Zielens het verhaal
op een ongewone hoogte weten te houden*
Aan den bouw van het werk, zijn m. u geene verwijten te doen :
het is logisch, sterk, vast opgeset* De episoden volgen malkaar vlug
op, sluiten ook chronologisch en psychologisch voortreffelijk aaneen*
Wellicht is het deel waar Gerard aan het woord komt ietwat lang*
De groote revelatie van dit boek berust naar mijn oordeel in de
openbaring van een mentaliteit en een psyche die onze burgerlijke
concepties verbazend vreemd toeschijnen* We komen hier in contact
niet met den volksmensch die door de rhetoriek van gezaghebbers tot
idyllisch motief worden verwerkt, maar we leeren hier kern en wesen
kennen van de anonieme massa die wij geneigd zijn van bovenaf te
beschouwen als de evenknie van den «bon sauvage», van JeanJacques.
Ik ken geen ander boek in onze literatuur waar de resultaten der
promiscui'teit (cfn onse woningnood) van het vroegrijpe geestesbederf, van de erfelijke tares en van het slechte midden zoo wreed en
zoo sober worden geschilderd* Sommigen sullen het verhaal classeeren
als een al te uitzonderlijk, pathologisch geval en beroep doen op de
gezonde kracht van het volk, maar wie in de gelegenheid kwam de
sociale nooden en toestanden van een grootstad te kennen, — zelfs
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onrechtstreeks, — die weet dat verhoudingen lijk die welke Oedipus
tot waanzin dreef, bij een zeker deel onser bevolking voor gewoon
doorgaan* Uit eigen documentatie die mij ambtshalve onder de
oogen kwam, kan ik een reeks gevallen aanhalen die heel wat rauwer
en brutaler zijn* Droeve werkelijkheid*
Het behoort tot de uit^onderlijke hoedanigheiden van dit boek
dat het spijts den ik-stijl toch met een zekere waarschijnlijkheid de
gevoelens en avonturen van een middelmatig man weer te geven weet*
Het procede is factisch en literair : een werkman, zelfs met een dosis
sociaal-democratische phraseologie gewapend, zegt geen zin als :
«Sterren trokken hun bogen en lijnen »• Maar we zijn wel bereid dit
procede te aanvaarden in zoover de afstand tusschen de werkelijkheid en den klank der gebruikte bewoordingen niet tot grotesk
onevenwicht groeit* Zielens ontwijkt dit risico zeer handig en doet zijn
verhaal profiteeren van al de warmte en den gloed die de biechtvorm kan geven*
Maar achter den biechteling staat de schrijver en het is des lexers
lust dezen te betrappen en door het waas der woorden zijn gevoel te ontdekken als een milde avondzon achter jong lenteloover* Aldoor trilt de
mildheid van het gevoel, de generositeit van de ontroering op onweerstaanbare wijze door* Zij drijft dit snelle, lenige, veerende proza nog
driftiger vooruit en geeft aan gansch het boek een zeer groot charme*
De schriftuur is in den besten zin des woords modern* Waar de
stijl van Zielens in «Het jonge leven» nog eenigszins abrupt en geknakt aandeed, vloeit zijn proza nu staag en rijk uit de bron met hier
en daar een kleine taalonzuiverheid die een volgende maal stellig wegblijft* Het maakt me onbehaaglijk te lezen :«gelost wordende schepen»
en de smaad dien de syntaxis wordt aangedaan in een zin als die volgt,
eischt een boete aan de Vlaamsche Academie* « Kort gerokt begreep
ik dat geen man de fraaie lijn van haar been met veronachtzaming kon
gadeslaan »* Het zinkundig verband tusschen «kort gerokt» en het
overige is zoo los dat het een fout wordt*
Willen we verder geen spijkers op laag water zoeken en zeggen
dat Zielens ons hier op verheugende wijze een schitterende tegenhanger van « Adelaide » en van « Komen en Gaan » heeft gegeven* dat hij
een stevige, ontroerende en boeiende roman heeft geschreven en dat
hij met een min gewaagd onderwerp stormenderhand het Vlaamsche
publiek veroveren moet* Dat wij hem met « Het Duistere Bloed»
tot de <<spes patriae» van zijn geslacht rekenen*
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II*

Duitsche Letteren
A* A* Kuhnert: Kriegsfront derFrauen. (i)
Daar bestaat een Spaansche ziekte; — die heerscht in alle landen
en ze spaart geen ouderdom of stand. Daar bestaat een Engelsche
ziekte; — die bedreigt de kinderen in hun groei* En daar bestaat een
Duitsche ziekte; — die besmet vooral in Duitschland de wereld van
het onderwijs en de literatuur : de ziekte van het systeem* Aan deze
ziekte is werk van de besten onder hun moderne kunstenaars ten
onder gegaan*
Wat zoekt een mensch in een boek? Een anderen mensch* Wie
een systeem krijgt voor een mensch, voelt zich bedrogen of teleurgesteld* Het is mogelijk dat ons verstand den opbouw en de ordening der
deelen een wonder vindt vanknapheid; de bewijsvoering zit heelemaal
haaks; het systeem werkt met een verbazende regelmaat* Maar het
heeft niet gesproken tot ons gemoed* Wij gelooven in de juistheid van
het betoog, maar wij gelooven niet in het leven van de figuren die
handelend voor ons treden* Door de uitwendigheid van hun vertoon
zien we *t geraamte heen van het systeem* Zij worden bewogen door
een systeem, en niet gedreven door hun drift* Zoo krijgen we dan opzettelijkheid, gezochtheid, willekeur en rethoriek, waar we ongeduldig te wachten staan op een enkel woord van mensch tot mensch*
«Kriegsfront der Frauen »* is het product van een systeem* Het
had kunnen worden de tragedie der vrouwen achter alle fronten, zooals de werkelijke strijders in alle landen zich herkend hebben in het
boek van Remarque* Maar de afstand tusschen beide, is de afstand
tusschen soliede waar en ersatz*
De hoofdpersoon van het verhaal is een nog schoolgaand meisje
uit den middenstand* Margot* Zij merkt hoe de porlog heel het leven
heeft aangetast en omgewoeld* Niet alleen de frontstrijders zijn anders
gewotden dan zij waren bij den opmarsch in '14 : 00k bij de vrouwen
(1) Leipzig* Ph> Reclam Jg» 3 M. la het nederlandsch vertaald door Martia
De Lannoy en uitg* door U* M. Elsevier. Amsterdam* De vertaling is goed*
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is de decadentie, de moreele verzakking overal merkbaar* Zelfs
Margot's eigen moeder en suster werden er door besmet* De ontnuchtering, de ontwaking in ellende en nood, uit de verdwazing der
eerste oorlogsdagen, heeft stilaan de vrouwen gevoerd naar den
geluksroes der vertwijfeling* Margot heeft tegen stroom geroeid uit
alle kracht, maar ten slotte is het ook haar te machtig geworden en zt
verzaait hare jeugd in den radeloozen dans der gesteigerde driften*
Een hoofdstuk gelooven we in Margot; in het tweede, waar dit
pas vrouwgeworden meisje al abstract spreekt over DE vrouwen, en
« bang is voor de vrouwen» begint ons geloof te wankelen; het derde
laat geen twijfel meer: wij krijgen opzettelijkheid en systeem, waar
we eenvoudig leven zochten*
Wanneer Margot, dat vijftienjarig schoolgangertje beweert dat zt
zichzelf niet begrijpt, en op het gezicht van haar broer die op verlof
gekomen is, kan lezen «dat hij in zich slechts die eene gedachte « het
front droeg, en dat hij gevoeld had dat in haar enkel de gedachte «de
vrouwen» leefdef» dan is dat valsche gewichtigdoenerij* Elders krijgen
we specimens van verliteratuurde rethoriek als deze : «Alles kwam
haar (Margot) levenloos voor en zonder zin, het plassen van het water,
de sissende gasvlam, de tafel, tante, moeder; wat had dat te beteekenen? Daarop bedacht ze, dat zt toch iets moest 2;eggen, om de tafel
niet zoo kaal te doen schijnen, om de gladheid weg te krijgen en de
leegte ter zij te schuiven*„ »
Ik wil niet vitten op details; ik struikel niet over zwakheden die
de beste romancier overkomen kunnen, maar heel de figuur van Margot
is onecht; en al de figuren die rond haar bewegen zijn het. De scene
met den spekslager die zwemt in zijn vet is kinderachtige flauwigheid
en 't verhaal van Margot die uit hamsteren gaat bij boer Melber, waar
ze gedwongen wordt haar jurk uit te spelen, voor een half biggetje,
omdat de dikke boerin met die roode meisjesjurk het doopfeest vieren
wil, is bespottelijke karikatuur* Het einde van desen hamstertocht is
het niet minder* Margot, moet u weten, had zich met een heele bende
hamsteraarsters verscholen in een goederenwagen, die aan een trein
die op komst was, zou worden aangekoppeld* Maar toen de wagon
reeds aangehaakt was, wierden ze toch in hun nest verrast* Een der
gendarmen heeft de deur opengerukt, springt naar binnen en beveelt
alien uit te stijgen* En wat doet nu die jonge Margot? «Toen sloeg
Margot toe* Ze trof den gendarm net midden in 't gelaat* Hij sloeg
zonder een kik te geven achterover en viel buiten neer als een vollen
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zak* Op hetzelfde oogenblik werd het vertreksein gegeven* De trein
kwam op gang; iemand sloeg de deur dicht »•
Zie zoo. De gendarm is natuurlijk mors dood; zijn collegas kunnen geen sein meer geven tot stoppen; zt telefoneeren ook niet naar
het volgend station, zoodat al die hamsteraarsters rustig en veilig hun
waar te huis kunnen brengen* Margot«sag de vrouwen voor haar uit
den wagen stijgen : er waren er vele* Allen sjouwden met rugzakken
of grijse zandzakken, alien zwegen, alien zagen haast doodsbleek en
alien gingen onder hun last gebogen, het hoofd vooruit gestrekt, met
vermoeide, trage schreden* AUeen de handen die hamstergoed droegen
waren vol leven* Immer meer vrouwen stapten voor Margot uit* Het
was haast niet te gelooven, dat die alien in dezen eenen wagon hadden
gehokt en bovendien nog zooveel smokkelwaar bij zich hadden,*,»
Telkens weer stuit de leser op onwaarschijnlijkheden en grootsprakerig romantisme* Ik moet erom glimlachen wanneer ik lees van
twee soldaten die drie Engelschen hadden afgemaakt «om aan hun
cigaretten te komen >A; of van het front, wanneer de jongens: « Moeder» schreeuwden***» Zoo gemakkelijk lieten die vervloekte Engelschen zich niet vangen en wat het andere betreft: ik heb een enkele om
zijn moeder weten roepen, toen ons eigen revolverkanon hun een been
had afgeschoten* Dat was de eenige* Een andere riep vive le roi toen
de kogel hem trof, maar dit was iemand die zich altijd een beetje
heeft aangesteld, ook toen hij zoo voorspoedig van zijn verwonding
genas* Sommigen zegden, toen zt vielen«ik heb het zitten » of «ik ben
er aan», maar de meesten zeiden niks*
Dezelfde onechtheid en valsche rethoriek heeft ook heel de beeldspraak van dit boek verliteratuurd* Zoo vergelijkt dat vijftienjarig
stadsmeisje, Margot, het gezicht van haar broer en haar vader «aan
een versch geploegd veld » en toen Margot eens een hongerbetooging
van vrouwen bijwoonde wordt ons dit symbool van het land met de
zwart-wit-roode-vlag aldus beschreven : «Een zwarte muur, met de
roode vlekken der kindermantels, en daarboven de witte streep der
gezichten stond daar nu!»
Ik zou dit boek in een korte bespreking hebben afgehandeld,
indien voor dit werk niet een belangstelling werd gevraagd die het niet
verdient* Het is al vreemd genoeg dat het in Duitschland van het
succes van Remarque heeft kunnen profiteeren; maar nu tegelijk een
fransche en een nederlandsche uitgever aandacht vragen voor dit boek,
was een uitvoeriger verantwoording gewenscht*
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Ringsteken
Van al de tijdschriften verwachten de lexers dat zi) aktueel het
kultureel leven van den tijd of alleen maar van het land, of alleen maar
van de schoone letteren en kunsten bijhouden* Scheppende kunstarbeid heeft en behoudt in dat alles, selfs voor een ringsteker, den
vasten voorrang* Zeker, deze arbeid is in de boeken op zijn plaats*
Maar de «kleine Johannes» en «Pallieter»,«Het Vaderhuis» en «Het
Huis» zijn vooraf in tijdschriften verschenen* De tijdschriften brachten, tusschen het actueele werk van essay en recensie, brokstukken
voor den onvergankelijken bouw der Nederlandsche Letterkunde*
Men kan sich nu ook wel voor andere dingen passionneeren,
seggen : ik wil nu eens het fijne weten van die herrie over deelname
der hollandsche jongeren aan de politiek, of de Maasbode een verdoemelijk kapitalistisch blad is, of Marsman inderdaad voor een onoverkomelijken muur staat of Jan Gresshof een letterkundige is,
en of «wat men er elders ook moge over denken, de eenheid van het
land geenssins in gevaar is» (Paul Baelde in De Vlaamsche gids)*
Maar ook aan andere zwakheden staat men als lezer en ringsteker bloot
en men kan even goed zijn tijd verliezen met naar scheppende literatuur van eenigszins blijvend allooi te boeken in de Nederlandsche
tijdschriften van het laatste kwartaaL Men verliest hem dan inderdaad
(Behalve in Dietsche Warande natuurlijk* Abonnementsprijs 65 fi\
schrijven Beheer D* W* en B* Lemmestraat 12, Antwerpen).
Het eenige dat wij vonden zijn twee posthume gedichten van
Leopold* Wel beweert Van Duinkerken dat Mgr* Nolens over twee
honderd jaar even vergeten sal zijn als de Trigland dien Vondel
vereeuwigd heeft als « Haen Kalkoen» en dat dan alleen het gedieht
van Gerard Wijdeveld aan zijn bestaan nog zal herinneren, maar het
is de vraag of dan Wijdeveld's gedieht niet even vergeten zal zijn
als Mgn Nolens* Want om gelijk Vondel een « Haen Kalkoen »
honderden jaren lang staande te kunnen houden, moet men ook
en passant « Lucifer » en « Adam in ballingschap » geschreven
hebben* Indien politiek vergaat, politieke reactie en reactie tegen
politiek vergaan ook, zoowel berijmd als in proza* Een zekere
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pijnlijke actualiteit waarmee een gedicht plotseling een bende
partijjournalisten ontroert en inspireert en een bisschop doet
grijpen naar sedert eeuwen ongebruikte interdictiestraffen, is nog
op verre na geen poetische waarborg voor de toekomst of de
literatuurgeschiedenis* Maar het is ook waar : zoolang Anton Van
Duinkerken in De Gemeenschap en De nieuwe eeuw diepzinnige
studies wijdt aan Joachim Ondaen en Rhijnvis Feith (« een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid» sou Kloos zeggen) moeten ook actueele
dichters niet wanhopen* God weet welke essayist au bout de son latin,
op zoek naar onderwerpen zich over twee honderd jaar aan hem zal
vastklampen*

Wij dan, op zoek naar scheppende literatuur in tijdschriften,
kwamen terecht bij den jubileumjaargang van Vlaamsche Arbeid,
nummer 1-2 en vonden 162 biz* heel de aflevering, gewijd aan een
«Inhoudstafel op «Vlaamsche Arbeid 1905-1930 door Dr* Rob*
Roemans» Het nummer wordt uitgegeven voor de vier menschen
die de 25 jaargangen van het tijdschrift bezitten en voor de nog moetende geboren worden lieden die aan een simpelen vlaamschen bladwijzer niet genoeg hebben* En papier verknoeien geschiedt als volgt:
VL — 1910 - Zcsde Jaar, 473 biz*
ONDER REDACTIE VAN :
Jozef Muls*
Karel Van den Oever*
Jan Hammenecker*
August Van Cauwelaert*
Herman Baccaert*
Frans Thiry.
VIL — 1912 — Zevende Jaar, 484 biz*
ONDER REDACTIE VAN :
Jozef Muls*
Karel Van den Oever*
Jan Hammenecker.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert*
Frans Thiry*
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VIII. — 1913 - Achtste Jaar, 480 bldz.
ONDER REDACTIE VAN :
Jozef Muls.
Jan Hammenecker.
August Van Cauwclaert.
Herman Baccaert.
Emiel Van der Stracten.
Ernest Claes.
Theo Weiman (voor Holland).
IX. — 1914 - Negende Jaar, 240 bids.
ONDER REDACTIE VAN :
Jozef Muls.
Jan Hammenecker.
August Van Cauwelaert.
Herman Baccaert.
Emiel Van der Straeten.
Ernest Claes.
Theo Weiman (voor Holland).

Dit alles behoort tot afdeeling A, opgelet. Afdeeling B. : illustratief gedeelte. Afdeeling C : artikels van de redactie. Afdeeling D :
Lijst der medewerkers (I poezie, II prosa, III tooneel, IV kritische
bijdragen). Afdeeling E : opheldering der pseudoniemen. Afdeeling F :
opheldering der afkortingen. Daarna I poezie, II proza, III tooneel,
IV kritische bijdragen. En dan A namenregister, B zakenregister.
De lezer is zeker wat dul? Doch hij bezitte zijne ziel in geduld
en verkwikke zijn geest aan een voorbeeld dat genoegzaam sal bewijzen dat er geen heil is bonder zulke inhoudstafel.
Gij wilt b. v. weten of de groote vlaamsche dichter Ceunis Gerard
bijgedragen heeft tot den bloei van Vlaamsche Arbeid en in hoeverre.
Gij wendt u dus tot de afdeeling D en stelt daar vast dat het antwoord
op uwe vraag bevestigend moet luiden. Gij vindt daar den onvergetelijken naam Ceunis, Gerard. Al wat gij daar over dezen dichter
te weten komt is dat hij op heden nog des levens licht geniet dewijl
zijn naam niet met het tragisch kruisje gemerkt is. Maar, vraagt gij
u af, is het een echte naam? Afdeeling E heldert het u op. Het is een
echte naam vermits hij niet als pseudoniem vermeld en opgehelderd
wordt. Werd de naam misschien — een tweede vermoeden — in
het verloop van den jaargang afgekort? Afdeeling E heldert dit op
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in negatieven zin* Neen, de naam werd immer voluit geschreven tot
het einde toe* Zoo naderen wij langzaam de ontknooping* Wij komen
aan I, poezie* Lichtelijk ontroerd spoeden wij ons naar de betrokken
letter C en vinden daar Ceunis Gerard 1907* De bleeke kaarsen
1907 III Jrg*, biz* 182, 4 v* X 3 str*« De bleeke kaarsen staan te weenen» 1908 't Avendt 1908 IV Jrg* biz* 52, 4 v. X 6 str* «'t Avendt
gedachten gaan »* Nu naderen wij II Proza en stellen vast dat onze
dichter zich 00k op het gebied van proza niet onbetuigd heeft gelaten : Ceunis Gerard, 1908, Droom IV Jrg* biz* 233-235* Zou onze
held zich 00k op ander terrein, dat des tooneels of der kritische bijdragen hebben onderscheiden? Een koorstachtig onderzoek stelt
ons in staat de vraag in ontkennenden zin te beantwoorden* Wij zijn
nu gekomen aan A : namenregister* Wij hebben nu reeds vier maal
zonder moeite den naam Ceunis Gerard gevonden, maar welke mensch
is niet dom, antwoord ons. Doctors dus die inhoudstafels opmaken,
doen dit voor domme menschen* Bijgevolg vinden wij in het namenregister den naam Ceunis Gerard met aanduiding van de vier blzz*
waarop een blinde hem zou gevonden hebben* Maar halt* het is nog
niet genoeg* Weet ge wat de 25 jaargangen van Vlaamsche Arbeid
hebben bijgedragen tot betere kennis, en bijgevolg waardeering,
van de kaars? Welnu, wij zoeken dat voor u op in de volgende
afdeeling B, zakenregister, En yinden daar onder letter K het woord
kaars : Kaars 20* Wij zoeken biz* 20 op en wat vinden wij daar?
« Ceunis Gerard 1907 De bleeke kaarsen 1907 III Jrg* biz* 182* 4 v* X
3 str*» «De bleeke kaarsen staan te weenen »•
De twee volgende afleveringen zullen gewijd worden aan een
inhoudstafel op deze inhoudstafel en zoo precies ingedeeld zijn dat het
genoeg zal zijn zich de letter v te herinneren om onmiddellijk den
naam Van den Oever terug te vinden en te vernemen op welke blzz*
woorden voorkomen, A woorden beginnend met v* B* woorden met
v als tweede letter C woorden met v als derde letter*
Na deze nummers zal hoofdredakteur Muls zijn taak hervatten
en weer de interessante Vlaamsche-Arbeid-nummers uitgeven die
het mogelijk gemaakt hebben zijn tijdschrift 25 jaar lang staande te
houden, een werk dat eerbied afdwingt en steeds onze hartelijke
sympathie heeft gehad, een werk waarvoor Jozef Muls en zijn mederedacteuren den dank en de hulde van katholiek Vlaanderen ruimschoots hebben verdiend* Den jubilaris, de jubilaresse driemaal heil!
562

Citaat zonder commentaar, misschien toepasselijk op toestanden
elders :
De jonge I Jslander, die het waagt een bundel proza of gedichten in het licht te
geven, weet, dat door zijn tijdgenooten de waarde er van onmiddellijk afgewogen zal
worden tegen die van het werk der groote schrijvers en dichters van het verleden*
Toch zullen hem zelden uitgewerkte vergelijkingen onder de oogen komen* De
IJslandsche tijdschriften geven niet vaak uitvoerige aesthetische beschouwingen, die
aan modern werk zijn gewijd* Ondertusschen is de kritiek, die langen tijd zonder onderscheid te maken ieder in het IJslandsch geschreven produkt jubelend welkom heette,
in de laatste jaren wel van aard veranderd* Streng treedt zij nu op tegen alles, wat haar
minderwaardig dunkt, en met een toegewijde aandacht ziet zij de ontwikkeling van de
nieuwe kunst aan* Maar tot een litterair essay groeit een kritiek slechts zelden uit* (A* C*
Kersbergen in De Nieuwe Gids, April '30)*
*
* #

Menig Vlaming moge tot eigen nut en inkeer de volgende schoone
passus uit Bernard Verhoeven's Van de Woestijne studie (Roeping
Mei '30) overwegen :
Aan den interviewer d'Oliveira heeft Karel van de Woestijne van zijn jeugd
verteld :
«Ik ben altijd godsdienstig van aard geweest, juist vanwege het
naar binnen gekeerde leven, hoewel ik thuis van godsdienstig leven
weinig gewaar werd. Als ik *s Zondags, toen ik dertien a veertien jaar
oud was, naar de Mis moest — het Museum lag toen naast de kerk —
voelde ik telkens een strijd in me of ik het museum, dan wel de kerk
zou binnen gaan, en het museum won het dan bijna altijd van de kerk,
al voelde ik er innig leed bij* Het godsdienstig gevoel is levendig in
mij gebleven maar het gebeurt toch 00k wel vaak nog, dat het museum
het wint »•
Een hoe verre zwerveling 00k, hoe zeer 00k weggelokt door den honger der horizonten, hoe roekeloos zich verlatend op het kompas van zijn grillen en lusten, Van de
Woestijne was iemand die altijd terugkeerde : een late maar geregelde thuiskomer.
Het museum mocht het vaak winnen, de kerk won het ten slotte* Hoe vaak kwam hij,
gehavend van zijn tochten en avonturen, moedeloos en ontluisterd, thuis in Vlaanderen,
waar de avondklok over de Leie tampte en zijn koortsig voorhoofd met vertroosting
bette. Deze man was een libertijn, maar een geloovige* Hij was een EuropeeSr, een wereldreiziger, een Helleen en een blase Romain, maar in zijn diepste wortels een zoon van den
moedergrond* Vlaanderen redde hem van de verstrooiende wereld, en gaf hem kracht,
ras, karakter*
Heeft hij Vlaanderen genoeg teruggegeven voor die weldaad? Ook in de doodsberichten is dat betwijfeld* Van de Woestijne was geen strijdbaar flamingant. Hij heeft

563

weinig of niet deelgenomen aan den bewusten strijd voor de geestelijke en staatkundige
ontvoogding van Vlaanderen* Ach, laten we den te grooten dichter voor een klein land
die zwakheid vergeven* Ook Gezelle was geen strijder, en toch een zegen voor Vlaanderen*
Van de Woestijne was een exotische prins in Vlaamsche kleederen; hij heeft zijn
dichtkunst het paspoort der universaliteit onthouden, door het Fransch, dat onder zijn
greep lag, te verwerpen; hij heeft luister bijgezet aan de Vlaamsche taal en bewezen
dat zij opgewassen was tegen de taak, prinsen van den bloede te huisvesten.
Laat dat genoeg zijn*

*
* *

In verband met bovenvermelde verandering van richting in de
Yslandsche kritiek, hebben sommige yslandsche schfijvers en wouldbe-schrijvers, die zich door de jongere richting getroffen of bedreigd
voelden, schijnheilig geschreeuwd dat men in Ysland een hollandschejongeren-geest aan 't invoeren is* Om hen gerust te stellen citeeren
wij het volgende gedicht van Jan Engelman (De Gemeenschap,
Maart 30) waaruit blijkt dat het in Ysland nog lang zoo erg niet is*
Dit gedicht is niet het eenige, nog minder het strafste in zijn soort:
Beate bangerd, die uw naam niet durft te noemen,
gij dwaas, gij onnut, die u kunt beroemen
het platst-getreden platheidsspoor nog platter plat te treden;
godszalig, geborneerd, van kruin tot zool tevreden,
en zoo verschrikkelijk gesteld op uw doorzichtig, voos fatsoen
van geestelijk vetgemest en volgevreten ja-en-amen-poen,
dat wij, terwijl de sneeuw de ruiten langs komt stuiven,
om niet te stikken snel het raam doen openschuiven —
gij, hazenhart en neepjesmuts, zijt wel de navel van de natie*
Leef, vegeteer en roddel, ga, verzorg uw constipatiel I
wij smeeken ft u, bij al wat in uw vaderland normaal is,
bij al wat dof, bewegingloos, wat hypocriet en vaal is.
Maar spreek, woei door uw suffe lenden ooit een uur van wilde vreugd,
van alles wat gij wilt, maar nimmer, n i m m e r voor de Jeugd*
Haagsche Koffyhuis, 23* 2*

Van al de artikelen die in bladen en tijdschriften zijn verschenen
over Guido Gezelle, heeft geen ons dieper getroffen dan de studie
van Henriette Roland Hoist in de «Socialistische Gids», inzonderheid
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de bladzijde die zi) wijdt aan Geselle's verhouding tot de Kerk en zijn
kerkelijke overheid :
Thans, nu wij Gezelle's levensgang in groote trekken hebben uitgebeeld, vermogen
wij te begrijpen, welk een kracht ten goede zijn nauwe verbintenis met de kerk voor
den dichter is geweest* Haar beschuttende wallen beschermden den schuchtere tegen
het luide rumoer en de booze vijandigheden der wereld* Haar tucht temperde zijn neiging
tot het matelooze en behoedde hem voor al te groote eenzelvigheid. In haar vast verband
leerde hij zijn ongeduldig-vooruitschietenden geest bedwingen en zijn individueele
strevingen beteugelen*,* Tweemaal botsten zijn ongeduld, zijn vurig streven, nieuwe
banen te vinden, tegen den langzamen maatgang der bewegende werkelijkheid; tweemaal
leek hij te pletter te zullen loopen tegen een muur van vijandige omstandigheden*
Beide malen greep de kerk in : haar hand verwijderde hem uit een omgeving, waarin
hij vastgeloopen was en deed hem elders herbeginnen* Hij leed pijn, zeker*„ hij werd
bedroefd, maar ook in den zin van gelouterd; hij behoefde zich niet met schade en schande
los te wringen, niet zelf te beslissen, zelf te kiezen in een staat-des-gemoeds, waarin
de mensch niet rustig te kiezen vermag* De machtigste instelling waarbinnen hij een
nederige functie uitoefende, en aan welker bevelen hij zich ootmoedig onderwierp, koos
voor hem* Welk een verlichting van den, Gezelle toch reeds zwaar vallenden, levenslast
beteekende de beperking van eigen verantwoordelijkheid door een gezag, dat voor hem
in den glans van goddelijke wijsheid praalde!—
In deze maatschappij is het voor den kunstenaar uiterst moeilijk, uit eigen kracht
mondig te worden, in zich zelven den breidel te vinden voor zijn driften, zijn hartstochten
een toom aan te leggen, zijn leven en zijn kunst, tusschen vele klippen door, in de goede
richting te sturen* Hoevele begaafden zijn reddeloos te gronde gegaan, doordat zij dit
alles niet vermochtenl Hoevele anderen hebben wanhopig gezwalkt, werden door de
levensstormen gebutst en geslagen, Wanneer wij terugzien op de zgn* «beweging van
tachtig », op de hooge aspiraties waarmee haar voormannen het gebied der schoone letteren betraden, op de geniale gaven van velen hunner — en we denken dan aan den Snellen
neergang, haast onmiddellijk den stouten opgang volgend, aan de verdolingen en omzwervingen ook der sterksten en gaafsten om hun zielen en haar krachten uit den maalstroom te redden, aan de droevige verarming, verstarring, verontgeestelijking en ontluistering, die zoo veler lot is geworden, dan kunnen wij niet anders dan erkennen,
dat de veilige omslotenheid der geestelijke muren, waarbinnen Gezelle's leven bewoog,
voor den vader der moderne Vlaamsche letteren een zegen geweest is*»
PERTINAX*
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Boekbespreking
F* CROLS PR. : Heerooms Nichtje en haar Gezin. — N» V. Leeslust, Antwerpen
Fr. i6<Hoe komt het, dat de Heeroom-en-zijn-Nichtje-reeks toch nog altijd prettige
lektuur blijft, al beantwoordt ze geenszins aan de eischen, die wij der moderne letterkunde stellen?
Eerst en vooral doordat de auteur geen literaire pretenties heeft In den voorheen
zoo geliefden brievenvorm laat hij zijn door-en-door Vlaamsche menschen de gebeurtenissen uit hun leven van simpele burgers vertellen, in vlotten, gezelligen, ietwat sentimenteelen stijl, en zoodoende krijgt hij de kans om aan de jonge vrouwen, voor wie deze
lektuur hoofdzakelijk bestemd is, lessen van levenswijsheid uit te deelen* In dit laatste
bundeltje heeft Lisa, de schoonzuster, de rol van Mentor overgenomen, want Heeroom
is in de schaduw van zijn mastebosscheri ter ruste gelegd* Lisa omzeilt heel fijngevoelig
de klip der pedanterie, ze beschouwt de correspondentie meer als een uitwisselen van
ervaringen, dan als een kursus in hoogere vrouwelijkheid.
Een tweede kenmerk van het boekje dwingt ons tot sympathies Al moeten we bij
sommige bladzijden bekennen : het leven van nu is toch anders, moeilijker, — de geur
van jonge, vooroorlogsche romantiek brengt ons voor een enkel uurtje weer in de Zondagsche stemming, die vroeger van « De Lelie » uitging*
J* D* B.
ELLEN FOREST : Aleid* — Uit de reeks Nieuwe Romans van de Mij* voor Goede en
Goedkoope Lektuur, Amsterdam*
Aleid is een jonge dame uit de Haagsche patricigrskringen* Haar huwelijk met een
idealist springt op *t laatste nippertje af, omdat hij voelt dat ze hem mee in het kunstmatig,
konventioneel midden zou trekken, waarin zij haar welbehagen vindt, Gelukkig is de
teleurgestelde bruid energiek* Ze zoekt werk, en vindt een haar passende bezigheid als
gezelschapsdame van een paar jonge Chineesche meisjes in Londen. Het Oosten fascineert
haar, maar pas als Chung, de broer van de miesjes, haar liefkrijgt, ziet ze het ware wezen
van die door-en-door vreemde kultuur in de verte schemeren* Eens in China, beseft ze
pas, hoe groot de afstanden zijn; tenslotte draait de historie op een vrijwillige verzaking
van weerskanten uit. De bruidegom van vroeger gaat nog even voorbij : thans een zoo
overtuigd «conventionalist» als een zwak, ontgoocheld dweper maar worden kan* Aleid
voelt, dat ze boven hem uitgegroeid is; ditmaal moet zij hem terugwijzen*
Het boek is eerlijk genoeg* Een goedmoedig, koelbloedig egoisme als dat van Aleid
vinden we maar zelden zoo getrouw uitgebeeld* De schrijfster laat Aleid, naar gelang het
te pas komt, haar (Ellen Forest's) gedachten denken, maar verder heeft ze geen enkele
poging gedaan om haar interessant te maken* En wat die gedachten betreft, ze verraden
wel scherpzinnigheid, maar geen diepte, Al te dikwijls wordt het een zouteloos herkauwen van dingen, die we de laatste jaren al zoo dikwijls gelezen hebben.
De eigenlijke waarde van het boek ligt tenslotte in een onbevangen nieuwsgierigheid tegenover al 't nieuwe, een scherpe, rake opmerkingsgave en een dito kunst van
typeering* Vooral in de vele staaltjes van Chineezen-psychologie treden die eigenschappen
aan den dag* Waarom, met Chung als hoofdpersoon, geen tegenhanger van Yuki San
geschreven? Maar ja, de Wereldbibliotheek vroeg naar romans*
Dit is geen roman* Het zoogezegde konflikt in de ziel van Aleid is maar voorwendsel, een van die voorwendsels die iedereen doorziet* Vlot geschreven en boeiend is
het boek echter wel, Aleid bewijst eens te meer, dat de Wereldbibliotheek niet naar boeken
van waarde gezocht heeft, maar naar draaglijke suksesboeken.
De schrijfster, die met kennis van zaken de dekadente Haagsche deftigheid belachelijk maakt, heeft zelf een van de jammerlijkste Haagsche gewoonten overgenomen : het
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te pas en te onpas gebruiken van Fransche, Duitsche, Italiaansche, Engelsche woorden
en zinnen* Dat ze Engelsch schrijft, weet ze misschien zelf niet eens : de toast moet crisp
zijn voor Mevrouw van Doornhagen, die misschien ietwat prim is, maar een «echte
dame », etc* Daarenboven ben ik in die mooie citaten op een Franschen en een Engelschen
kernel van respektabele afmetingen gebotst*
Om te sluiten : allerlei anekdoten werden ingeschoven, die niets met het verhaal
te maken hebben en niet tot de stemming bijdragen, — het boek is niet geworden tot
een beeld van twee kulturen, wat het wellicht beoogt te zijn, — het eindigt met een
zeer misplaatste aanhaling van het« Agnus Dei», iets wat voor ons in dit verband haast
profaneerend klinkt en wat voor andersdenkenden een zinlooze en smakelooze truk moet
lijken om van het slot toch nog wat bijzonders te maken* Nu heb ik al het kwaad gezegd,
dat ik van dit boek denk* Ik vrees dat het veel is*
J* D* B*
J* C* BLOEM : Het Verlangen, 2 e druk* Uitg*P* N* Van Kampen & Zoon, Amsterdam
J* C* Bloem krijgt in de literatuurgeschiedenis van prof* Van Leeuwen, die vorig jaar
in dit tijdschrift werd besproken, vijf en halve bladzijden* Zooveel als heel de vlaamsche
literatuur sedert 1830, Gezelle, Streuvels en Van de Woestijne incluus* De dichter
J* Bloem, die aan zijn verzen een bescheiden, zachten, zuiveren toon geeft, zal zich
ongetwijfeld hebben geschaamd en geergerd over zooveel onverdiende eer* Maar hij
verdient evenmin die haast volslagen onbekendheid in Vlaanderen* Daaraan hebben niet
alleen de economische toestanden schuld, die de hollandsche literatuur haast buiten het
bereik der vlaamsche intellectueelen stelde en nog stelt, maar ook de omstandigheid dat
J* C* Bloem, die in "87 geboren werd en dus eigenlijk tot de generatie behoort van
G* Gossaert en Adr* Roland-Hoist, gewacht heeft tot 1921 om een keuze uit zijn verzen
te bundelen* Aldus kreeg hij tegen zich de jongere generatie, die intusschen was losgerukt, en anderzijds aanvaardde hij aldus de verantwoordelijkheid van een vooroorlogsche
levenshouding, die niet meer geheel de^zijne was en van eenige gedichten,|die nog de
frischheid droegen hunner jeugd*
Na de schreeuwerige romantiek en de ondichterlijke drukte van veel werk dat
zich aangediend heeft als het bezielde woord van dezen tijd, is het herlezen van Bloem's
«Verlangen» een zeer zuiver genot*
V* L*
Prof* Dr* J* PRINSEN : Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis,
3e herziene druk* Mart* Nyhoff, 's Gravenhage*
J* GRESHOF en J* DE VRIES : Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. — Hyman, Steinfert: Kroese en Van de Sande, Arnhem*
Het wordt nu wel zeer laat om van deze uitgaven, nog een bespreking te geven, die
ten gevolge van een vergissing achterwege is gebleven* Eene eenvoudige vermelding kan
evenwel niet volstaan* Indien Prof* Prinsen zijn geschiedkundig overzicht enkele jaren
verder doorgetrokken had, en, zij het in enkele sobere, objectieve bladzijden, ook de
naoorlogsche periode, voor zooveel als thans doenbaar is, gekarakteriseerd had, zou de
uitgave van Greshoff en De Vries geheel overbodig zijn geweest; altans als geschiedenis
der nederlandsche literatuur, maar de meeste historici zijn hun wetenschap en hun wijsheid kwijt zoodra ze aan onzen eigen tijd gekomen zijn* En daar is wel iets voor te zeggen* De tijd is de beste en veiligste gids en kritikus; maar met een geoefenden schoonheidszin en een evenwichtig oordeel is er toch al heel wat te bereiken* Zoo zou prof* Prinsen aan
de naoorlogsche literatuur ongetwijfeld interessante beschouwingen hebben kunnen
wijden; al mocht hij zich daarbij het recht voorbehouden die later eventueel te wijzigen*
Greshoff en De Vries hebben integendeel het zwaartepunt verlegd naar de moderne
literatuur en ze hebben den niet geringen moed gehad om hun oordeel uit te spreken
over de literatuur dezer dagen* Daarom zou ik hun handboek willen beschouwen als
een vollediging van Prinsens* arbeid; en had het wellicht doelmatiger geweest de tweede
helft van hun werk afzonderlijk uit te geven*
In beide uitgaven, doch in de eerste plaats in Prinsen's handboek, treft ons weer
die onvoldoende bekendheid met katholieke leven en literatuur* Van dit tijdschrift was
inderdaad wel iets meer te zeggen door dat«het in leven bleef »• De constatatie is van
Prof* Prinsen; die nog altijd het bestaan niet kent van Persyn en Verschaeve, en met een
professoraal aplomb doceert dat Gezelle na zijn priesterwijding «leeraar (was) in ver-
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schillende kloosterscholen »• Dergelijke lacunes of bewijzen van onvoldoende bekendheid
met de katholieke prestaties komen ook bij Greshoff en De Vries voor; al willen we
gaarne toegeven dat zij zich beijverd hebben om zoo objectief mogelijk te oordeelen over
de katholieke kunstenaars van het woord*
V*
CAMILLE MELLOY : Zodiaque spiritueL (Illustrations d'Emile Biot* Preface d'A* —
M* de Poncheville* — Desclee, De Brouwer et Cie* Paris-Bruges* — 10 fr*
Een keurig boekje, best gepast voor jongeren* Het geeft ons een meditatie voor
elke maand van het jaar, en door het voorbeeld van Josef en van Maria, houdt het ons
vooral het vertrouwen en de nederigheid voor* Als alles wat uit schrijvers pen komt, zijn
deze bladzijden eenvoudig en fijn*
L* D*
CAMILLE MELLOY : UOffrande filiate* — (Coll* Ars et Fides)* — Bloud et Gay*
Paris, 12 fr*
In dat mooi boekje geeft schrijver ons eene reeks korte schetsen uit zijne kinderjaren en jeugd, doorgebracht in zijn geboortedorp, ginder aan de Schelde, bij Gent,
waar hij opgroeide onder de beschermendejiefde van eenvoudige, in-goede, diep christene
ouders* Heel het boek is een zang van warme, dankbare kinderliefde, vooral voor de
stille, zachte, en toch energieke moeder* Veel fijne bladzijden, vol innigheid en echt
gevoel, in een eenvoudig, doch keurig proza*
L* D*
JEF JOOS : Van Menschen en Dingen. — Uitg*« De Standaard »* Pr, 12 fr*
Een bundel schetsen, zooals ze voor den oorlog op prijs werden gesteld* Maar dit
is op zichzelf nog geen kritiek* Want daar hebt bv* de schets : Een weerkomst* Die
heeft me in eens vijf en twintig jaar verjongd* Ik herinner me zeer goed die rond 1905
gelezen te hebben in Jong Dietschland; en dat het beeld van den man, die met zijn
ruim en zijn heursch was uitgereden, op een winternamiddag, maar zich verlaat had,
zoodat zijn vrouw en kinderen in onrust zaten, me nog zoo helder voor den geest zit, is
een bewijs voor de beeldende vertelkunst van Jef Joos*
A* V* L*
A MABILLE DE PONCHEVILLE : Promenades avec Verhaeren. Mercure de France,
Paris*
A* de Poncheville is eigenlijk een fransch flamingant; althans een Franschman
die zijn Vlamingschap bewust is; al kent hij 't Vlaamsch niet zoo goed als zijn vriend
den Fransch-Vlaming Nic* Bourgeois*
Hij kent Vlaanderen, het Fransche en het onze, zooals weinigen en hij schrijft erover
met de warmte der vereering. En het is het ondergrondsche vlamingschap van Verhaeren
dat hem het sterkste heeft getroffen en het meest tot den dichter heeft aangetrokken*
Van zijn geboortestad Valenciennes tot Le Caillou qui Bique, waar Verhaeren kwam
verpoozen, is maar een kort eind* Zoo kwam de jonge Fransch-Vlaming en dichter in
aanraking met den Vlaming van St-Amands; en het werd een trouwe vriendschap, waarvan deze wandelingen getuigen, samen met Verhaeren te Roisin, te St-Cloud, te Valenciennes en later alleen langs de boorden van den Scheldestroom, die Verhaeren's graf
besluiten*
A* V* C*
ANTOON COOLEN : Kinderen van ons Volk. — N* V* P* Brand's uitgevers-bedrijf,
Hilversum* Ing* 2,90 fl* geb* 3,90 fl*
We hebben uit dit boek een primeur gegeven die tot het beste behoort wat dit
tijdschrift, in dit genre, heeft gegeven : de historie van Doruske Timmer en zijn bok*
Zoo schrijven de begenadigde rasschrijvers, uit den dwang van binnen en de blijde
volheid* A* Coolen zal groeien; hij zal de wereld dieper leeren zien en ruimer vatten; hij
zal de structuur van een roman complexer zien dan nu het geval is, maar zooals het voor
ons ligt, is dit boek een schoone verkwikking in den oogst onzer vaak verliteratuurde of
bloedelooze boekenproductie*
V*
JOZEF MULS : Melancholia, — Uitg* Davidsfonds*
Over deze bladzijden hangt de weemoed van het scheiden* Zij werden geschreven
bij *t herdenken of bij de uitvaart van Vlaamsche dooden, dichters en prozaschrijvers,
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schilders en toondichters : Van Beers, Benoit, L* De Koninck, P* Van Oye, Gezelle, Alb*
Crahay, Van der Loo, Em, Claus, G* Van der Straeten, Dr. H* Baccaert, A. Jeurissen,
K* Van den Oever, P. Van Ostayen*
Wat in Jozef Muls het meest en het sympathiekste treft is de schoone ontvankelijkheid en de spontane warmte van zijn gemoed* Hij is de verliefde zoeker naar schoonheid*
Hij vergeet zoo gauw en graag zichzelf en alle theorie om de schoonheid van het kunstwerk te ondergaan; en zijn verlangen zoekt in iederen kunstenaar een edel mensch te
ontdekken* Het meest waardeer ik weer in dat werk, zooals het mij telkens treft in al
wat Jos* Muls verschijnen laat: die milde gave om atmosfeer te scheppen* Hij maakt in
woorden den luchtkring voelbaar waarin de menschen en de dingen ademen* Dat blijft
m* i* de groote verdienste van Muls studien, kritieken en schetsen*
A* V* C
Verzameld werk van LOD* DOSFEL* Bijeengebracht door zijn vrouw onder toezich*
van Dr* Jul* Persyn* Vijfde deel* Uitg* J* Lannoo, Thielt*
Dit vijfde deel, waarop nog een zesde volgen zal, bevat een aantal correspondenties
verschenen in « De Tijd » (Amsterdam); een bijdrage over A* Rodenbach voor « Ons
Dendermondsche Volk » en een «Schets van een geschiedenis van de vlaamsche studentenbeweging » (gaande tot aan Rodenbach's dood)* Het is te begrijpen dat elke bijdrage,
hoe gering ook, van Dosfel's hand, voor haar die zijne weduwe werd en voor Jul* Persyn
die een zijner trouwste en vurigste vrienden was, de waarde en de kostbaarheid verkreeg
van een relikwie* Het is de vriendschap van Persyn die Mw Dosfel heeft terzij gestaan,
waar vooral zijn kritische zin haar had moeten leiden. Want zoo heeft zonder baat voor
Dosfel's nagedachtenis, dit «Verzameld werk» een omvang gekregen die verspreiding
op groote schaal geheel onmogelijk maakt* Meer dan de helft der hier gebundelde bijdragen uit«De Tijd » zou Dosfel zelf ongetwijfeld als ongeschikt voor bundeling ter
zijde gelegd hebben* Het zijn zakelijke verslagen van een gewetensvol correspondent
over de gebeurtenissen van den dag* Duidelijk en koel, zonder lyrisme en zonder atmosfeer daaromheen te scheppen* Maar de «Schets van eene geschiedenis van de vlaamsche
studentenbeweging» waarvan het eerste deel hier opgenomen werd, zal zijn dokumentaire waarde blijven behouden* Deze schets werd opgesteld met den gewetensvoUen
objectiviteit en harde eerlijkheid, die van Dosfel een van de edelste figuren van Vlaanderen hebben gemaakt*
A* V* C*
LANGBEHN : Der Geist der Ganzen* — Zum Buch geformt von Benedikt Momme
Nissen* Mit 12 Tafeln* Kart* 4*20 M*, in Leindand 5,50 M* Herder u. C° Frieburg i*
Breisgau*
Een man als Langbehn, de merkwaardige schrijver van Rembrandt als Erzieher
heeft voor een volk haast de beteekenis van een hoogeschool* Want deze sereene denker
is geweest een groote, de hoogte in-stuwende kracht, voor zijn generatie en voor de
generaties die volgen* Langbehn is haast een kwaart eeuw geleden te Gode gegaan; wij
hebben intusschen ervaren de geweldigste beroering die Europa sedert eeuwen heeft
gekend; een wereld ging ten onder en een nieuwe is moeizaam in wording; maar de
gedachten die Langbehn heeft neergeschreven staan daar als in staal gedreven voor dezen
nieuwen tijd*
Eenheid — gebondenheid — volheid; dat is de leidende leuze van dezen man geweest, die het leven van zijn volk wilde richten en opvoeren naar hem die is de hoogste
eenheid en gebondenheid en volheid, naar God*
Der Geist der Ganzen is een boek, waaraan zeer velen hun ziel mogen voeden en
sterken*
Dr* L* D* S*
MGR* Dr* P* W* VON KEPPLER : Im Morgenland. — Reisebilder* Mit 17 Bildern*
Herder u* C° Freiburg* 3,50 M*; in Leinwand 4,80 M*
Dit is een keur uit Mgr* Keppler's bekende « Wanderfahrten und Wallfahrten im
Orient »* Het is een zeldzaam voorrecht met een zoo geleerden, vaardigen en onderhoudenden gids als de schrijver van Mehr Freude, op reis te gaan door de Morgenlanden*
Over Alexandria en Cairo ging de tocht naar het heilige Land dat eenmaal de sporen
droeg van 's Heeren schreden* Jerusalem — Bethlehem — de doode zee — Nazareth —
de Tabor — Damaskus — en over Athene en Constantinopel terug naar het Vaderland*
Aanbevolen voor de bibliotheken onzer middelbare scholen*
W* B*
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HEINRICH FEDERER : Von Heiligen, Rdubern und von der GerechtigkeiU Herder u* ( X
Freiburg*
Dit boekje van H* Frederer is des te dierbaarder, nu daarop geen^nieuw werk meer
volgen zal. H* Federer was een dichter; al schreef hij proza* Maar hij was tevens een zeer
boeiende verteller* Federer zag de wereld met de reine, onverdorven oogen van een kind;
en zoo zag hij ook de wereld van het bovenaardsche* Hem is voor alles lief geweest de
grootheid van het simpele deemoedige leven, dat opgaat naar heiligheid* Zoo vertelt hij
hier van den H* Franciskus, wiens sporen hij heeft gevolgd onder de mildheid van den
Italiaanschen hemel; van Franciskus van Sales, den demokraat Gods; en van de gerechtigheid die heerschen moet*
Het boek is met mooie italiaansche zichten geillustreerd*
Dr* L* D* S*
A* L* REDUS : Kees de Does en zijn politiehond. — Geillustreerd door J* Lutz* —
Uitg* L* C* S* Malmberg, *s Hertogenbosch* Indien uw jongen een boek heeft verdient,
moogt ge hem gerust Kees de Does cadeau geven* Het zal hem boeien en tegelijk aansporen tot bereidwilligheid en edelmoedigheid*
MIEL KERSTEN en GER* HERMANS : Onze weg. — Uitgeverij Iris, Schoolstraat, 34,

St-Amandsberg*
M* Kersten dichtte de verzen en P* Hermans illustreerde den bundel met een aantal
teekeningen en reproducties van schilderwerk*
M* Kersten zingt zijn liedje van huiselijk geluk en liefde; gemoedelijk en eerlijk*
Een enkele maal treft ons zelfs een zuiverder toon als deze :
Waai nu zoetjes, o zotte wind,
Daar in zijn wiegje slaapt ons kind,
Boven ons huisje waakt een ster :
God is dicht en ver*
W* B*
WALTER SCOTT : Rooie Rob. Vertaald door Dr. Edward Koster, — Uitg* Wereldbibliotheek. Geb* 3*50 gL
Er is veel in het werk van W. Scott dat geen ouderdom draagt* W* Scott was een
rasschrijver; een ongemeen boeiende verteller en een geestige prater* Zoo heb ik ook
dezen roman met onverzwakte spanning doorgelezen*
W* B*
ERNST ZAHN : fs Levens speL Vertaald door A* Van Gogh-Kaulbach* Prijs : 2 gL
Dit is reeds het vijftiende werk dat de wereldbibliotheek van E* Zahn vertalen liet
en uitgaf* Men zou bezwaarlijk een beter bewijs kunnen voorleggen van Zahn's bekoring
en macht over den lezer* Ongevormde lezers is het echter geraden zich te laten leiden bij
de keuze uit de werken van dezen uitstekenden romankunstenaar*
W* B*
Dr* H* P* BERLAGE, Jr* Het ontstaan en vergaan der werelden* (Kosmogonie) met
45 afbeeldingen* — Uitg* Wereldbibliotheek* Pr* 3*75 gL
Dit werk bevat twee afdeelingen* In de eerste gaat schrijver den levensloop der
sterren na; in de tweede die der planeten en hun satellieten* Het werk is zoo eenvoudig
mogelijk gehouden, maar toch onderstelt het dat de lezer op natuur- en sterrenkundig
gebied reeds in zekere mate georienteerd is*
W* B*
CLARA SIEBERT : Heilige Zeit der Kindheit, Mit Bildern, von Lore Gronau* Geb*
1,50 M*; in Leinband 2,80 M* Herder u* C°*
Een onderhoudend geschreven voorbereiding tot de Eerste H* Communie* Het
gaat van den Advent tot Beloken Paschen, den dag waarop de kleine eindelijk tot de
H* Tafel naderen mag* Het zijn korte verhalen uit Jesus leven en prediking; uit het leven
van apostelen en heiligen en de kerkelijke liturgie* Het is een boekje dat met vrucht kan
worden vertaald*
TOTH : Christus und die Jugend. — Herder u* C°* Freiburg, Karton, 2.60 M* in
Leinwand 3,50 M*
We hebben reeds gewezen op de groote verdiensten van Dr* T* Toth geschriften
voor de jeugd* De meeste boeken voor de jeugd hebben slechts een passief resultaat: Zij
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worden namelijk gelezen en daar blijft het bij* Maar Dr* Toth's boeken werken aktief*
Zij zijn geschreven in dien warmen, opwekkenden toon die dadelijk treft, vertrouwen
schept en aanspoort tot de daad*
Zoo stelt hij thans Christus voor de jeugd als toon- en voorbeeld : Christus als
kind; Christus als leeraar; Christus als de groote Dulder*
W* B*
KAREL DE WINTER : Pan I, Nieuwe herziene uitgave, met teekeningen van E* Van
Oppel* — Uitg* De Regenboog, Antwerpen*
Dit is de eerste zang van De Winter's Pan-gedicht* Herman Teirlinck schreef voor
deze heruitgave een sobere, waardeerende, maar niet-onkritische inleiding* D* W* B*
ALBRECHT RODENBACH : Gedichten. Herziene uitgave bezorgd en volledigd door
Ferdinand Rodenbach en ingeleid door Cyriel Verschaeve* 2 deelen*
Ter gelegenheid van 's dichters vijftigjarig overlijden heeft Ferdinand Rodenbach
een nieuwe en volledige uitgave bezorgd van Albrechts gedichten. Zoo hoort het* Want
00k deze en de komende studenten geslachten moeten Rodenbach blijven eeren en huldigen als een geniaal aangelegden dichter en den heerlijksten strijder voor Vlaanderens
wedergeboorte*
Cyr* Verschaeve schreef voor deze uitgave een van zijn beste en soberste studies'.
Robenbach was een dichter naar Verschaeve's hart*
D* W. B*
ANTOON AVERKAMP : Grootmeesters der Toonkunst. — Uitg* J* Philip Kruseman,
's Gravenhage*
Dit boek is niet te beschouwen als een geschiedenis der muziek; maar wel, zooals
de schrijver in zijn inleidend woord verklaart, als een bundel levensschetsen van mannen,
die de muziekgeschiedenis «gemaakt» hebben* Bij het schrijven van dit omvangrijk en
mooi geillustreerd werk heeft A* Averkamp niet alleen jonge lieden voor oogen gehad
die zich als componist, uitvoerder of muziekpaedagoog in de kunst een plaats willen
veroveren, maar 00k ontwikkelde muziekliefhebbers en bezoekers van opera en concerten*
Hij schetste niet alleen het leven van een vijftigtal grootmeesters der muziek, maar
karakteriseerde 00k hun werk en gaf de plaats aan die het bekleedt in de algemeene
muziekgeschiedenis*
Het is een werk dat elke muziekbeoefenaar of -liefhebber met vrucht zal naslaan*
Dr* C* D* S*
KARL ADAM : Die Sakramentale Weihe der Ehe. — Herder u* C°, 0,60 M*
De Freiburgsche katholiekendag behandelde vorig jaar hoofdzakelijk het probleem
van het Christelijk gezin* Dit is de rede die dr K* Adam er uitsprak over de Sakramenteele
wijding van het huwelijk*
W* B*
WILHELM FILCHNER : In China Auf Asiens Hochsteppen. — Im ewigen Eis. Mit
39 Bildern und 19 Kasten* Herder u* C° Freiburg i* Breisgau*
Dit boek zal niet alleen een sterke belangstelling wekken voor Asie's onmetelijke
gebieden; maar tevens een aansporing zijn om de jeugd al vroeg te trainen in een harde
school van wilskracht, tucht en volharding* Want de man die deze bovenmenschelijke
tochten heeft uitgevoerd door China en Thibet, naar Spitzbergen en de Zuidpool, had
van moeder natuur een zeer zwak gestel gekregen* En dat ergerde hem en deed hem reeds
als schoolman het besluit treffen zijn zwakheid om te zetten in kracht* Aldus gestaald in
zijn lichaam en zijn wil heeft hij deze wonderlijke tochten volvoerd*
D* S*
P* H* PERCH : Mutter und Klosterfrau. Mit 2 Bildern* — Herder u* C° Freiburg;
Kart. 6.40 M*; in Leinwand 740 M*
De wegen des Heeren zijn wonderbaar*
Emma Bremer was een Deensche protestante, met zeer vrijen geest* Maar des ondanks had ze steeds een groote waardeering gevoeld voor de H* Maagd; en dat is de
genade van haar leven geweest* In 1893, twee jaar na de dood van haar man* bekeerde
de toen acht en dertigjarige zich tot het katholicisme en in 1895 verzekerde zij zoo goed
mogelijk de toekomst van haar twee nog vrij jonge kinderen en gaf gehoor aan den
dwingenden roep van den Heer en vertrok naar Rome, waar zij opgenomen werd in het
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Karmelietenklooster van St-Brigetta. Van uit de kloosterstilte, waar ze een toonbeeld
was van karaktersterkte en heiligheid stuurde zij af en toe brieven tot hare kinderen om
hen te richten door het leven. Want ondanks de zware taak die ze in het klooster te vervullen kreeg, bleef ze moeder voor hare kinderen en hielp hen met gebed en raad. Uit de
brieven die ze tijdens haar dertigjarig kloosterleven schreef aan haren oudsten zoon en
dezes vrouw, heeft P. Perch een keur saamgelezen en omlijst, die van een zeldzaam sterkenden zielenadel getuigt.
Het is een boek dat we dringend aanbevelen.
Dr. V,
MAURICE MAETERLINCK : La Vie des Termites, 300 mille. — Bibliotheque Charpentier, Paris •
Dit boek is te beschouwen als een tegenhanger van Maeterlinck's« Vie des Abeilles»
maar het is soberder en de vrucht van een wetenschappelijker objectiviteit. Het leven
dezer Termites of witte mieren is verbazend en boeiend als de meest fantastische roman.
Dr. W. V. B.
GRETE DENEL und Dr. W. DENEL : Das Wohnhaus von heute. — Hesse & Becker

Verlag, Leipzig.
Wie er aan denkt een huis te bouwen, leze voorafgaandelijk dit boek; tenzij hij
zich vergenoegen wil met een stijllooze banaliteit of onpractische naaperij. Deze uitgave
wil een antwoord brengen op de vraag : hoe wij in dezen tijd, met de materialen waarover
we beschikken kunnen, moeten bouwen, om een gezonde, gezellige en goedkoope woning
te bekomen. Meer dan 150 illustraties versieren deze uitstekende handleiding.
Dr. L. D. S.
BEATRIJS VAN NAZARETH : Zeven manieren van Minne. Naar den oudvlaamschen
tekst van^ 1235 herschreven door Dr. Joris Caeyemaex, pr. Uitg. Leeslust, Antwerpen.
Pr. 11 fr.
De schoonheid onzer oudvlaamsche mystiek blijft een gesloten en voor ons onvruchtbare rijkdom, zoolang die niet herschreven wordt in de taal van dezen tijd* Literatuur die nog alleen voortleeft in handboeken en literatuurgeschiedenissen zijn luttele baat
voor de volksgemeenschap. Maar weer in zijn gave, klare schoonheid voor onze oogen
gesteld, zooals deze zeven manieren van Minne, door E* H* Caeymaex, wordt het een
wonderlijk genieten van een zeer hooge orde*
De uitgave is buitengewoon keurig*
L. D. S*
MARIE-LOUISE SERVRANCKX : Un critique catholique : BuL Holflants. Ed. De Wit,
Bruxelles. Pr- 8 fr.
Een trouwe studie, die van begrip en inzicht getuigt, over den kritischen arbeid
van Kan. P. Halflants.
W. B.
SIGRID UNDSET : Paapse Stoutigheden. Essays en novellen, verzameld en vertaald
door Anton van Duinkerken. — Uitg. N. V. P. Brand's uitgeversbedrijf, Hilversum.
Ik weet niet of Sigrid Undset met dezen titel zelf vrede heeft. Zij is in
den waarachtigen zin van het woord een «sterke vrouw», die den wil en den moed
heeft midden het stugge noorsche protestantisme, met een mannelijke overtuigingskracht,
te getuigen voor het geloof dat ze worstelend veroverde. Dat is mannelijke strijdvaardigheid en weerbaarheid; maar het agressieve van den titel is te wij ten in het temperament van Van Duynkerken. Het zou echter bespottelijk zijn te struikelen over een
titel waar de inhoud zoo gespannen is, en voldragen van gedachten en gevoel. Deze
bundel bevat o. m. een bijdrage over : De Vrouw in de hedendaagsche samenleving.,
een antwoord aan den protestantschen Aartsbisschop Soderblom, een merkwaardig stuk
over«Katholieke Propaganda», dat tevens schouwen laat in de diepte van het bekeeringsproces dat S. Undsel heeft doorgemaakt.
Tevens ontsluiert, voor wie lezen kan, haar essay over de zusters Bronte iets van
het geheim van het zieleleven der vrouw in deze geweldige persoonlijkheid. Dr. C. D. S.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (April). - Joep Nicolas : Orientatie van den huidigen
glazenier*— Th* H* Schlichting: Siegmond Freud in 1930; Kroniek; Geen lafheid maar
overtuiging; De kerkelijke straffen; De politieke bijeenkomst te Amersfoort; Een
meening uit anderen kring; Redactie* — Film:Close up; Muziek* — Lon Lichtveld :
Tooneel, Chr* de Graaff; Schilderkunst, Jan Engelman; Architectuur, S* van Ravesteyn;
Hagel; Wijsheid en werkelijkheid* — H* K*: Een illusie minder* — J* E* : Zelfkennis
en Rusland* — Anton Bohm, pr* : Studenten en studentenpers* — Oscar Leyendekkers : Heldenvereering* — Lon Lichtveld : Het Jodenfooitje* — K* E* : Crit* program*
— Kuyk: Een Amokmaker? J* E*
DE GEMEENSCHAP (Mei). - Jan Engelman : Goede Vrijdag* - Anton Van
Duinkerken : Joachim Oudaen in de Vasten* — Th* H* Schlichting : De H* Maria in
de natuurphilosophie* — Kroniek: Dichters in de staatskunst* — Hagel : Het Roomsch
Studentenblad* — « De muren hebben ooren »• — Van 'nen awwe jongere*
ROEPING (Maart). — Henri Bruning : Aarde (verzen); De leeglooper* — Anton
Van Duinkerken: Sint Bernards Lofspraak op de Moedermaagd Maria* — Th* Platenburg : Katholieke Democratie L — Willem ten Berge : De mallemolen van Sinterklaas
(vers)* — Dr* Victor Leemans : Berdjajeff II* — Ernest Michel : Het liberalisme in de
« Catholieke»letteren* — M* Molenaar M* S* C* : De vernieuwing van het Westen* —
Hans Van Zijl : Emil Jannings* — Prof* Dr* J* A* Veraart : De Katholieken van
Nederland en het militaire vraagstuk III* — Henri Bruning : Gerard Wijdeveld* — Herman Oisterwijk : De Hemelsche Salome* — Boekbespreking : Dr* A* H* : Maritain :
Elements de Philosophic — G. K* : V* Cleerdin : Sagen van Brabant* — Kroniek :
Jan Reis : What's a name?
ROEPING (April). — Ernest Michel : Koningsbeesten (gedicht)* — Henri
Bruning : Jeanne d'Arc verloofd* — Bernard Verhoeven : Hardlooper voor den Heer* —
Anton Van Duinkerken : De verloren zoon* — Prof* Dr* J* A* Veraart: Politieke Kroniek
IV; De Katholieken van Nederland en het militaire vraagstuk IV* — M* Molenaar
M* S* C* : Mechtields sterflied* — Andre Demedts : Omhels mij nu (vers)* — Hans
Van Zijl: Anna May Wong (vers)* — A* Bayings, M* S* C*: Gregoriaansche Melodiegn*
— L* Bijnen : Heeft de Liturgie een « maatschappelike» beteekenis? — H* Marsman :
De Gemeenschaps-politiek*
ROEPING (/am*)* - Gabriel Smit : Regen (vers)* - Gerard Knuvelder : De
Jongeren en de Politiek* — Gabriel Smit: Voorjaarsavond (vers)* — Bernard Verhoeven:
Karel van de Woestijne II (slot)* — Hans Van Zijl: Asta Nielsen (vers)* — Math* Kemp:
Heiligdomsvaart* — A* Bayings M* S* C* : Gregoriaansche Melodieen* — P* J* Van
Munnekrede en Prof* Dr* J* A* Veraart: De Katholieken van Nederland en het militaire
vraagstuk* — Boekbespreking* — Kroniek*
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VLAAMSCHE ARBEID* (1-2) : Inhoudstafel « Vlaamsche Arbeid» 1905-1930
door Dr* Rob* Roemans*
LEVEN EN WERKEN (April). - H* Roland Hoist : Dappere Vrouwen* Bertus van Lier: De Symphonie* — E* C* Knappert: Tijdgeest* — Nico Van Suchtelen :
Droomspel des Levens* — Annie Salomons: Een mooi boek over een ontroerend leven* —
Louis Carlin : Javaansche vrouw* — G* A* Blok Van Laer : *t Breilesje in de Bergen*
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (mai). - Rene Lalou : Le Probleme
Irr6solu* — Pierre Broodcoorens : Chanson d'Avril* — Vera Imber : Tossik, Moura et
le Communiste responsable* — Marcel Dehaye : La Ronde des Cures* — Charles
Conrardy : J'ai connu l'Amour* —* Henry-Fagne : L'Arsenal d'Amour* — Eugenie
Hamer parle de*** Masaryk* — Lettres £trangeres* — Le mois*
HOLLAND (Maiheft). — Sigrid Undset : Die ewige Frauenfrage* — Gertrud
von le Fort: Der Papst aus dem Ghetto; Die Legende des Geschlechtes Pier Leone* —
Professor Dr* Theodor Brauer : Die kapitalistische Wirtschaftsverfassung* — Dr* Paul
Graf Thun-Hohenstein : Ueber den Tot Adalbert Stifters* — Dr* Hans Krey : Versunkenes Deutschtum in Spanien* — Kritik*
LA REVUE GfiNfiRALE (avril). - Pierre Nothomb : Le roman de mil huit
cent trente (Premiere partie)* — Dom Hilaire Duesberg : La guerre des Machabees
(Suite et fin)* — Rene Pinon : La Conference de Londres* — Comte Carton de Wiart:
La Vocation d'Olivier-Georges Destree (Fin)* — Leo Van Puyvelde : Le Sens de l'ceuvre
de George Minne* — Edmond Joly : Guido Gezelle* — Fernand Baudhuin : La Vie
economique et financiere : THonnetete en Affaires* — Auguste Melot : Chronique
politique*
LA NOUVELLE REVUE FRANQAISE (avrit). - Jul* Green : L'autre sommeil
(i)* — M* Fombeure : Les moulins de la parole* — Leopardi : Notes et pensees* —
H* Michaux : Trois nuits* — Jean Guehenno : Venise 1921 ou la dixieme ombre* —
Paul Morand : Champions du Monde (i)* — Chroniques* — Notes*
LA NOUVELLE REVUE FRANCHISE (mai). - Homage a Mistral* - Comtesse
de Noailles : F* Mistral* — Ch* Maurras : 1888-1926* — A* Chamson: Affirmations sur
Mistral* — Alb* Thibaudet: Lamartine et Mistral* — H* Bosco : Un coin de mystere* —
Jos* Delteil: Essais pour une traduction de Mireille* — J* Grenier : Cum apparuerit* —
Jean Grono : L'eau vive* — Verder bijdragen van : Ch* Maurras, Folio de Baroncelli,
V* Bernard, Alb* Pestour, Jos* Loubet, A* Chamson, P* Valery, enz* — Notes*
DEN GULDEN WINCKEL (Mei). - Karel van de Woestijne : Guido Geselle
(Een nagelaten studie)* — E* du Perron: Prosa, Pog2ie, Critiek (G* H* 's-Gravesande)* —
J* Greshoff : Brieven III* Aan een neef in Katanga* — Anthonie Donker : Kroniek der
Pogzie* — R* Blijstra : De roman eener stad* — Wouter Paap : Critiek van Grooten
Adem* — Roel Houwink : Kroniek van het Proza* — R* Events : Het Resultaat; Mevr*
Mann's Leven* — Dr* J* F* Otten : Panait Istrati en Sowjet-Rusland* — Boekenschouw;
Tijdschriftenschouw; Boekenfilm; Wat van de Pers kwam*
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BOEKZAAL (i Juni). — Hein Hoeben : Eenige Duitsche jongeren. — Anton van
Duinkerken : Kroniek der Dichtkunst. — M. M.: Sagen van Brabant* — G. de Van der
Schueren : Naar de PooL — J. Jacobs : Bij de Indianen* — Uit Boek en Blad. Der
Kunstwanderer. Dietsche Warande en Belfort. — Verscheidenheden.
HOCHLAND (Juni). — Dr. Matthias Laros : Revolutionierung der Ehe. —
Sigrid Undset:« Olaf Audunsson ». — Dr. Franz Michel William : Eine Darstellung des
Individualismus aus dem Glauben. — Dr. H. C. E. Zacharius : Hinduismus und Katholizismus. — Gebet in der Groszstadt. Dem Andenken Dr Carl Sonnenscheins. Gedicht
von Dietzenschmidt. — Prof. Dr. Hans Andre : Vom Werden und Sterben als objektiven
Natursymbolen. — Gertrud von le Fort: Der Papst aus dem Ghetto; Die Legende des
Geschlechtes Pier Leone. — Sigrid Undset: Die ewige Frauenfrage* — Kritik.
WESTERMANNS MONATSHEFT (Mai). - Gonas seltsames Bild (Erzahlung
von Georg v. d. Gabelentz)* — Anton Mayer : Fruhlingskuche. — Wolfgang Schreckenbach : Zwei Lieder vom Gluck. — Hedwig von Soyters : Das liebenswurdige Kind. —
Wilhelm Spreen: Die Hand auf der Klinke (Gedicht). — Prof. Walter Stahlberg: Motive
des Meeres (mit neun mehrfarb). — Max Jungnickel: Auswandereraugen (Gedicht). —
Dr. Raoul France : Bodenbakterien. — Karl-Heinz Kikisch : Schwur (Gedicht). — Wilhelm Hochgreve : Harzbilder (mit sieben Federzeichnungen von Fritz Rohrs). —
Leo Sternberg : Traumspiel (Gedicht). — Fred Hildenbrandt II : Schmetterling im
weiszen Haar (Roman). — Franz Pohl : Hans Baluschek (Eines Kiinstlers Leben und
Schaffen. — Mit zwolf Kupfertiefdruck). — Dr. W. Schweisheimer : 1st der Mann
begabter als die Frau? — Willid Omankowski : Danziger Patrizierhaus (Gedicht). —
Martin Proskauer : Die Ratte Schurks* — Frieda Schmid-Marti: Wiedersehen mit einer
Freundin, die im Kriege den Sohn verlor (Gedicht). — Cattina von Senbold : Oberammergau und sein Passionspiel (in Wort und Bild, mit acht). — Ernst Warburg :
Plastiken von Elisabeth Kronseder (Begleitworte mit sechs)..
LITERARISCHER HANDWEISER (Mai). - Eduard Schroder, Leipzig :
Zum «sozialen Roman» der Gegenwart. — E. Franz Jos. Muller, Freiburg (Schweiz) :
Literaturtibersicht zum romischen Friedensschlusz* — August Bezin, Bonn : Danteforschung, Danteiibertragung und Dantekritik. — Alfons Kasper, Freiburg i. Br. :
Friedrich Schnack. — Neuerscheinungen des In- und Auslands. — Zeitschriftenschau.
LEVEN EN WERKEN (Juni). - E. C. Knappert i860 - 15 Juni - 1930. E. C. Knappert: Leven en Werken. — Bertus Van Lier : Moderne Muziek. — Annie
Salomons: Bijkomstigheden. — G. Brugmans : Het Regentschap van Philips Van Orleans
en zijn beteekenis voor de Fransche Maatschappij der achttiende eeuw. — C. CremerMartin: Kunnen wij gelukkig zijn? — S. Kalff: Eene Hollandsche Romanciere. — E. C.
K. : Boekbespreking. — S. Kern-Salomons : De Denkende Vrouw. — Maryanne Van
Lochem : Jeugd en Ledigheid.
DE GIDS (Maart). — Arthur van Schendel : Het fregatschip Johanna Maria
(slot). — Maria van Royen: Gedichten. — Henriette Roland Hoist: Over Tolstoi' (slot).—
Dr* C Serrurier : Herinneringen aan de jaren 1789-1830 (Mededeeling uit familie-
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papieren)* — P. E* van Renesse : De Zuiderzeevisscherij en haar geschiedenis* — Bibliographies
DE GIDS (April). — J* de Meester : Moeder* — A. Roland Hoist: Gedichten* —
A, Simoens : Vader en zoon* — Willem Gregor ten Berge : Die 'k aan de Ebro achterliet.
— Dr* A, C* Kersbergen : Jong IJsland* — C* J* J* Westermann : Taalbevrijding, —
Dr* J* C* Baak : De Heilige Stoel en Italie" v66r en na de verdragen van het Lateraan* —
A* M* Hammacher : Betrekkingen tusschen beeldende kunst en beschouwing* —
Mr* C* van Vollenhoven : Bedreigd Indisch Bestuur* — Dr* E* J* Dijksterhuis : Een
hedendaagsch physicus over de geschiedenis der natuurkunde* — D* A* M* Binnendijk :
Bij den dood van Jac* van Looy* — A, Roland Hoist: Kristal tegen SpiegeL — Bibliographic
DE GIDS (Mei). - Eva Raedt-de Canter : Internaat* - Jan van Nijlen : Gedichten* — A* Roland Hoist: Gedichten* — Dr* J* de Vries: Het Germaansche vormgevoel.—
Dr* J* Haantjes : John Bowring en zijn betrekkingen tot Nederland* — Urbain van de
Voorde : Gezelle's Eros, of de leeraarstijd te Roeselare* — Mr, H* G* J* Maas Geesterranus : Het Fascisme en het Italiaansche strafrecht* — Dr* Johannes Tielrooy : Een
trilogie van Jules Romains* — Bibliographies
DE VLAAMSCHE GIDS (April). - Lode Monteyne : Een stem uit de Fransche
Taalminderheid in Vlaanderen* — Jacques Lefrancq : De Schilder Albert Droesbeke* —
Carmen Maerten : Faits divers* — A* De Geest : Mijn Hart* — R* Verdeyen : Taalen Taalbeweging* — Franz Smits : Fransche poezie* — H* Van Tichelen : Onderwijs
en opvoeding* — Jozef Peeters : Boekbeschouwing*
DE VLAAMSCHE GIDS (Met). - Paul Baelde : Onze binnenlandsche Politiek
sedert 1830* — Rene Berghen : Jaloezie* — Karel Casteels : Vijf gedichten : Vlieg vrij,
mijn hart; Laatste Wijding; Armoe; Papavers; Loth* — Aime De Marest : De Ballade
van Stenka Razine* — Franz De Wilde: Kroniek* — Jozef Peeters: Het Cultuurprogramma der Sovjets* — Jozef Peeters : De schaduwzijde van het Russisch Opvoedingsstelsel*—
Jozef Peeters : Boekbeschouwing*
ONS GELOOF (Mei). - L* Moereels, S* J* : Sint Augustinus en net Probleem
der Voorkomende Genade* — P* Gervasius Brans, O* F* M*: De moreele eh de ascetische
Versterving* — Mengelingen : Indie roept om God; De Ridders van het H* Graf;
Wij hebben het Paradijs verloren; Het is bepaald valsch, dat de tijd der Wonderen
voorbij is; Frankrijk dat uitsterft; Luther* — Brievenbus : Tweede en derde val van
Jezus onder het kruis; H* Missen voor levenden; « Jesus » of «de Heer»in Jud* 5? —
Overzicht van Tijdschriften* — Bibliographie*
(Vervolg in het Juli-nummer.)

N . V. DRUKK. BRASMUS, LEDEBERG-GKNT.

Sint Olav, Noorwegens Held en Heilige
door Jiirgen BukdahL
Op 29 Juli 1930 viert Noorwegen het 900 jarig jubileum van den
slag van Stiklestad, waar Olav Haraldsson sneuvelde, maar als heilige
koning heropleefde, om voor tijd en eeuwigheid over Land en Rijk te
heerschen* In zijn nuchter historisch verband beschouwd, beteekende
Stiklestad niet veel: een koning die hier lang tegen het Noorden streed
om zijn rijk te veroveren, maar den slag verloor en strijdend den dood
vond* De volgende man vooruiti De tijd draait zijn rad,datverheft of
verplettert, ponder haast, langzaam maar fijn als Gods molen, maalt*
Maar behalve een buitenkant, die naar de uiterlijke, veranderlijke,
tijdelijke zaken, toestanden en hypothesen gekeerd is, heeft de geschiedenis insgelijks een inwendigen kant, gekeerd naar een wereld
waar wat klein schijnt dikwijls groot wordt, terwijl het groote klein
wordt* — De zon stond op boven Austerlitz en bescheen een heele
wereld, bekroonde een overwinnaar die vrees en bewondering wekte,
omkranste eene macht die van Moskow tot Cartagena reikte* De geschiedenis observeert lang en schrijft nauwkeurig op* — De zon staat
op over Assisi en beschijnt een armen man, die in den jongen dag zingt
en een gesprek met de vogelen voert, il Poverello, den heiligen Frans;
achter hem staat er geen uiterlijke macht, niets dan onmacht, hij wordt
door de wereld gehoond en bespot, nauwelijks gevolgd door enkelen,
die van hem leerden dat de geschiedenis 00k een binnenzijde heeft***
Hij stierf naakt op den grond, een symbool der menschelijke onmacht in de gevangenis van het heelal* Gebeurde eriets?Scheurde de
aarde uit vrees en bewondering? De geschiedenis toog verder, en
Frans werd aarde in de aarde; maar hij is weer opgestaan, sijne onmacht werd macht, van de inwendige zijde der geschiedenis kwam hij
naar de uiterlijke zijde* Er gebeurden mirakelen op zijn graf, gelijk
voorheen op dat van Olav den heilige* De vernuftigen schudden het
hoofd en kwamen met hunne verklaringen af: suggestie, autosuggestie,
hallucinaties, onderbewustzijn, sublimeering, en wat weet ik nog* De
eenvoudigen en wijzen zegden : deze kracht is de Geest* Het is de
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gecst die inwendig in de geschiedenis werkt; die het uiterlijke
herschept, en den spot drijft met onze rationalistische pogingen om
oorzaak met uitwerking te verbinden* Kan een nederlaag tot zegepraal
worden? En gaan al de Austerlitzoverwinningen die we behalen te
niet, eindigen zt in de eenzaamheid van St, Helena? Het rad der geschiedenis maalt verder, maalt het kleine tot het groote, het groote tot
het kleine* Wij zijn de slaven van het stof, maar in grootsche oogenblikken gebeurt het soms dat we uit den kerker verlost worden; dan
geschiedt het mirakel: de stof knielt neer voor den geest*
Dat is de inhoud der sage van Olav den heilige*
IL
Vooreerst de uiterlijke geschiedenis* Wat sag men gebeuren, in
den eigenlijken zin van ft woord? Wat zeggen de bronnen aangaande
Olav's uiterlijke lotgevallen? De laatste die zt bestudeerd en samengevat heeft is de jonge historicus Johan Schreiner*
Olav is de soon van Harald Grenske en stamt uit het geslacht van
Harald de Harige* Nog zeer jong trok hij west- en zuidwaarts op
Vikingstocht uit* Hij toog naar Engeland en Spanje, maar bleef ook
langen tijd in Normandie, waar hij — volgens een der bronnen meldt
— gedoopt werd te Rouen door Bischop Robert, broeder van Hertog
Richard* — Hier leerde Olav een regeering kennen, op kristelijken
grondslag gevestigd* Misschien kiemde toen reeds in zijne ziel de gedachte waaraan hij later, in Noorwegen, zijn leven sou wijden, en met
zijn dood zou bezegelen* Toen de Deensche Koning Knud de Groote
in 1015 Engeland ging veroveren, en Eirik Haakonsson, zijn vertegenwoordiger in Noorwegen meenam, besloot Olav naar zijn land
terug te keeren* Hij was 25 jaar* Hij hadeenrijkte winneneneenetaak
te vervullen* Om aardrijkskundige en politieke oorsaken was het Noorsche rijk zeer los samengevoegd* Er heerschte onderling strijd tusschen kleine koningen en groote leenheeren : Olav trachtte dit voor
zijn groot doel te benuttigen : hij wilde heel het rijk onder eene kroon
vereenigen, op kristelijken grondslag, en aldus Olav Trygvasson's
werk voortzetten* — Zijn voornaamste bestrijders waren de hoofdmannen der oude regeering, Jarl Sven en Einar Tambarskjelver* Hij
versloeg ze in het jaar 1016* — Nu begon hij zijn plan te verwezenlijken* Doch zoowel binnen als buiten het land had hij vijanden* Binnen het land, waren het de groote leenheeren die weigerden zich te
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onderwerpen; buiten waren het de koningen van Denemarken en
Zweden* Hij was verplicht dubbele politiek te voeren* Binnen het rijk
trachtte hij bij de lagere aristocratie steun te vinden tegen de groote
leenheeren* Buiten het land, gold het den koning van Zweden te overhalen met hem den strijd tegen den machtigen Knud van Denemarken aan te gaan* Van beide kanten leed hij schipbreuk* En zooals het
dikwijls gebeurt, het mislukken der buitenlandsche politiek werd gevolgd door het mislukken der binnenlandsche* Voorzeker leed Knud
een nederlaag te Helgeaaen (1026) tegen de koningen van Zweden en
Noorwegen, maar hij sloot daarna vrede met Zweden* Op die wijze
bleef Olav alleen* Zijne vloot door Knud te Oeresund ingesloten,
moest hij vaarwel zeggen, en over het land wegtrekken* Terzelfdertijd
valt het binnenlandsche leger af* Het rijk is in voile ontbinding* De
machtige hoofdman op Jalderen, Erling Skjalgson van Sole, wordt
door een van Olav's mannen vermoord, de boeren staan tegen hem
op* Knud ontscheept in Zuid Noorwegen met een machtig heir, het
volk sluit zich bij hem aan, en Olav moet vluchten* Eerst trok hij
naar Zweden, daarna naar Rusland* Te CEreting werd Knud tot
koning uitgeroepen en Jarl Haakon aangesteld om het rijk te regeeren, terwijl Knud naar Engeland zeilde*
Alles was verloren*
In het verre Rusland kon Olav dit alles overwegen* Had hij een te
hoog spel gewaagd? En waar lag de oorzaak van zijn mislukken?
Eerst envooral in de buitenlandsche politiek: omstandigheden, de
verhouding met Denemarken* Deze had hij wellicht kunnen beredderen, haddezijn eigen volk hem niet verraden, haddenzijneigenvolgelingen hem niet in den rug aangevallen; al degenen, voor wie hij het rijk
wilde winnen, waren ontrouw geworden omdat het hun niet meer gewenscht scheen hem langer te volgen* Maar een andere oorzaak lag
achter deze : hij wilde het Christendom in Noorwegen — vooral in het
Oostenen dedalen — uitbreiden en versterken* Langs de kust was het
reeds ingeworteld* Het scheen zoo geschikt niet meer dat hij voor zijn
politiek vastenvoet kreeg in de provincies Oplanden en Hedemarken.
De groote leenheeren volgden hem, omdat hij ze bevrijdde van de
koningen die ze uitzoog* Maar toen dit bereikt was en Olav's macht
aan ft wankelen ging, vielen ze af, voornamelijk omdat hij het Christendom wilde invoeren* Dacht hij eraan, ginder in Rusland, dat hij verloren had, voornamelijk omdat hij, meer dan voor macht en rijk, voor
een idee gestreden had?
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We weten het niet. We sijn moderne gevoelsmenschen, en kunnen ons niet inleven in een middeneeuwsche mentaliteit, Maar het is
zeker dat politiek en idee een waren voor Olav, Toen dacht men er niet
aan die twee van elkaar te scheiden, Het individualisme was nog niet
uitgevonden, het «ikbewustzijn» kende men niet, de Renaissance,
die dat alles zou meebrengen, was nog vele jaren verwijderd,,,
Doch toen Olav in Rusland hoorde dat Jarl Haakon gestorven
was, begon hij aanstonds zijn toebereidselen tot de terugreis, Waar er
leven is, is er hoop, Hij begon dus opnieuw, onderhandelde met den
Zweedschen koning, die een verbpnd aanging om Knud den Groote
van Denemarken te verzwakken, Olav gaat naar Oplanden waar hij
vroeger steun gevonden heeft, Ditmaal mislukt hij* Hij keert terug
naar Zweden en bereidt zich voor den laatsten strijd, Hij wil
Trondelagen innemen, Vele noormannen waren er niet te vinden in
het leger, dat, midden in den zomtr van 1030 door het Vaerdal trok,
De Zweden waren er talrijker in. Zoo kwam het tot den slag van
Stiklestad, Aan den kant der boeren en der groote leenheeren was de
weerstand geweldig, Laat in den namiddag op 29 Juli, werd Olav
gedood,
IIL
Maar van nu af komt de inwendige geschiedenis aan de beurt,
Olav treedt uit het historisch verband en komt in een ander, Olav
Haraldsson wordt Olav de Heilige, Mirakelen gebeuren op zijn graf.
Door het uiterlijke historisch weefsel van politiek en strategie, zitt
men dat hij voor de zaak van het Christendom gevallen is. Zijn levensdrama wordt een Golgothadrama, Een innerlijke werkelijkheid breekt
door de uiterlijke, Legenden groeien rond hem en verklaren zijne
geschiedenis in het licht der heiligheid; hij wordt opgehemeld als
perpetuus rex Norvegiae, Noorwegens eeuwige koning. Van hem
namen de volgende koningen het land in leengoed, Ze waren zijne
stadhouders op aarde, De weinige werkelijke trekken welke Olav
Haraldsson had gehad, worden bijna heelemaal uitgewischt; onder
Olav's gedaante wordt nu het nationaal religieus idee van het rijk
gesymboliseerd, Zijn lijk gedurende een donkeren herfstnacht op
den oever der Nidelven begraven, wordt opgegraven, in een reliekwiekast geborgen en op het hoogaltaar der St, Clemenskerk geplaatst.
En toen later eene kerk gebouwd werd op de plaats van zijn eerste
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verblijf, wordt zijn lijk er overgebracht, en de kerk wordt de domkerk
van Nidaros,en heel het Noorden ging erheenopbedevaart*Deskalde
Toravin L6vtungezegt:«Daar ligt de reine, rechtvaardige koning met
ongeschonden lichaam; zijn haar ennagelengroeienzooalstijdenszijn
leven, Klokken luiden van zelf over zijn reliekwieschrijn, en kaarsen gaan
op het altaar aan 't branden* Scharen komen aan, knielen neer en bidden om geholpen te worden : blinden en stommen zoeken ginder, en
vinden er, genezing »• Van nu af wordt hij, die vroeger verdeeling
zaaide, het symbool der eendracht voor degenen die aan Noorwegens
verlossing arbeiden* Wat vatbaar voor bederf was toen het gezaaid
werd, stond krachtig op* Zoo heeft hij insgelijks na zijn dood, zijne
geschiedenis in de ziel van het volk, in zijn droomen, zijn verlangen,
zijn hoop, zijn geloof; hij is er nu om het land herin te richten, om uit
het land, rijk aan tegenstrijdigheden, een rijk op te bouwen; want
Olav Haraldsson, die door den engen doorgang der dood heen te
Stiklestad, de heilige koning werd, is geen esthetisch, maar wel een
actief zinnebeeld, dat zich in de politieke en economische werkelijkheid van elken dag ontvouwt* Voortdurend gebeuren er mirakelen op
zijn graf* Wij moderne menschen verklaren ze anders dan de directe
en na'ieve middeneeuwsche geest* Tusschen oorzaak en uitwerking
voegen wij een reeks uitleggingen* De Renaissance heeft de wereld, en
onszelven zoo schrander en ingewikkeld gemaakt*De middeneeuwen
hadden enkele klare lijnen, hunne mentaliteit had eene eenvoudige
structuur; de onze is dubbel, wanneer de werkelijkehied er binnen
dringt, schittert ze als in de splinters van een gebroken spiegeL*. We
hebben een nijging om symbool en werkelijkheid te scheiden; gaarne
willen we de rups zien die al de fijne zijde gesponnen heeft; zoo snijden we haar tonnetje open, staan verbaasd over de nietige, blinde oorzaak, en vallen terug op biologische en zoologische betrachtingem
Maar het mirakel blijft niet minder bestaan* Hoe kon er uit Olav
Haraldsson een heilige koning opstaan? That is the question.
In het voorafgaande heb ik een schets van den werkelijken Olav
gegeven; in zooverre de bronnen iets over hem melden* We zagen het
beeld van een man die, zooals andere pretendenten, streed om zijn
rijk te veroveren* Hij gebruikte alle middelen, rond hem woedden
moord en brand* Er is iets diep dramatisch in zijn lot, een ontembaarheid en onstuimigheid die een heldhaftig licht over zijn weg werpen
Hij heeft iets van een opportunist zoowel als van een Don Quichotte,
van een krijgskundige die zich tevreden stelt met de wisselvalligheden
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der buitenlandsche politiek af te wachten, en van een held van het
geloof, die zeker is van zijne sending en van zijne zaak* En toch door al
die gegevens heen, kunnen wij ons geen vast beeld van zijn karakter
vormen, van den kern, den geest in hem, zoo men wil* In zijnlevenswijze was hij niet veel vroamer dan de menschen van zijn tijd, en toch
is er in hem een tooverkracht die sedertdien het leven werd in zijn
lot* Het gaf hem een nieuw leven dat de Tijd niet overwinnen kon, toen
hij Olav Haraldsson deed sterven en punctum schreef achter zijn lotgevallen op 29 Juli 1030* Men mag zeggen dat het een kristen Olav
was die tusschen heidenen en Vikings geboren werd* Over zijne
verhouding tot het kristendom weten we niet veeL Hij leerde het voor
goed in Normandie kennen* De oudste bronnen zeggen dat hij te Rouen
gedoopt werd* En in het gedicht van zijn vriend Sigvat kunnen wij
in elk geval, den weerschijn van het nieuw geloof ontwaren* Het
politiek grondvesten van het Christendom in Noorwegen, was immer
een zijner einddoelen, en wel hetgeen dat hem op de heimelijkste wijze
tot zijn val bracht* En 00k in de Saga's — zoowel die van Snorre als
de legendarische — kunnen wij door het verdichtsel heen een straal
van het nieuwe leven vangen,dat in hem geboren werd, terzelfdertijd
van zijn eigen verhouding tot het geloof* En we hebben wetsbesluiten
over de staatsinrichting van het Christendom bewaard* Maar rechtstreeks weten we niet veel over zijn verhouding tot God* Waar is het
dat heidendom en Christendom iyi hem hun laatsten strijd hebben
gestreden* En door zijn nederlaag zegepraalde het Christendom* Van
daar die Goeden Vrijdagstemming over den slag van Stiklestad*
inderdaad, volgens de oude legenden, werd de zon verduisterd* Olav
Haraldsson wordt nu bijna heelemaal achter den heiligen koning
verborgen* Het gaat evenzoo met het koren in de aarde* Naarmate
het naar nieuwe leven tracht, vergaat het in zijn ouden vorm* Graaft
men het op, dan ziet men tusschen de haarfijne worteltjes eenige
oude, verslenste schubbetjes* Dat komt van het koren, het is de oorzaak* Zoo 00k met Olav* Graven we in de geschiedenis, dan vinden
we als oorzaak van dit groeien met den rijken opbrengst, een mensch
vatbaar voor bederf, eenige, verslenste bladeren, overblijfsels van een
vernielden vorm, die aan de nieuwe plant vast gehaakt blijven
Hier spreken we Snorre na, die, in zijn saga, iets begrijpt van deze
verhouding, en juist den groei van den graankorrel tot plant beschrijft*
Vele van zijn geschiedkundige steunpunten zijn onjuist, maar het
beeld heeft eene inwendige waarheid en warmte, een groeikracht, om~
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dat Snorre altijd het psychologisch verband bewaart tusschen Olav
Haraldsson en den heiligen koning* — We moeten eenige oogenblikken bij Snorre blijven stilstaan : het is immers zijn werk, dat Olav's
beeld, ook op letterkundig gebied, geschapen heeft; zijne saga (i) is
een der meesterwerken der literatuur uit de middeneeuwen* Het is een
gedicht dat, als alle echte poesie, dichter bij het leven en de werkelijkheid komt dan de uiterlijk nauwkeurigste verslagen van gebeurtenissen
en datums* — Misschien komen ook persoonlijke redenen voor iets
tusschen, in zijn begrijpen van Olav den heilige* In zijn saga legde hij
iets van zijn hartebloed; er is een geheime warmte in, die hem verraadt,
een zelf overgave en intensiteit, die er eene wonderbare grootschheid
aan geven, een verborgen pathos, dat in de laatste hoofdstukken plots
uitbreekt en zijn onderwerp opvoert tot een glans van visioen, waarin
de heilige koning ook voor hem een verlosser wordt, een verzoener van
oneenigheden — inwendige en uiterlijke — waaronder hij insgelijksleed*
— Het leven was dezen man niet goed genadig geweest* Vroeg verloor
hij zijn vader, en zijn moeder was hem een slechte voogdes, die zijn fortuin verkwistte* Alspleegzoon van Jon Laptson werdhijteOddeopgebracht* Voorzeker heeft hij een moeilijkkarakter gehad* Dat maakte hem
eenzaam en waarschijnlijk afkeerig van de menschen** Een kunstenaarsziel gevoelig teer; de wanhoop heeft hij voorzeker gekend* Hij was
doorwanhoop en moedeloosheidverteerd* Dat maakte hem ongestadig
en wankelmoedig* De sagen van Sturlungazinspelen op zijne lafhartigheid; hij was niet moedig tijdens den Vikingsopstand* Een-en-twintig
jaar oud trouwde hij, maar zijn huwelijk werd niet gelukkig, en gedurende een paar jaren werpt hij zich in allerlei uitspattingen* De
sagen zinspelen ook op zijn wispelturigheid in de minne* Hij is skalde,
schrijft lofdichten, verdedigt zich tegen zijne omgeving met schotschriften. Maar terzelfdertijd ontwikkelt hij zich insgelijks tot een
groote handelaar in landerijen* Weldra wordt hij IJslands machtigste
man* Hij wordt «lovsigemand», (3); en niet lang duurt het of hij
neemt een leidende plaats in„* Doch buiten dit, is het moeilijk zich een
min of meer duidelijke gedachte van Snorre's karakter te vormen*
Tracht men het te ontcijferen uit de louter geschiedkundige bronnen,
(1) Snorri Sturluson: Saga de Saint-Olav, Saga des Rois de Norvege (Heimskringla)* 1015-1030* Traduction de Georges Sautratu Avant-Propos de Gunnar Host,
lecteur de Norvegien a la Sorbonne* — Payot. Paris. — 25 fr« — Eene uitstekende
vertaling, en een allerboeiendst werk* Warm aanbevolen*
(2) Letterlijk: « die de wet zegt»; de wet bestond, maar was niet geschreven* en
slechts enkelen kenden ze grondig* Bij dezen ging men te rade*
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dan maakt het geen aangenamen indruk* Hij zou geniepig, eerzuchtig, lafhartig geweest zijn, en de redenen van zijn daden niet altijd
quiver* Maar op dat punt spreken de historische bronnen malkander tegen, of brengen verwarrihg Men heeft hem niet begrepen* We
moeten dieper doordringen dan de enkele feiten der bronnen* Snorre's
karakter lag juist niet aan de oppervlakte en fungeerde niet naar een
formuul; het was kronkelend, en daarom konden door de gebeurtenissen heen, sommige trekken elkaar tegenspreken; maar uit een hooger
standpunt dan een historische omlijsting gezien vormt het toch een geheel uit. Het vulde zijn formaat* De tijdsyerhouding komt er ook voor
iets tusschen* In vele opzichten sluit Snorre, in den grond, de rijke
IJslandsche letterkundige periode af* De sagen zijn, op het punt
literatuur te worden, ze staan niet meer dicht bij het geschiedkundig
onderwerp, dat door de mondelinge overlevering bleef leven; vrije
dichterlijke motieven worden er overvloedig in gevlochten* Een halve
eeuw gaat voorbij vooraleer de sagenbeschaving heelemaal in verval
is; dan beginnen de zoogezegde «Fornaldersagar» (sagen van een
vroeger tijdperk) te heerschen* In Snorre's figuur vereenigen zich de
eerste teekenen van deze oplossing, en ze dragen het hunne bij tot dat
verwarrende en bevreemdende in zijn karakter* In zijn spoor ontdekt
men ook iets van de ontbinding der Noorsche idealen* Hij is zacht van
aard, ontloopt graag den strijd* Zijn wapen is het schotschrift* Hij is de
man der verzoeningen — hij stelt zich niet gaarne bloot aan gevaar*
Bij Jon Laptson te Odde, leefde Snorre in ft centrum van het
IJslandsche letterkundig en geschiedkundig leven* Hij had een groote
bibliotheek tot zijne beschikking* Daar heeft hij zeker de sagen van
Olav den Heilige leeren kennen* Ze waren talrijk* Eenige spraken slechts
over den heiligen koning en waren vol mirakelen; andere behandelen
meer het geschiedkundig en politiek onderwerp* — Misschien vormde
Snorre toen reeds het plan een werkover Olav te schrijven, al de gegevens
der bronnen te verzamelen, en daaruit Olav's beeld te laten groeien* Later zou het leven hem helpen het inwendige van Olav's lot te begrijpen,
en aldus kunst en ziel te leenen aan zijn werk* — Natuurlijk kunnen
we slechts gissingen maken* Doch in Olav's karakter kwamen zekere
trekken overeen met dat van Snorre* In heel het werk heerscht er een
onbewuste geest van zelfonderzoek en examineeren; en dat schijnt me
de intieme reden te zijn van den smartelijken klank der Olav's sagen in
« Heimskringla »* Niet alleen het geschiedkundig belang geeft verhevendheid aan deze sage* Snorre geeft meer van zichzelf hierin dan
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iii de andere koningen sagen* Toen hij de sage van Olav schreef, was er
iets dat hem uit zijne jeugd, seer nabij bleef, de tragedie der ontembaarheid* Meesterlijk weet hij partij uit zijn onderwerp te trekken, brengt
het noodig verband tot stand, verlicht Olav's figuur door bijgevoegde
monologen en dialogen, laat hem voorkomen in eene reeks toestanden,
die de verschillige trekken van zijn karakter in ft licht stellen; hier
onderstreept en doet hij een of andere eigenschap beter uitkomen,
terwijl hij andere op den achtergrond schuift; en terzelfdertijd tracht
hij op aardrijkskundig en historisch gebied vasten grond onder de voeten te hebben* Hij was in Noorwegen geweest en had zorgvuldig rondgekeken en geluisterd* Dat gebeurde 200 jaren na Olav's dood, maar
zoowel mondelings als schriftelijk bloeide de overlevering* En het
land self was onveranderd, gelijk onvervoerbare schermen voor het
groote drama, dat in zijn geest aan 't kiemen was* Zijn Olav's sage is
gedragen door eene reeks landsschapsbeschrijvingen, vast en precies
als etsen* Vooral bezocht hij Jarl Skule, die denzelfden geest bezat en
in den ouden tijd thuis hoorde; samen praatten ze over letterkunde en
zongen voor malkaar* Hier russte hij uit, na al zijn teleurstellingen thuis.
Toen hij in IJsland teruggekeerd was, begon hij zijn werk* Ongetwijfeld behelsde zijn bibiotheek al wat er reeds over Olav den
Heilige geschreven was* Hij maakte vooral gebruik van het boek van
zijn naasten collega Styrmer, het laatst verschenen over Olav, een uitgebreide compilatie van alle gegevens uit oudere en jongere bronnen*
Snorre bezat ongetwijfeld 00k de oudste Olav's sage, die meer een
verzameling is van verhalen, levendig verteld doch zonder samenhang;
en insgelijks de zoogezegde «Midden Sage », eene uitbreiding der oude
sage, waaraan nieuwe tradities werden toegevoegd, gedeelten uit een
verzamelingswerk, dat later Agrip (uittreksel) geheeten werd omdat het
begin en slot mist, en 00k nog deelen van de Wapenbroederssagen*
Mogelijk bezat hij insgelijks de zoogezegde «legendarische sage» die
de twee andere in ietwat verkorten vorm weergaf* En aldus kende hij
de levende overlevering, zoowel als hetgeen hij zelf gezien en gehoord
had in Noorwegen* En eindelijk waren er : zijn eigen lotgevallen, zijn
eigen menschenkennis en zelfkennis*
In tegenstelling met de legendarische sagen plaatst hij Olav van
eerst af op een menschelijk plan* — Olav was eerzuchtig* Koning
Sigurd zegt daarover :« Gij hebt geen geringe zaak in den geest, Olav;
uw plannen spreken meer van eerzucht dan van voorzichtigheid*»
Later zegt Snorre : « Koning Olav was bedachtzaam, stilzwijgend en
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mild, maar begeerig naar goederen* Olav is ook een liefhebber van
vrouwen* Hij self spreekt er over in een gedicht, als over iets sondigs*
Hij is insgelijks eigensinnig, lastig; dikwijls overwint hij door list* Hij
is geenssins een uitstekende oorlogsman* Als het noodsakelijk blijkt
gaat hij den strijd aan; doch mijdt den weg der vergelijken met, indien
hij op die wijse sijn doel kan bereiken* Er is een soort vertrouwelijk
opportunisme in sijn karakter* Hij windt sich niet op, maar wikt en
weegt* Hij is iets als een realpolitieker* Snorre geeft Cesar wat Cesar
toekomt, God sal het sijne wel doen* — Zooals men siet, heeft Snorre
sijn eigen karaktergebreken doen uitkomen, dese voornamelijk die sijn
tijd de oogen uitstaken : eersucht, verlangen naar goederen, lust naar
vrouwen* Met bijsondere vreugde doet Snorre de handigheid van
sijn vingeren opmerken, en vermeldt dat Olav een Koningshoofd op
sijn schip heeft uitgebeiteld* Snorre had self handige vingers* De
Sturlungasage segt:« dat hij kunstvaardig was in al wat hij met sijne
handen deed »•
Olav is ook een skalde* Men vindt gedichten van hem, in oogenblikken van aandoening geschreven, hier en daar in de sagen terug* Hij
heeft ook visioenen, o* a* dat bekoorlijke visioen, toen hij na sijne
ballingschap in Zweden en Rusland terugkeert, door het somergroene
Vaerdal rijdt, en, er over heen, het land siet, voor hetwelk hij sijn leven
lang gestreden heeft* Eensaam rijdt hij al denkend : «Er is iets wonderlijk voor mij in desen stond geschied* Toen ik ten westen over het
gebergte keek, sag ik Noorwegen in de laagte* Ik dacht er aan, dat ik
menigen dag in dat land gelukkig ben geweest* Dan kreeg ik een visioen
en ik sag heel Trondjem en daarna heel Noorwegen, en hoe langer dat
visioen voor mijne oogen bleef, des te verder kon ik sien, soodat ik
eindelijk de gansche wereld oversag, land en see. Ik herkende duidelijk de steden die ik voorheen had gesien, en even duidelijk de steden
die ik nooit had gesien, selfs enkele waarvan ik nooit had hooren
spreken, gebouwde en ongebouwde, soo wijd de wereld is »•
Een prachig motief* Het is alsof Olav verlost wordt uit het menschelijke en bederfelijke en tot een nieuw leven verwesen, door de gebeurtenissen heen, die op komst sijn* Er ligt een stilte van Witten
Donderdag over* Menigen dag was hij in dat land gelukkig geweest.
Hoe menschelijk, hoe weemoedig*
Zoo brengt Snorre sijn held tot Stiklestad* En Olav sneuvelt daar
op Woensdag vierden Oogst. En nu komen de heerlijke bladsijden,
waar wonderen en mirakelen op Olav's graf geschieden* Snorre die de
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legendarische sagen tot hiertoe spaarzaam gebruikt had — slechts een
paar keeren, maakte hij er gebruik van en dan nog met verstandige
inkortingen — laat de legenden nu in zijn tekst opgroeien* In de zomernachten ziet men een groot licht opgaan boven de plaats waar
Olav's lijk lag* Wonderen .gebeuren* Snorre vertelt dat alles, rustig
en natuurlijL Doch uit de legendarische sagen kiest hij slechts datgene uit, dat aan Olav's beeld, zooals hij het geteekend heeft, niet
schaden kan* Voortreffelijk laat Snorre den weerschijn der legenden
vallen op Olav's beeld; hij verheft zi]n held boven de werkelijkheid,
bonder evenwel de verhoudingen te verbreken; de afmetingen sijn
veranderd; de uiterlijke waarschijnlijkheid wordt in de werkelijke omstandigheden verbroken; maar eene inwendige waarheid is ontstaan*
Zonder eenig voorbehoud verhaalt Snorre de2;e wonderen en mirakelen* Want nu heeft Olav den steenen muur der werkelijkheid doorgebroken, nu bestormt hij den hemeL
De laatste navorschingen hebben vastgesteld dat de Olav's sage
die midden in de« Heimskringla » staat, de eerste geschreven werd; en
dat Snorre ze zelfs, met een voorwoord, als een zelfstandig werk heeft
uitgegeven* — Later voltooide hij de sagen der andere koningen, en
schoof zijn eerste sage op haar plaats in het historisch verband* Hij herwerkt zt nauwelijks, raakt niet aan het plan dat toch merkelijk verschilt
van dat der andere koningensagen, waarin hij o* m. minder gebruik
maakt van het legendarisch materiaal. Ze staat daar als een toppunt,
midden in de koningensagen, die van weers^ijden neerdalen en daaroverheen straalt de gulden hemel der legenden, die boven de geschiedenis uit, tot in eene andere wereld reikt, Snorre heeft den held zijner
jeugd in het kader geplaatst van de geschiedenis van zijn vaderland, en
terzelfdertijd 2;ijn dank uitgesproken voor Noorwegen, waar hij gastvrijheid vond wanneer hij thuis, op het vaderlandsche eiland, onder
nijd en kwelling dreigde te bezwijken, Misschien dacht hij op de
vreedsame, gelukkige avonden bij Jarl Skule, toen hij Koning Olav's
motief schreef : « Ik dacht er aan, dat ik menigen dag in dat land
gelukkig ben geweest »• —
IV.
Ik heb Snorre en zijn verhouding tot Olav's sage zoo uitvoerig
besproken, omdat zijn werk het eenigste is, dat een afdoenden indruk
geeft van een inwendigen Olav, van den man achter daden en strategies
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Verkeerd of juist,in ieder geval, voelen we hier een adem van den geest,
die de menschelijke macht van den politieker uitmaakte, en boven het
historisch verband waarin de mensch thuis hoort, zijn uitwerking had*
De geschiedschrijver geeft slechts den weerglans der gebeurtenissen,
zooals de maan eerst licht geeft wanneer de zon ondergegaan is* Het
licht bestaat, maar het heeft noch kracht, noch warmte, noch gloed*
Er geschiedtiets datde geheimzinnigeoperaties, waaruit het leven groeit,
niet verwekt* Daarin liggen de moeilijkheden waar het Olav geldt*
Door het schijnsel moet men de lichtbron trachten te bereiken* Daarom koos ik Snorre u i t : toen hij naar Noorwegen kwam, stond Olav's
aandenken als een zonsondergang over het land* We kunnen enkele
beschimmelde documenten inwinnen, de gebeurtenissen verbinden en
besluiten : «zoo en zoo ging het toe, 900 jaren geleden», maar den
levenden mensch daarin terugvinden, den mensch die (als alle menschen) iets meer was dan hetgeen tot ons van zijne daden overgebleven is, dat is onmogelijk* Olav was iets op zich zelf, een wereld van
hoop en geloof, moedeloosheid en trots, een geheel van geest en
karakter, eene persoonlijkheid, die op zijne omgeving inwerkte en alles
in gang zette* Wat hij inwendig was blijft — indien we Snorre ter zijde
laten — bijna een gesloten boek voor ons* Dan missen we het gewichtigste om hem te begrijpen en te beoordeelen* De geschiedschrijver
begaat eene fout, wanneer hij den levenden mensch uit de echte bronnen wil doen oprijzen; dat ongeduldig, heldhaftig leven terug brengen
tot eenige oude documenten, overblijfsels van beenderen, lofartikels*
lets van 's levens koninklijke soevereiniteit wordt hiermee gekrenkt;
gevaarlijker dan door daden kan hij werken, het woord is een scherper wapen dan het zwaard*
Om Olav's psyche te begrijpen bestaat er echter nog eene andere
moeilijkheid* We kunnen ons in zijn tijd niet inleven* En dat is misschien de grootste moeilijkheid voor den geschiedschrijver* Hij schat
en beoordeelt de gebeurtenissen volgens zijn eigen mentaliteit, misschien volgens zijn eigen levensopvatting of politieke gedachten*
Voor ons, kinderen der Renaissance, blijft een direct begrijpen der
middeneeuwen uitgesloten*** Voor den geest der middeneeuwen waren
leven en bestaan een, werkelijkheid en visioen, het uitwendige en inwendige* Wij scheiden deze zaken door een overwegingsgewoonte die
de vorm zelf van onze gedachte is* We zijn dualisten en dialectiekers*
We begrenzen ons als individu's, en ons Ik-bewustzijn is ons lot* Daar
hadden de menschen der middeneeuwen geen kennis van* Ze bestonden
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Ze ontloken, ze groeiden en ontwikkelden zich* Ze bleven niet in zichzelf gesloten, gelijk sindsdien Hamlet, de tragische held der Renaissance; ze bleven zich niet mijmerend de vraag stellen: zijn of niet zijn*
— Ze waren. Van daar dat sublieme, beloftevolle licht over de middeneeuwen, dat vitale, dat impulsieve, dat stoutmoedige: in staatkunde, in
letterkunde en wetenschap* De kruistochten, Karel de Groote's
Rijk, Dante's werk, de wijsgeer der scholastiekers, welke verhevenheid, welke durf, welk reservekapitaal ligt daar niet achter : wij, moderne menschen, met al onze beteugelingen en voorbehoud staan er
verstomd voor* De veroveringstaak van Olav den Heilige! Die man wil
eigenlijk den hemel bestormen*** Neen, we kunnen ons niet tot zijn
tijdgenooten inleven; ons modern bewustzijn schuift zich tusschen
ons en ons verstand* Dat is een der redenen voor dewelke wij er niet
in slagen nationale of godsdienstige standpunten bij Olav vast te
stellen, en in zijn wezen een aantal elementen mengen, die hij niet
kende* Hij was noch « nationaal», noch « godsdienstig »; deze begrippen waren in zijn bewustheid niet vrij gesteld* Hij was. Als Mensch
was hij nationaal en godsdienstig* Hij was een met zijn idee* Ja, hij
wSs zijn idee, dat zich door hem heen ontwikkelde* Het was geen
ballon captiff waaruit hij elken dag de wolken beschouwde*
Zoo zijn we aldus tot zijn grootsche jubileum gekomen, dat over
heel de wereld wordt herdacht* Die kleine slag op Stiklestad tusschen
enkele duizenden mannen, had toch een weergalm, gaf iets te kennen
van het innerlijk leven en historie der menschheid (en van den
mensch); tot troost van eenigen en ergernis van velen* Tot troost van
hen die nederlaag voor een gedachte lijden; tot ergernis van dezen die
beweren dat de geschiedenis hoi van binnen is* Die Noorsche koning
zou kunnen terugkomen; dat is slechts mogelijk wanneer, naast de
uitwendige eigenschappen, ook de inwendige aanwezig zijn* — De
legenden vertellen dat mirakelen geschiedden op zijn graf, blinden
kregen het gezicht weer, dooven het gehoor, lammen stonden op en
gingen* Wanneer het jaar slecht was, werd zijne hulp ingeroepen, en
zie, de levensboom werd groen en droeg vruchten* — Het jaar is weer
slecht voor ons, een jaar van oneenigheid en tweedracht waar verraad wordt gepleegd tegen den geest en de stof zegeviert* Blijft er meer
over dan een indruk van het grootsche drama van 900 jaar geleden,
boomen die in den zomeravond over het groene Stiklestad suizen?***
Kan hij insgelijks iets in ons bevrijden en ons troost schenken? Als
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een geweldige schaduw ligt zijn roem over het land voor hetwelk hij
streed, dat hij verloor, maar in de hemelen terugwon* Hij wijdt in tot
eendracht, hij bekrachtigt de gemeenschap, die boven het eng nationale staat, en insgelijks het geloof, dat de echte zegepraal slechts uit de nederlaag groeit; eerst wanneer de vorm gebroken is, kan de geest bevrijd worden* Er is levensmoed toe noodig om dat te gaan zoeken in een
tijd die ons tot landverhuizers heeft gemaakt, al trekken er nog zoo
weinig onder" ons naar Amerika* We voelen toch het gemis aan een
toevlucht* Ook wij hadden grootsche droomen : we wilden rijken
stichten* We wilden idealen hoog houden, we wilden de willekeur van
de bederfelijkheid overwinnen om onze ziel uit hare gevangenschap te
bevrijden* We ondervonden dat het rijk ten gronde ging, dat het ideaal
neergehaald en bespot werd, en dat de wormen aan de wortels van den
boom knaagden, van den boom die, in onze gedachte boven ons moet
groen worden en ons schaduw en bescherming in kwade onweersdagen schenken* Zwerver blijven we, misschien niet in het buitenland, maar in de inwendige wereld; en we begrijpen Olav die diep in
Rusland vluchten moest om sich daar voor te bereiden het rijk op eene
andere manier te veroveren, en tegen hoogeren prijs* Het komt duur te
staan, idealen te hebben* Altijd geraakt men gekneld tusschen hen
en de werkelijkheid*
Olav is de heilige der zwervers* De geest heeft geen vaderland
meer* Wij zijn slaaf geworden van de stof* Wij zijn aanbidders geworden van de werkelijkheid en hare zinsbegoochelingen* Hij viel te
Stiklestad 900 jaren geleden, in een bepaald historisch verband,
maar hij stond weer op en overwon de geschiedenis; in hem knielde de
stof voor den geest, in hem trok het inwendige te wapen tegen het
uitwendige* De werkelijkheid smolt weg in visioenen, die over de
veranderlijke takken der tijden neer schenen, en een wereld van geloof
en troost, van moed en kracht in de siel opbouwde*
Perpetuus rex Norvegiae.
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Lacordaire
door M. E. Belpaire.
(Slot).
VL
Zelf een man van gevoel, moest Lacordaire het oor leenen aan al
de vormen van gevoel van zijne tijdgenooten*
« A peine dix-huit printemps ont-ils epanoui nos annees, que nous
souffrons des desirs qui n'ont pour objets ni la chair, ni l'amour, ni la
gloire, ni rien qui ait une forme et un nom* Errant dans le secret des
solitudes ou dans les splendides carrefours des villes celebres, le jeune
homme se sent oppresse d'aspirations sans but; il s'eloigne des
realties de la vie comme d'une prison oil son cceur etouffe, et il demande & tout ce qui est vague et incertain, aux images du soir, aux vents de
l'automne, aux feuilles tombees des bois, une impression qui le remplisse eti le navrant* Mais c'est en vain: les nuages passent, les vents
se taisent, les feuilles se decolorent et se dessechent sans lui dire
pourquoi il souffre, sans mieux suffire & son ame que les larmes
d'une mere ou les tendresses d'une sceur* O mon ame, dirait le prophete, pourquoi es-tu triste et pourquoi me troubles-tul Espere en Dieu I
Cest Dieu, en effet, c'est Tinfini qui se remue dans nos cceurs de vingt
ans touches par le Christ, mais qui se sont eloignes de lui par megarde,
et en qui Tonction divine, n'obtenant plus son effet surnaturel, souleve
neanmoins les flots qu'elle devait apaiser. Jusqu'en nos jours deja
blanchis, il nous revient de ces secousses d'autrefois, de ces apparitions melancoliques que les anciens croyaient un apanage du genie,
et dont ils ont dit: Non est magnum ingenium sine melancolia. L/ame,
faiblissant par intervalles, se retourne douloureusement sur ellememe, elle redescend aux rivages de sa jeunesse pour y rechercher ses
larmes, et ne pouvant plus pleurer comme alors, elle se nourrit un
moment de leur amer et joyeux souvenir »•
Met het lijden van den twijfelenden geest vooral moest Lacordaire
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begaan zijn, want hij had er de bitterheid van gesmaakt* Dat gaf hem
zijne macht voor de twijfelende geesten van sijnen tijd, over die jeugd
vooral die zoo gretig zijn woord verslond, en men kan er zich niet over
verwonderen als men de beschrijving leest deser knagende ellende :
«De quel droit nous a-t-on faits sans nous?" klaagt die vurige,
gefolterde jeugd* «De quel droit nous a-t-on tires du neant pour nous
jeter, sans que nous le sussions, dans cet abime de maux qu'on appelle
la vie? Quoi! nous dormions tranquilles dans Teternite de notre sommeil, et tout h coup une main invisible nous a saisis, une voix inconnue nous a appeles; elle nous a dit avec empire: Viens, vois, sens,
pense, aime! Et apres qu'obeissant malgre nous a cet ordre implacable
nous avons passe des heures ou des annees entre des realties confuses
et des illusions de?ues, tout & coup encore la main qui nous avait arraches h notre premiere tombe, cette main nous repousse! Et la voix qui
nous avait appeles, la meme voix nous crie : C'est assez, couche tes
membres, clos tes yeux, sors de ce monde, va-t-en! Mais si c'etait
pour nous qu'on nous a faits, ne devait-on pas nous consulter pour
savoir oil, quand, comment, h quelles conditions ou nous donnerait la
vie? Nul n'y a songe;la vie nous est venue comme nous vient la mort,
avec insulte et mepris de nous* Ah! qu'une vaine theologie dise ce
qu'elle voudra, ce n'est pas ici la plainte de Tesprit, c'est le gemissement de Tame, c'est la sincerite de la souffranee et Taccusation de
tous les mondes. Que du moins on nous laisse pleurer sur nous, qu'on
respecte la desolation des ages, qu'on n'ajoute pas au malheur de
notre destinee cet autre malheur de vouloir le comprendre*
« Je me tairais, Messieurs, au bruit de ces accents qui vous ont
troubles plus d'une fois et qui peut-etre troublent encore dans cette
assemblee bien des cceurs brises; je me tairais ouplutot j'abandonnerais
mes levres aux gemissements de la plainte et de Tingratitude, si je
prenais dans cette question le meme point de depart que vous* Oui,
si cette vie etait la vie, si cette lumiere etait la lumiere, si ce monde
etait le monde, oui, je couvrirais mon front de mes mains, et je descendrais avec vous dans Tabime d'un desespoir oil je ne souffrirais meme
pas qu'on voulut une consoler* Mais l'aves-vous cru, et le
christianisme vous Ta-t-il dit? Vous-memes,personne autre que vous*
Eh bien! Sachez une chose, e'est que je ne vous crois pas* Je crois que
cette vie est un chemin, que cette lumiere est une ombre, que ce monde est un prelude; je crois que la vie e'est Dieu, que la lumiere e'est
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Dieu, que le monde c'est Dieu* Et je crois de toute mon ame, au
prix de mon sang, s'il le faut, je crois que Dieu nous a crees pour vivre
de lui, pour nous eclairer de lui, pour trouver en lui la substance
dont tout ce que nous voyons n'est q'une image incapable et douloureuse* C'est ma foi, c'est celle que je vous annonce et, pour la combattre, il faut la prendre telle qu'elle est, et non pas telle que vous la
faites dans les injustices et les decouragements de votre esprit*
«Oui, nous souffrons tous: malheuri qui le nierait! Mais nous
souffrons du chemin et non pas de la vie* La vie est abondance, paix,
joie, plenitude; quand nous aimons Dieu, nous en recevons de
saintes premices, quelques tressaillements imparfaits, qui nous suffisent pour oublier le monde present, ou du moins pour en accepter
avec courage les maux passagers* Sied-il, en effet, au voyageur attendu
par un amour infaillible, de se plaindre de la route, de maudire le
sable qui le porte et le soleil qui le conduit? Pour moi, ne de la douleur comme les autres, atteint des deux blessures de mes peres, le
chagrin de Tame et l'infirmite du corps, je benis Dieu qui m'a fait et
qui m'attend* Je n'exige pas qu'il m'ait consulte sur mon sort; entre
le neant ou il m'a pris et reternite qu'il m'a promise, le choix n'etait
douteux que pour une demence parricide, et Dieu devait compter sur
ma vertu comme il comptait sur sa bonte »•
Onvergetelijke accenten 1 Klachten uit een menschelijk hart, door
't geloof uit nood en dood gered* Want voor de dood was het leven;
voor de menschelijke krankheid de alles scheppende liefde*
« Quand le christianisme frappe h la porte de votre ame, ah! ne
croyez pas que ce soit un etranger qui vous demande Thospitalite* Non
il revient dans une famille qui est la sienne, dans une maison qu'il a
batie; il sait le coin de votre coeur ou il a laisse sa trace* Ainsi, quand
loin dans la vie, vous retrouvez un ami des premiers jours, et que vous
le conduisez dans la maison, dans le jardin que vous avez herites de
vos peres, il reconnait tout, il se rappelle que l£ vous fites telle chose
ensemble, que Ik vous eutes une meme pensee, qufici vous disiez
de ces paroles que Thomme n'oublie jamais et qu'il emporte jusqu'au tombeau* II en est bien autrement encore du christianisme*
Ah! c'est celui-1^ qui est Tami d'enfance, Tami premier* Avant
meme que cet habitacle temporaire de votre corps fut acheve, un
germe etait seme dans votre intelligence* La Sagesse eternelle qui,
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des le commencement, se jouait dans la creation, toucha votre
ame, et, de ses doigts sacres, elle y creusa doucement d'ineffa^ables sillons Eh quand nous venons pour la recolte, nous les amis
de rami, les envoyes de Tenvoye, ce qui fait notre force aupres de
vous, c'est que nous savons mettre la main aux endroits fertiles de
votre nature, c'est que nous savons retrouver ces traces de$ immemoriales en vous, mais dont le secret nous a ete confie* Nous vous
disons : Reconnaissez celui que vous connaissiez dej£, recevez celui
que vous aves regu »•
Het geheim van Lacordaire fs macht over de sielen lag in zijne
levendige voorstelling van de eeuwige waarheden* Al wat hij verkondde, was verkond geweest sinds het begin van 't Christendom; maar
had ooit een redenaar het gedragen tot in het innigste der ziel, zooals
de prediker van de Notre-Dame? De gevoeligheid der eigen ziel leerde
hem die taal die sprak tot het gevoel van andere sielen, bonder iets te
verbeuren — verre van daar! — van het bovennatuurlijke licht van 't
geloof, gesteund op het natuurlijk licht der rede*
Hoe hij 't menschelijk hart, met zijn trachten en wachten, zijn
verlangen en bangen kende, blijkt nog uit volgende woorden :
« A peine la fleur du sentiment point-elle en nous, que nous
cherchons dans les compagnons de notre adolescence des sympathies
qui s'emparent de notre cceur et le tirent de sa chere et triste solitude*
De Ik viennent dans Thistoire de touted les vies genereuses, ces premiers temps, ces souvenirs anciens qu'aucun autre n'effacera, et qui
jusqu'a la derniere vieillesse laisseront & notre ame un parfum du
passe »•
En dan die beschrijving van de werking der liefde :
« Celui qui a aime sait qu'une ombre dans le cceur de son choix
obscurcissait le sien; il sait que rien ne lui coutait, prieres, larmes,
veilles, travail, privations, pour creer un sourire sur des levres attristees; il sait qu*il fut mort pour racheterune vie compromite; il sait
qu'il etait heureux dfautrui, heureux de ses graces, heureux de ses
vertus, heureux de sa gloire, heureux de son bonheur, et qufeut-il
fallu son sang pour assurer ou pour accroitre ce bonheur etranger,
devenu le sien, il en eut donne jusqu'& la derniere goutte, avec le seul
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regret de ne pouvoir mourir qu'une fois* Celui qui a aime sait cela*
Celui qui n'a pas aime Tignore; je le plains, et ne lui reponds pas »•

VIL
Maar zoo Lacordaire's hart open stond voor alle stemmen der
liefde, toch vond hij in de vriendschap het hoogste van dit goddelijk
gevoel op aarde*
Over de vriendschap heeft hij bladsijden geschreven eenig zelfs
in zijn besield werk :
«L'amitie est le plus parfait des sentiments de rhomme, parce
qu'il en est le plus libre, le plus pur et le plus profond„„
«L'amitie vit par elle-meme et par elle seule ; libre dans sa
naissance, elle le demeure dans son cceur* Son aliment est une convenance immaterielle en deux ames, une ressemblance mysterieuse
entre Tinvisible beaute de Tune et de l'autre, beaute que les sens
peuvent apercevoir dans les revelations de la physionomie, mais que
l'epanouissement d'une confiance qui s'accroit par elle-meme manifeste plus surement encore, jusqu'& ce qu'enfin la lumiere se fasse
sans ombres et sans limites, et que Tamitie devienne la possession
reciproque de deux pensees, de deux vouloirs, de deux vertus, de deux
existences, libres de se separer toujours et ne se separant jamais* L'age ne
saurait affaiblir un tel commerce; car Tame n'a point d'age* Superieure
au temps, elle habite le lieu eternel des esprits, et, tout attachee quelle
est au corps qu'elle anime, elle n'en connait pas, si elle le veut, les
defaillances et ses souillures*„
« Mais n'est-ce pas un songe? Tamitie est-elle autre chose qu'un
nom sublime et consolant?***
« J'ai cru longtemps que la jeunesse etait Tage de Tamitie, et que
Tamitie elle-meme etait comme le gracieux preambule de toutes nos
affections* Je me trompais* La jeunesse est trop legere pour Tamitie;
elle n'est encore assise ni dans ses pensees ni dans ses volontes, et elle
ne peut, en se donnant, que donner Tesperance* D'une autre part, la
maturite est trop froide pour ce grand sentiment; elle a trop d'interets.
qui la preoccupent et Tenchainent* II lui manque la genereuse liberte
de Tetre qui n'appartient pas encore au monde, et aussi cette naivete
qui croit, cet elan qui se livre, cette independance qui ne craint rien de
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la vie* Dois-je done retracter le titre meme de ce chapitre et inscrire
Tamitie parmi les reves de la posterite d'Adam? Mais TEvangile
m'arrete, ma propre histoire m'arrete aussi* Sans doute j'ai laisse sur
le chemin, comme des depouilles profanees bien des affections qui
m'avaient seduit; j'ai vu perir dans mon cceur l'immaterielle beaute de
plus d'une Sme aimee* Cependant il me serait aussi difficile d'etre
incredule en amitie que de l'etre en religion, et je crois & l'attachement des hommes comme je crois a la bonte de Dieu* L'homme
trompe, et Dieu ne trompe jamais; e'est 1& leur difference : l'homme
ne trompe pas toujpurs, e'est Ih sa ressemblance avec Dieu* Creature
faible et faillible, son amitie a d'autant plus de prix qu'il la con?oit et
la porte dans un vase plus fragile* II aime sincerement dans un esprit
sujet a Tego'isme, il aime purement dans une chair corrompue* il aime
eternellement dans un jour qui finit: je le crois et \t le sais »•
Hij wist het, omdat hij zelf die zuivere liefde had toegedragen,
omdat in \ eigen hart die vlam had gebrand, 2;oo kuisch en zoo vurig*
Lacordaire was een onvergelijkelijke vriend* De brieven die van hem
verzameld werden onder den titel : «Lettres £ des jeunes gens»,
toonen ons die ziel even rein en vurig in den omgang metzijn vrienden,
in de intimiteit van het dagelijksch leven als in het openbaar verkonden
van de eeuwige waarheden*
Onder al die vrienden bekleedde Montalembert eene uitsonderlijke plaats* Zij hadden elkander gekend in de eerste geestdrift der
jeugd* Te samen hadden zij den strijd aangevat tegen het ongeloof
hunner dagen; als dappere ridders waren zij opgetreden tegen de aanranders van de dierbaarste schatten van 't menschelijk hart* — « Nous
sommes les fils des croises», riep Montalembert uit* «et nous ne
reculerons pas devant les fils de Voltaire »*
't Was door Montalembert dat Lacordaire kennis had gemaakt
met Lamennais, desen woeligen, onrustigen geest die, een oogenblik,
de stut en steun der katholieke Kerk scheen te zijn* Montalembert
was den Bretoenschen priester innig toegedaan; Lacordaire voelde
zich minder aangetrokken totdeze onevenwichtige, bizarre natuur< Hij
was nochtans zijn medewerker in het dagblad UAvenir, en toen
Lamennais de gewaagde stellingen van dit orgaan te Rome ging verdedigen werd hij door beiden Lacordaire en Montalembert begeleid,
Montalembert uit overtuiging, Lacordaire omdat hij het niet edelmoedig achtte zich van Lamennais af te scheiden, alhoewel hij de
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reis naar Rome afkeurde* De veroordeeling van het blad baarde hem
dan niet die verrassing, en nog minder die verontwaardiging, die
Lamennais ten deel vielen : hij had ze voorzien* En nu was het zijn
groote zorg, dat Montalembert hem zou volgen in zijne onderwerping
aan het pauselijk gezag* Dit zou niet moeilijk geweest zijn, hadde
Montalembert enkel geluisterd naar de beweging van het eigen hart,
maar zijne liefde voor zijn meester was groot; hij hoopte daardoor invloed op hem te kunnen uitoefenen en hem tegen te houden op den
weg dien hij hem vreesde te zien inslaan, en die leiden zou tot afvalligheid* Terwijl hij aldus talmde tusschen twijfel en hoop, schreef hem
Lacordaire de vurigste brieven :
« Je dois t'avertir, car qui t'avertira si ce n'est moi? Quit'aime
assez pour te traiter impitoyablement? Qui mettra le feu dans tes
plaies, si ce n'est celui qui les baise avec tant d'amour et qui voudrait
en sucer le poison au peril de sa vie?
«Tu auras beau pleurer, gemir, prier, etre eloquent, etre aime,
etre tout ce qui est possible, tu ne seras heureux qu'au jour ou tu
auras rendu gloire & Jesus-Christ dans la personne de son vicaire*** De
ce moment-ci depend ta vie et peut-etre ton eternite*,* Mon cceur se
fend en te parlant, je sens que je t'aime jusqu'& mourir pour toL
Ecoute cette voix que tu as trop dedaignee et qui t'a tant averti de ce
que tu verrais arriver,*, Tu as le cceur bon, tendre, chretien, sois toimeme, sois mon ami* Jette-toi aux pieds de ton crucifix apres avoir eu
ma lettre et ecris au pape comme tu aurais fait h. Saint Pierre »•
Die vlammende taal, die innige toewijding zouden op den duur
gehoord worden* Montalembert was zelf te edel, te warm van hart en
geest om zich niet te laten overtuigen* De vriendschap tusschen
beiden bleef ongekrenkt* Uit die dagen hunner jeugd heeft Montalembert het portret bewaard van zijn genialen vriend*
a II avait vingt-huit ans„* Sa taille elancee, ses traits fins et reguliers, son front sculptural, le port dej& souverain de sa tete, son ceil noir
et etincelant, je ne sais quoi de fier et d'elegant en meme temps que
de modeste dans toute sa personne, tout cela n'etait que Tenveloppe
d'une ame qui semblait prete & deborder, non seulement dans les
libres combats de la parole publique, mais dans les epanchements de
la vie intime »•
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« La vie intime »• Wat die woorden beteekenden voor een Lacordaire heeft hij ons gezegd in een zijner diepste, zinrijkste bladsijden*
«II y a deux vies, la vie exterieure et la vie intime* La vie exterieure ne serait rien sans la vie intime* Cest la vie intime qui est le
support de l'autre, et par consequent, voulant etudier la vie de JesusChrist, la premiere chose que je dois faire, c'est d'etudier sa vie intime*
Mais qu'est ce que la vie intime? La vie intime est la conversation de
soi-meme avec soi-meme* Tout homme converse avec soi, tout homme
se parle, et cette parole qu'il se dit & lui-meme c'est sa vie intime,
comme la parole que Dieu se dit de toute eternite dans le mystere de
ses trois saintes personnes, c'est sa vie intime* Tout homme, toute
intelligence a cette parole du dedans, cette conversation de soi & soi,
qui fait sa vie veritable* Le reste n'est qu'une apparence, quand
il n'est pas le produit de cette vie intime* Cest cette vie intime qui est
tout Thomme, qui fait toute la valeur de Thomme* Tel porte un manteau de pourpre qui n'est qu'un miserable, parce que la parole qu'il
se dit & lui-meme est la parole d'un miserable; et tel passe dans la rue,
nu-pieds, en haillons, qui est un grand homme, parce que la parole qu'il
se dit h lui-meme est la parole d'un heros ou d'un saint* Cest au jour
du jugement qu'on verra ce volteface du dehors en dedans, et que le
colloque mysterieux de chaque homme etant connu, Thistoire commencera »*
Een Lacordaire, in de stilte van het klooster, zal het eigen hart
dieper beploegd hebben, de vlam der vriendschap reiner hebben bewaard, dan Montalembert in de woeling der wereld, in de afleiding
van huwelijk en vaderschap, maar in hun jeugd moesten zij een ideaal
beeld der vriendschap hebben vertoond*
Voor de jeugd had Lacordaire eene voorliefde :
« La jeunesse est le printemps de la beaute* Dieu, qui est toujours
jeune parce qu'il est toujours beau, a voulu dans nos premieres annees
nous donner quelque chose de la physionomie de son eternite* Le
front du jeune homme est le resplendissement du front de Dieu,
et il est impossible de voir une 3me vierge sur un visage pur sans etre
emu d'une sympathie qui contient de la tendresse et du respect »*
Het is of Lacordaire zijn eigen beeld, en dat van Montalembert,
in die woorden heeft geteekend*
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VIII*
De jeugd is de tijd der vurige gevoelens, omdat zij de tijd der
onschuld is* Maar, zegt Lacordaire :«L'innocence est une goutte d'eau
dans le monde, le repentir est l'ocean qui Tenveloppe et qui le sauve »•
Aan dien oceaan van reddende liefde heeft de redenaar van Notre Dame een boekje gewijd dat gerust kan gesteld worden naast het
monument zijner voordrachten: Sainte Marie-Madeleine.
In dat bescheiden werkje, heeft Lacordaire, naar eigen getuigenis,
het beste van zijn hart en van zijn genie gestort*
Wat een onderwerp ook! die zondige vrouw, in de diepte van
haar verworpenheid neer gezonken aan de voeten van den Zaligmaker,
%z bedekkend met kussen en tranen die zz dan weer afdroogt met haar
hangend haar* — Beeld van rouwende liefde, geknield voor de vergevende liefde*
't Is in de bladzijden van dit boekje dat Lacordaire zijn lof van de
vriendschap uitzong, want de gewezen zondares werd tusschen het
drietal bevoorrechtte vrienden van Christus opgenomen*
Doch eerst wordt zij als boetelinge aanschouwd, en vergeleken
met den koninklijken boeteling van 't Oude Testament:
«David et Marie-Madeleine* David, on Taurait cru, ne pouvait
etre surpasse, tant sa figure avait ete tracee avec tendresse et profondeur*** La poesie vint s'unir au courage dans sa destinee*** et ce roi
deshonore par le crime est & tout moment le pere de nos vertus*
« Tel fut dans TAncien Testament le modele donne au repentir, et
nulassurementn'aurait su prevoir ce que DieuferaitdansleNouveau
pour mettre k cote de Jesus-Christ une autre et plus divine figure de
la penitence* II y a reussit pourtant* Marie-Madeleine est une simple
femme sans autre histoire que son peche*** Mais d'abord e'est une
femme, e'est & dire Tetre en qui la souillure est le plus irremediable,
et cette difference entre l'Ancien et le Nouveau Testament est k elle
seule un progres sublime dans la misericorde* Ce n'est plus l'homme
qui est rachete par le repentir, e'est la femme* Aucune femme fletrie
par le vice n'avait iti rendue grande avant Jesus-Christ; Jesus-Christ
seul Ta fait* Et, tenant & son ouvrage, il a patiemment suivi la pecheresse $. travers les ages, pour lui sauver sa gloire, la ressusciter et la
rajeunir toujours* David a chante sa penitence avec une poesie sans
egale, et cette poesie lui fait son immortalite* Pour Marie-Madeleine,
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elle n'a eu que ses larmes, mais elles coulaient sur les pieds du Sauveur; elle n'a eu qu'un vase de parfum, mais ceparfumembaumaitle
corps du Fils de Dieu »•
Davids psalmen sullen tot het einde der tijden de tolk zijn van de
rouwende, treurende zieL Daar tegen zijn de woorden die Magdalena
in 't Evangelie spreekt, kort en schaarsch, maar, na de Verrijzenis,
getuigend van welke liefde! Si tu sustulisti eum, dicito mihi et ego eum
tollam. «Als gij hem weggenomen hebt», zegt zij tot den gewaanden
hovenier die Christus self is, «zeg mij waar gij hem hebt gelegd, en
ik zal hem dragen »• — Zij, zwakke vrouw, sal den dooden Zaligmaker
wegdragen! Vraag haar niet hoe : aan de liefde is alles mogelijL
Maar tot het eerste tooneel van menschelijken rouw en goddelijk
vergeven, moet men steeds terugkeeren* Tot dit contact tusschen den
trotschen, stuggen phariseer en de weenende vrouw aan Jesus* voeten*
Zij, de verworpene, wordt hem als voorbeeld aangetoond* «Aanschouw deze vrouw »• Wat moest zijn hoogmoed steigeren en toornen!
En toch had de Zaligmaker kort te voren voor Simon een woord van
uiterste genade gehad : «Simon, ik heb u iets te zeggen »• Gelukkig
de siel die aan een tafel met Jesus gezeten, een uitzonderlijk woord
uit zijn mond verneemt! Maar gelukkiger nog die mocht hooren:«Veel
wordt haar vergeven, omdat zij veel heeft bemind »• Die den lof dezer
liefde vernam uit zulken mond*«Ik ben bij u binnengetreden : mijne
voeten hebt gij niet afgewasschen, maar zij besproeide zt met hare
tranen en droogde ze af met haar haren* Een kus hebt gij mij niet
gegeven, maar zij heeft mijne voeten gekust en met kostbaren balsem
gezalfd»* Welk een tooneel! De hoogmoed en de vemedering! Het
menschelijk smeeken en het goddelijk vergeven!
Maar laten we hooren hoe Lacordaire dit tooneel uitbeeldt:
« Du sein deTabjection laplusprofondeoupuissetombersonsexe,
une femme leve les yeux vers la purete divine et ne desespere pas de la
beaute de son ame* Pecheresse encore, elle a reconnu Dieu dans la
chair du Fils de Thomme, et, toute couverte de sa honte, elle con?oit
la pensee d'arriver jusqu^ luL* Elle prend dans un vase d'albStre,
symbole de lumiere, un parfum precieux* Peut-etre etait-ce le vase ou
elle avait puise jusque-li le relief de ses criminels attraits, et ce parfum
qu'elle emporte pour un autre usage, peut-etre y avait-elle cherche
pour elle-meme un accroissement de ses honteux plaisirs, Elle avait
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tout profane, et elle ne pouvait presenter & Dieu que des ruines* Aussi
elle entre sans prononcer une parole, et elle sortira de meme* Repentante, elle ne s'accuse pas devant Celui qui sait tout; pardonnee, elle
n'exprimera aucun sentiment de gratitude* Tout le mystere est dans
son coeur, et son silence, qui est un acte de foi et d'humilite, est
aussi le dernier effort d'une ame qui surabonde et nc peut rien de
plus***»
« Jamais, depuis le commencement du monde, de telles larmes
n'etaient coulees sur les pieds de l'homme*** Cetait aussi la premiere
fois qu'une femme condamnait ou plutot consacrait sa chevelure a ce
ministere de tendresse et d'expiation*** Le disciple de l'amour,*.*
voulant transmettre aux siecles & venir le signalement de Marie, n'a
rien trouve de mieux pour la peindre et la faire reconnaitre que de dire
d'elle : Cetait cette Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui en
essuya les pieds avec ses cheveux »•
«Cela fait, la pecheresse s'enhardit* Elle approche des pieds du
Seigneur ses levres deshonorees, et les couvre de baisers qui effacent
Timpression de tous ceux q'elle a donnes et qu'elle a re?us* Au contact de cette chair plus que virginale, les dernieres fumees des vieux
souvenirs s'evanouissent; les fletrissures inexpiables disparaissent, et
cette bouche transfiguree ne respire plus que Tair vivant de la saintete*
Alors seulement*^ elle ouvre Talbatre, qui contient avec le parfum les
suaves images de rimmortalite*** et la maison se remplit de la vertu
qui sort du vase fragile et du vase immortel, de Talbatre et du coeur »•
Sublieme woorden, dicht verwant met het subliem tooneeL Uit
de schaal van zijn hart, liet Lacordaire die vloeien, want hijook wenschte het kostbaarste reukwerk ervan te storten voor zijn God: «Puisseje ecrire ici ma derniere ligne, et comme Marie-Madeleine, Tavantveille de la Passion, briser aux pieds de Jesus-Christ le frele mais fidele
vase de mes pensees »•
Op dit beeld en op die woorden wil ik de vluchtige studie sluiten,
die ik gewijd heb aan den edelen mensch : Lacordaire* De wijdte van
zijn denkkracht, de diepte van zijn bewijsvoering zal men er niet
vinden : ik heb mij bepaald tot een kant van sijn genie : het gevoel, de
liefde; maar is dat wellicht niet het hoogste en heiligste, niet alleen bij
den mensch, ook bij God?
I I Mei 1930*
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GEDICHTEN
VAN

WlLLEM DE MERODE*

I

Slapengaan
Uit duisternis en wind
De witte sterren breken*
Ergens begint een kind
Zijn nachtgebed te smeeken,
Zijn oogen dicht, en blind
Gedekt door warme handen*
En klaar en kalm begint
In hem een licht te branden*
Hij draagt, waar geen op let,
In zich Uw milde stralen*
Woordeloos wordt 't gebed
En zwaar zijn ademhalen*
Hij slaapt seer stil, geweld
Van wind kan hem niet wekken*
De witte sterren trekken
Over een sneeuwen veld*

II

Gesprekken in den Schemer
i
Uw handen zijn in *t licht zoo klaar ontbloeid*
« Ik self blijf in den schemer weggevloeid »•
Waartoe hun stille deernis buiten u ?
« Om u te troosten, vast omsluiten zt u »•
Wat wil hun streelen, hun gebroken kFacht ?
« U brengen aan mijn hart en in mijn macht »•
II
Kent gij mij nog? « Weet ik uw oogen niet,
« Onder den zwaren schaduw van verdriet?
« En werd ik oud? » De glans van uwen lach
Is zilverig gelijk een najaarsdag*
En uwe handen blinken zoo bemind
Als witte popels rillend op den wind*
Uw mond! welks troost ik smartlijk heb ontbeerd,
Is mild en tot zichzelven ingekeerd*
Wachtte uw vertrouwen, sinds ik u verliet»?
Ziet ge niet dat ik schoon werd, ween ik niet ?
Ill
« Nog ben ik vol verlangen en vol vreezen* »
Nog ben ik vol vergeven en verdriet
Moede, moet ik uw wankelheid genezen ?
« Kunt gij me aanvaarden, of *k u nooit verliet? »
Wat sal dat spel van schuw verstolen blikken ?
« Wat zal dat mijmren statig en verstard ?»
Om niet u plots te omhelzen en te snikken*
« Om niet wild uit te weenen aan uw hart*»

Ill

Klagen
En lichte dagen gaan en sluierende nachten,
En slaap verheft sijn stem en suist mij zoetjes in,
En geeft zoo lieven troost aan droomen en gedachten,
Dat ik den nieuwen waak gelijk een kind begin.
Mijn handen vragen buit, ik ga met tuitende ooren
En warme wangen om; de wereld koost en kust
Maar eensklaps krimpt mijn hart, o, ik heb u verloren,
God zet den domper op, de kaars is uitgebluscht*

Bij de verjaring der geboorte van Vergilius
door Dr. Paul van de Woestijne.
De gansche weerelt gaet swanger van zijnen lof.
(VONDEL*)

Op 15 October aanstaande wordt het twee duizend jaar dat
Publius Vergilius Maro geboren is* Twee duizend jaar, tijdens dewelke
zijn werk en zijn leven zijn verschiUend beoordeeld geworden, zonder
nochtans ooit hunne echte en immer aktueele waarde te verliezen* Deze
verjaring, die wel meer als een symbool wordt aanzien, is, voor wie den
dichter kent en mint, een heuglijke en opbeurende gebeurtenis* Vergilius is immers niet alleen de grootste dichter van de geheele Romeinsche letterkunde, hij is 00k een pakkend voorbeeld van wat
dichterlijke potentie vermag door de eeuwen heen,
Toen, in de maand October van het jaar 70 voor de geboorte Christi,
Magia Polla, dochter van Magius, deurwaarder te Andes in de buurt
van Mantua, en vrouw van den pottenbakker Maro, voor de tweede
maal baren zou — zij had reeds haren man een kindje geschonken,
met name Flaccus — voorspelden vele wondere teekens dat het komende wicht een man zou worden van uitmuntende deugd en groote
kunde* Zij droomde van een zoon als een laurierboom, die groeien zou
op wondere wijze, en bloemen en vruchten dragen van diverse kleuren*
Op 15 October beviel Magia langs den weg, in een gracht, daar
zij gaande was naar het veld, en het pasgeboren kind weende niet eens,
zooals pasgeboren kinderen plegen te doen, maar glimlachte zoet en
was uitermate braaf* Een populiertak werd, naar gewoonte, op die
plaats geplant* In korten tijd werd hij een machtige twijgenweelde, die
gansch het omliggende land beschaduwde* Hij werd derhalve Vergilius-^boom genoemd* Zoo verwezenlijkte zich ten deele wat Lucretius,
bij wie Magia was te rade gegaan, had gezegd : «Dit kind zal wezen
een wonderkind, en wordt de grootste dichter van Rome »•
Aldus vertelde men in de Middeleeuwen, onder invloed van het
H* Schrift, over de geboorte en de eerste jaren van Vergilius.
Vergilius groeide op als een stil en schuchter kind* Hij was vlijtig,
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en toen hij twaalf jaar werd, leidde zijn vader, die had weten vooruit te
komen en nu met boomkweeken en bijenteelt genoeg verdiende om
zijn zoon een degelijke opvoeding te laten geven, hem naar Cremona,
waar hij zou worden onderwezen in de fraaie letteren, want Maro
wilde dat gansch de voorspelling van Lucretius zoxx bewaarheid worden* Toen, naar het woord van zijn vader, zijn meesters hem niets
meer leeren konden, ging hij te Milaan studeeren. Vergilius lei er, op
vijftienjarigen leeftijd — een jaar vroeger dan de andere kinderen —
de roodomzoomde kindertoga af, den dag zelve dat Lucretius, in een
koortsaanval, zelfmoord pleegde. De dichterlijke heerschappij ging
over van Lucretius naar Vergilius, Dit alles geschiedde op 17 Maart
van het jaar 55*
Als kind nog, had Vergilius gedichtjes geschreven. Hij dichtte
zijn eerste distichon op den dood van Ballista, professor in lichamelijke
opvoeding, die 's nachts bijwinsten zocht als baanstrooper, een ambt
waar hij best voor geschikt was, aangezien zijn aanleg voor lichamelijke
oefeningen. De boeren van Andes wisten den professor te betrappen
en steenigden hem, Een prachtig onderwerp! Vergilius behandelde het
nogal droogjes, en maakte er het volgende van :
Onder dezen hoop steenen ligt Ballista begraven :
Bij nacht, bij dag, o reiziger, ga gerust uwen weg.
Doch daarbij liet hij het niet; hij was Lucretius heel wat meer verschuldigd. Toen hij te Cremona en te Milaan school ging, legde hij
zich met zijn schoolmakkers Aemelius Macer (de magere) en Cornelius Gallus (het haantje), die later 00k de poezie zouden beoefenen,
op het «verzen maken» toe. Ondertusschen was Vergilius* vader
meer en meer in de wereld vooruit gekomen : hij zond dan 00k zijn
zoon naar Rome, het brandpunt van alle intellektueel leven. Hier
volgt de zeventienjarige Vergilius de lessen van den wijdvermaarden
Epidius, leeraar in de welsprekendheid. Bij hem ontmoet Vergilius
Octavius, de aanstaande Keizer Augustus,
Vergilius bereid zich tot de balie voor. Doch zijn schuchterheid,
zijnvoorkomen — hij was een lang opgeschoten jongmensch, vrij onhandig en slordig — en zijn tegenzin voor pathos, houden hem ver van
het Forum. Hij pleitte eenmaal, en zonder bijval. Hij zegt dan 00k de
officieele carrieres vaarwel, neemt in een leuk gedicht afscheid van den
bombast der rhetoren :
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Ver van hier, holle en hoogdravende rhetorenstijl,
Woorden die niet zi]t gedrenkt van griekschen dauwj
En gij, Stilo, Tarquitius en Varro,
Vet zweetend schoolmeestersras,
Maak U weg, holklinkende cymbalon onzer jeugd (i),
en wijdt sich voortaan aan de studie der wijsbegeerte onder leiding van
den Epicureer Siro:
Nos ad beatos uela mittimus portus,
Magni petentes docta dicta Sironis (i)*
Intusschen was hij, door toedoen van zijn vriend Varus, in betrekking gekomen met de meest vooruitstrevende geesten uit dien tijd*
Hij leeft in de intimiteit der voornaamste vertegenwoordigers van de
jong-latijnsche letterkunde, ponder nochtans het vrij losse leventje mee
te maken dat«de bon ton»is in de literaire kringen van Pollio, Maecenas en Messala* Hij blijft de zeer bedeesde jonge man dien men, zoo
beschrijft hem Horatius, over straat ziet gaan, de muren scherend, met
al te groote schoenen, een door-versleten toga, een halfgeschoren
hard-swarten baard en vuile handen* Maar, hij werkt* Mathesis, geneeskunde, sterrekunde, alles wil en zal hij grondig instudeeren* Adieu
nu de Ballista-versjes! Hij begint een epos op de koningenvan Alba
Longa, de heldenstad, de bakermat van Romulus en Remus* Doch,
het werk schiet niet op, hij heeft danig veel moeite met al die oudLatijnsche eigennamen, die hij onmogelijk in zijn vers wringen kan*
Hij laat dan maar het grootsche onderwerp liggenomterugtekeerentot
het afkijken der Grieksche meesters en der Alexandrijnsche poezie,
die hij reeds vroeger had nagebootst in zijn bundel Catalecta,« Kleinig(i) Deze verzen zijn getrokken uit den bundel Catalecta, gedicht VII, vers 1-5*
8-9.
De latijnsche tekst klinkt als volgt:
Ite hinc, inanes, ite, rhetorum ampullae,
inflata rore non Achaico verba;
et uos, Stiloque Tarquitique Varroque
scholasticorum natio madens pingui,
ite hinc, inane cymbalon iuventutis •
Vertaling van vers 8-9:
Wij zeilen naar de gelukkige haven
hunkerend naar het wijze woord van den grooten Siro*
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heden »• Hij had de Muze vaarwel gezegd; doch hij komt op dat vaarwel terug, en zoo onstaan een reeks kleine gedichten als de Ciris, de
Culex, de Copa en het Moretum, weliswaar onrijpe producten, maar
die nochtans een rijke belofte inhielden voor de toekomst*
Lees bijvoorbeeld het Moretum: dit kort gedicht, — het telt slechts
122 verzen,wat voor een Latijnsch schrijver weinig is —, schildert ons,
in de kleinste bijzonderheden, hoe een arm boerken, vroeg, op een
kille, van mist doortrokken wintermorgen, met zijn dienstmaagd, een
oude negerin, het ontbijt bereidt* De dichter weet dit alles op de bekoorlijkste wijze te schilderen, hoe eenvoudig ook het onderwerp, en
hoe realistisch de behandeling* Het gedicht begint aldus :
't Was in den winter, de talmende nacht was het einde genaderd,
't rijsen van't licht door den roep van den wakenden vogel verkondigd,
als zich een boer, die een akker bebouwt, recht nietig in omvang,
Simulus, bang dat een nuchtere maag hem den dag zal bederven,
langzaam rekt en de leden verheft van zijn schamelen stroozak,
en met weiflende hand rondom zich tast in het duister,
soekt, waar de stookplaats is; na een poos doet een schram het hem
voelen (i).
En ziehier de beschrijving van de oude negerin, Cybales :
Afra genus, tota patriam testante figura,
torta comam, labroque tumens et fusca colore,
pectore lacta, jacens mammis, compressior aluo,
cruribus exilis, spatiosa prodiga planta (v. 32-35).
« Cybales*** afkomstig van Afrika, zooals heel haar wezenhetgetuigt:
het kroeshaar, de dikke lippen, de donkere huidkleur,
de breede borstkas, de hangende borsten, de smalle leest, mager
de beenen, verbazend de breed te en lengte der voetzool »•
De Copa, de« Herbergierster» moet voor het Moretum niet onderdoen; Culex en Ciris, hoe onbeholpen ook bij plaatsen, bevatten
mooie verzen genoeg om te laten raden dat Vergilius daar den goeden
weg ingeslagen had, en dat dit kronkelpad hem zeker naar een ruimere,
(1) Vertaling van Dr* Burgersdijk*
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breedere baan leiden sou* Na volbrachte studien, keert Vergilius naar
Andes terug* het geboorteland* dat, op dat oogenblik, onder het bestuur stond van Asinius Pollio* Dese Pollio, een uiterst verfijnde dilettante die ook wel eens een versje schreef,kwam in betrekking met den
jongen dichter, dien hij misschien reeds vroeger te Rome had ontmoet in de letterkundige kringen, bewonderde sijn werk en sette hem
aan naarstig voort te doen in de richting die hij thans gekosen had*
Zoo ontstaan de Eclogae, «Uitgesochte gedichten», ook Bucolica of
Herderssangen genoemd, een nogal bloedarme reeks gelegenheidsgedichten naar het voorbeeld van Theokritos en Meleagros van
Gadara, maar die nochtans een nieuw geluid brachten in de letterkundige productie van den tijd*
Lees dese verzen, in de heerlijke vertaling van Vondel:
Gij mooght te nacht by my wel rusten in 't groen :
Wy hebben kaas genoegh, kastanje, en appels mede*
Ooc roockt van verre om hoogh de boerenstulp alreede,
En d'avont (want de son gaet onder in het meer)
Valt van het steil geberght met grooter schaduw neer
(i, 79-83)En
O hoe geluckigh sijtge in uwen ouden dagh,
Die al uw lant behoudt, dat rijcklijk u kan voeden!
O hoe geluckigh sijt gij in uwen oude dagen,
Die u, aen uwe beeck, en uw gewijde bron,
In koele schaduw mooght verquicken, vry van son!
Uw nabuurs heinige van blijde wilgeboomen,
Waar naer de byen selfs van Hyble om bloeisel komen,
Zal menigmael u hier al brommende in den slaap
Betoveren, hier sal de boomgaertsnoeiers knaep
U, onder eene rots, met sang en spel vermaecken,
Zoo luide dat het klincke : en ondertusschen staecken
De tortels op den olm, de ringelduif en krack,
Uw tijtverdrijf, ft gekor op boom* noch groenen tack*

De Eclogae sijn de eerste gedichten die een echt«vergiliaansch»
karakter dragen en waar de schoonheid van den vorm gepaard gaat
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met een zoete en doordringende melancolie* Het scheppen van een
nieuwe atmosfeer, het gevoel voor rythme en klank-schoonheid verrieden een oprecht en degelijk dichter,
Te Rome werden weldra de verschillende gedichten uit dezen keurbundel bekend en naar waarde geprezen* Gallus, Vergilius' jeugdvriend,
die self sierlijke liefdeselegien schreef, Hep er hoog mee op. Hi) Het
de actrice Cytheris de zesde ecloga, Silenus, op het tooneel voordragen,
met begeleiding van orkest* Het werd een triomf, en het publiek, zoo
vertelt Tacitus vereerde Vergilius als ware hij den Keizer zelf geweest*
Ondertusschen, in het jaar 41, was het een beroerde toestand te
lande* Na den slag van Philippi, waar Octavianus de Republikeinen
had verslagen, werden de legers, nagenoeg 150.000 man, gedemobiliseerd en werd voor de huisvesting der soldaten gezorgcL Naar het
thans te Rome geldende gebruik werden onder meer de landerijen van
Cremona, en, daar zij niet toereikend waren, 00k deze van Mantua aan
de veteranen geschonken* Het landgoed van Vergilius' vader werd
onder zestig oudstrijders verdeeld. Vergilius, die zijn goed wilde verdedigen, werd door een onderofficier overvallen, en bijna gedood* Hij
verliet dan 00k Andes en vond met zijn bejaarden vader een schuilplaats in de villa van Siro, zijn leermeester in de wijsbegeerte, aan welk
verblijf een klein gedicht «Ad villam Sironis» de herinnering heeft
bewaard:
Villula, quae Sironis eras, et pauper agelle,
uerum illi domino tu quoque diuitiae,
me tibi et hos una mecum, quos semper amaui,
siquid de patria tristius audiero,
commendo, in primisque pattern* tu nunc eris illi
Mantua quod fuerat quodque Cremona prius*
Doch, door bemiddeling van Gallus, een der luitenanten van
Octavianus, en van Pollio, die den dichter aan den eersten minister
Maecenas had voorgesteld, kwam Vergilius weer in het bezit van zijn
boerderijen*
Nu breekt voor Vergilius een nieuwe periode aan* Hij wordt algemeen erkend en vereerd als de leider der nieuwe letterkundige beweging* Wanneer hij te Rome komt — hij had er een woning op den Esquilinus, vlak naast de tuinen van Maecenas — wordt hij met den vinger nagewezen, en moet hij het enthousiasme van het volk ontvluchten
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Hij blijft de schuchtere, gezelschapvreezende man, die hij altijd is geweest
Rome, met al het rumoer der straten en het drukke stadsleven,
bevalt hem niet Hij staat buiten de werkelijkheid — blijft ook heel zijn
leven ongehuwd — en zijn wenschen zijn ten voile vervuld wanneer de
Keizer en Maecenas hem een pensioen schenken, dat hem toelaat
Rome voor goed te verlaten* Zijn winters brengt hij voortaan te Napels
door, aan de zee, ver van de misten der Po-vlakte, de zomers op zijn
landgoed te Nola, in Campanie* Hij schrijft er de Georgica, een landelijk gedicht ter verheerlijking van eigen bodem, het volmaaktste dat
hij ooit dichten zou*
Vergilius had zijn land en zijn volk — ik bedoel Gallie, de Povlakte, de Galliers — uitermate lief* (i)
In de Georgica zingt hij :
Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palma ;
Et uiridi in campo templum de marmore ponam
Propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat
Minicius, et tenera praetexit arundine ripas*
(Georg,III, 12-15)
« Voor U, Mantua, de lauweren die ik oogsten zal», Mantua, het
geboorteland, de Mincio :
Daer Mincius, zoo breet in 't weiden, nergens zwicht,
En, dwalende in het lang den boght om, in dees oorden,
de kanten met dun riet beplant en met rietboorden*
(Vondel),
De liefde voor zijn dorp, dat doet denken aan Vlaanderen en de
Leie-boorden, Andes op den oever «met dun riet beplant», hetstille
en nederige bedrijf der naarstige boeren hebben den dichter zijn zui(1) Vergilius — zijn naam en de naam zijner moeder wijzen er op — was van
keltische afkomst* Zij geboorteland, Andes — Vicus Andicus — was vroeger in het bezit
der Andecaui, een keltische stam door Caesar verslagen op de Loire (Anjou)* Mantua
bekwam het romeinsch burgerrecht in het jaar 49 v. K* Derhalve wordt Vergilius pas
Romeinsch burger op 21-jarigen leeftijd*
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verste klanken ingegeven* Lees deze bladzijden, gewijd aan Italie, aan
zijn klimaat, zijne kudden, zijn zoo bloeiende bevolking :
Maer geen bosschaedjen van rijck Meden, noch hun planten,
De schoone Ganges, noch oock Hermus waterkanten,
Die gout op zwalpen, noch de Backtren, rijck van goet,
Noch Indien, noch gansch Arabie, gevoedt
Van vetten wierroock geur, en kunnen met hunn' zegen
En al dien rijckdom niet Italien opweegen*
••••••• •
dees landouwen zijn
Gezegent met olijf, en graen, en keur van wijn
Uit vet Kampanje, en geeft u puick van vee, en gaven*
Men ziet' er ft oorloghs paert in 't velt hooghmoedig draven*
De sneuwitte offeros, en stieren, kloeck en vroom,
Gaen, 6 Klitumunus, hier in uwf gewijden stroom

Hier bloeit al *t jaer de lente, en in den wintertijt
De groene zomer* 't vee teelt tweemael onbenijt*
De boom geeft tweemael ooft* Men hoort geen tijgers
schreeuwen*
f
En niemant schrickt in t bosch voor 't brullen van de leeuwen*
Men pluckt' er geen venijn, dat simpelen verraet*
Den gront, een lange streeck, in kringen krom geboogen,
Zet hier zoo veele steen ten toon, en haer vermogen;
Met menschenhanden hoogh uit louter rots en steen
Geklonken, en dan stroom bij stroom, die door de boogen
Der oude muren bruischt, en neder komt gevlogen*

Hier loopt de koper-aer en zilverbeeck door 't zant*
Hier vloeit de goude mijn* dit overschoone lant
Broght brave krijgsmans voort
•• •••••••
Saturnus velden en landouwen, weest gegroet,
O vruchtbre moeder, die zoo groot een* overvloet
Van vruchten baert, en zulck een puick van oorloghshelden*
Lees de echt idyllische beschrijving van het landleven en zie met
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welke liefde, met welk een overvloed van bijzonderheden, met welk
blijkbaar welgevallen Vergilius het paard en de vaars beschrijft, het
kleinvee en de bijen,
Admiranda tibi leuium spectacula rerum
(Georg, IV, 3).
die geheel het vierde boek vervullen met de gonzende vlijt van hunne
bedrijvigheid*
De Georgica werden in het jaar 29 den Keizer voorgedragen door
den dichter self, bijgestaan door Maecenas* Kort daarna sag het boek
het licht* Van dit oogenblik af wordt Vergilius, en met recht,
beschouwd als Rome's grootste dichter*
Hij was nu veertig jaar oud* In de Georgica had hi) plechtig de
belofte afgelegd de helden-daden van Augustus te bezingen :
'k Zal evenwel noch flus de bloedige oorelogen
Van Cezar zingen, en zijn' naem en faem verhoogen,
Door zulk een lange rij van jaeren, en zoo wijt
Als Cezars tijt verschilt van Tithons oud en tijt*
Dit eerste plan breidde hij evenwel uit tot een breede verheerlijking op het wordende Rome, een nationaal epos dat Rome's grootheid
zou verkondigen* Het werd zijn omvangrijkste werk, zijn magnum
opus : de twaalf boeken der Aeneis*
Dit« Lied van Aeneas »is niet zoozeer het verhaal van de zwerftochten van Aeneas en zijn strijd in Italie, maar wel de geschiedenis
van Rome zelf door de eeuwen heen* De Aeneas-legende, zooals wij ze
kennen door twee verzen van Homeros (Ilias, XX, 303-304) is oorspronkelijk niets anders dan de belofte aan de nakomelingschap van
Aeneas van een onvergankelijk rijk in Troas : deze legende werd verbreed door het werk der logografen en der geschiedschrijvers, die den
Trojaanschen held door verschillende landen deden rondzwerven;
zij werd in 't vervolg in verband gebracht met andere mythen, die betrekking hadden op den oorsprong van Rome en, geestdriftig door de
Romeinen onthaald, werd zij door de schrijvers in verzen en in proza
neergeschreven, Daar het thema van een nationaal gedicht te Rome niets
anders kon zijn dan Rome zelf, zoo kwam Vergilius er toe, rond het
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voornaamste mythe, dat der komst van Aeneas in Italie, alle andere te
verzamelen, die over de oorspronkelijke geschiedenis van Latium liepen,
en, door middel van episoden, verschijningen en voorspellingen, raakte
hij de voornaamste gebeurtenissen der Romeinsche geschiedenis aan* (i)
Het verzamelen der oude legenden en mythen, het verwerken van
deze stof tot een kunstwerk, het herhaaldelijk aanwenden der thans
geldende letterkundige procedes en telkens weer de regelen van het
«genre» in het oog houden, in een woord, een epos schrijven, was
stellig geen geringe onderneming* Nochtans was Vergilius de geschikte man. De dichter der Eclogae was aangewezen om dien der Georgica
te worden; de Aeneis is, mutatis mutandis, de natuurlijke enspontane
voortzetting van sommige deelen der Georgica* Vergilius zette zich
dus vlijtig aan het werk* Hij dichtte langzaam* Zijn vrienden wisteti te
vertellen dat hij 's morgens aan zijn slaaf een groot getal verzen dicteerde, die hij heel den dag door herwerkte, doende, zooals hij placht
te zeggen, als een beer die zijne kleintjes likt om er een vorm aan te
krijgen* Op keizer Augustus' herhaald aandringen, ennaveel tegenstribbelen, las hij eenige zangen voor* Octavia, 's keizers zuster — zoo
wordt verteld — werd zoodanig door de hartroerende schoonheid van
het verhaal geschokt, dat zij, weenend, in zwijm vieL Het gedicht werd
dan ook met een groeiend ongeduld door het publiek verwacht, en
Propertius was de vertolker van geheel de elite, toen hij dichtte :
Nescio quid maius nascitur Iliade,
«Ik weet, iets grooters dan de Ilias gaat geboren worden »• Toen,
na tien jaar, het gedicht bijna klaar scheen te zijn, vatte de dichter
het plan op, het heel en al te herwerken en een drietal jaren aan een
grondige revisie te besteden* Derhalve besloot hij een documentatiereis te ondernemen naar het Oosten, waar een deel van zijn werk zich
afspeelde* (2) Dat voornemen — hij had er reeds aan gedacht in het
jaar 24, en bij die gelegenheid had Horatius hem een Propempticon of
vaarwel-ode toegestuurd — voerde hij dan ook uit*
(1) Uit de Geschiedenis der Romeinsche Letterkunde, van Prof. Dr* Ulrix, bl. 108*
(2) De nauwgezetheid schijnt wel een der voornaamste hoedanigheden van Vergilius te zijn geweest* Zoo schreef hij aan Augustus: Sed tantum res (Aeneis) inchoata est;
ut pene vitio mentis tantum opus ingressus mihi videar : quum praesertim, ut scis, alia
quoque studia ad id opus, multoque potiora, impertiar*
Vergilius had verder besloten geen pen meer in handen te nemen, en zich voortaan
uitsluitend aan de studie der wijsbegeerte te wijden.
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In het jaar 19 scheept hij naar Griekenland in* Te Athene ontmoette hij Augustus, die hem uitnoodigde zich bij het keizerlijke gezelschap aan te sluiten* Doch zijn gezondheistoestand — hij leed sinds
jaren aan een vreemde kwaal, die wel tering kon sijn — liet hem niet
toe verder te gaan dan Megara, Daar werd hij ongesteld* Hij scheepte
weer in naar Italie, en, weinige dagen na zijn aankomst te Brundisium,
op de kust van Calabrie, stierf hij, op 21 September 19. Hij was een-envijftig jaar oud*
Aan de vrienden die hem bijstonden vroeg hij zijne Aeneis te verbranden, daar ze niet voltooid was.
Hij werd begraven te Napels, waar hij de beste jaren van sijnleven
had gesleten en waar hij ten deele zijn beste werk had geschreven* Hij
self dicteerde zijn grafschrift, dat eenvoudig luidt:
Mantua me genuit, Calabri rapere, tenet nunc
Parthenope : cecini pascua rura duces*
Te Mantua geboren, stierf ik in Calabrie; nu rust
Ik te Napels : ik belong de weiden, de akkers en de helden*
De dubbele voorspelling van Lucretius was ten voile volbracht,

« De faem van den onsterffelijcken Publius Virgilius Maro begon,
na zijn overlijden, gelijck het gebeurt, eerst dapper aen het wassen, en
tegen die van Homeer aenworstelende, en de geleerde weerelt in twee
deelen scheurende, liet sedert gedurigh, en alle eeuwen door, geenen
kleinen strijt onder d'uitstekenste oordeelen, die, gelijck de Godenom
Troje, elck hun zijde kozen, en vast zwoeghden en sweeten, d'een om
d'eere van Homeer. die zeker overtreflijck is, het hooft op te houden;
d'ander om Maro, die niemant wijcken wil, in top te halen*„ De Latijnen zelfs hadden het Latijn best verstaen, en het ontbrack hier aen
geene anzienlijcke oordeelaers en hanthavers van Maroos grootheit :
en hoe vele doorluchtige pennen zweven zelf haer eigen doorluchtige
lantsluiden voorby, ponder de namen eens te gedencken*** Keizer Alexander Seveer vergaepte zich aan Maroos beelt, dat, gelijck een Gottheit, in zijne hofkapelle, onder andere heilighdommen mede ten toon
stents Ovidius, de geestighste aller Poeten, noemde Maro by Augustus
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den geluckigen dichter van uwen Eneas, en de Eneas het doorluchtigste
werck dat oit in Latium uitgingk* Statius durft den goddelijcken Eneas
niet bestaen na te stappen, en aenbidt die voetstappen slechts van verre,
Silius begroet Mantua, Maroos geboortestadt, als het huis der Zanggodinnen*** Iuvenael roept: men sal den dichter van dllias loven, en
de vaerzen van den luitklickenden Maro, die Homeer naer zijn kroon
steken*** Maro, zoo wij Martiael gelooven, bemoeide zich met geene
lierdichten, gelijck Flakkus, naerdien hij demaetvanPindaerovertrof;
en stont niet naer den roem der tooneelbroozen, dewijl zijn stem den
toon des treurspelers verdoofde* Hij noemt Virgilius, wiens trompet
den oorlogh scheller dan iemant uitblaest, heiligh en eeuwigh* Plinius
seght, dat Augustus Maroos vaerzen verboodt te verbranden, was een
treflijcker getuighenis van den dichter, dan of de Keizer die met zijn
eigen vaersen vereerde* Hy getuight dat Silius, de poeet, Virgilius
beelt boven alle andere plagh aan te bidden, zijnen geboortedagh eerbiediger dan zijnen eigen dagh te vieren, en te Napels, naer Maroos
graf, als te kercke, te gaen : en noch heden viert de stadt Mantua hem,
haren inboorling, gelijck heiligh, en eert zijne wiegh, en geboorteplaets, gelijck Parthenope zijn graf, en rustplaats*** By Paterkulus wort
Maro de vorst der dichteren;by Lampridus, de Plato der dichteren geheeten* Onder de heilige Outvaders zal, uit den naem van alle anderen,
ons Sint Augustijn alleen vernoegden, die noemt hem den grootsten,
besten en uitnemensten van alien*** Dit licht der godvruchtigheit, en
Zoo vele gotgeleerden en weereltwijzen stoffeeren en vergulden hunne
godtvruchtige en geleerde bladen met Virgilius vaersen en vonden, en
de gansche weerelt gaet swanger van zijnen lof'* (i)

(i) Vondel, Het pleit der Homeriaenen en Maroniaenen voor d'eere van Homerus
en Virgilius, in Publius Virgilius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt door
J. V. Vondel, t'Amsterdam, 1696,
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Aigemeene Bankvereeniging

Italie : Lecce
door Felix Rutten.
Wie loopt de groene havenarmen van Brindisi niet binnen ponder
het gevoel van weer te keeren in het eigen land?
De vroege morgen, vol rood en goud, gaat op als een belofte,
over mijn verblijd gezicht* De trein stoomde weer door de groene
vlakte van Apulie; dit rijpe, vruchtbare veld, vol graan en olijven,
met al maar witte, platdakige huizen bezaaid, en den oever der zee
bezet met louter witte steden : als een droom van den Levant*
Eene mag-je niet overslaan : het Florence van Apulie, zooals ze
heet; Gregorovius heeft ze «das Florenz der Rococo» genoemd* De
stad Lecce*
Van ouds' her hebben hier menschen gewoond; van de Romeinen
zijn er sporen gevonden* « Lupia» heetten deze de stad, die daarom
nu nog den wolf draagt in haar wapenschild* Licea noemden haar de
Normandiers, Litium de Zwaben, Lezze en Leccio haar latere
bewoners* Totila verwoestte het municipium, dat daarna onder
f
t juk kwam der Oostersche keizers en corsari, de zeeschuimers der
Afrikaansche kusten* Daarvan bevrijdden haar de Normandiers,
die er tegen ft einde der XIIe eeuw een graafschap stichtten* Tancred,
kleinzoon van Rogier I, was graaf van Lecce* Dan kwam zij in de
macht der Duitsche keizers, der Staufen en der Anjou's*
Van dit tweede Lecce bleef geen spoor; alleen de kerk op het
kerkhof, «chiesa dei Ss* Nicolo e Cataldo,» spreekt van de vroege
middeleeuwen, daar Tancred, de laatste Normandische koning van
Sicilie, ze bouwde*
Zooals Lecce nu is, heeft Karel V de stad herbouwd; Paul Bourget
heeft haar de beroemdheid gegeven waarop ze trotsch is* «Cest un
si coquet, un si precieux bijou; et j'ai re?u pour elle ce coup de foudre
de sympathie, que Ton a pour les choses comme pour les personnes »
schreef hij* En Lecce zette zijn naam in brons op den gevel van't raadhuis, uit dankbaarheid daar hij haar beroemd gemaakt heeft« zoover
de Latijnsche zustertaal geschreven wordt »*
Het is wel ft wonderlijkste stadje dat men zich denken kan :
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geheel in een stijl, den stijl van kwade faam, den drukken barokstijl;
maar dan de zwierigste barok die denkbaar is* Alles is er in den
smaak van Karel V en zijn bouwmeesters, van de laatste leerlingen
der Renaissance* Alles is er nieuw van de XVI e eeuw, eenmaal wit
als Arabisch, nu roomkleurig en geel geworden door den tijd; maar
gaaf en onaangeroerd, door 't bederf vergeten*
Maar welk een feest* Lecce kan de wereld leeren, wat Rococo
zijn kan* Zelfs Bourget had bij dit woord tot dan toe altijd aan iets
nuffigs en onbehagelijks gedacht : maar Lecce toont dat Barok en
Rococo synoniemen zijn kunnen van luchte fantasie, van uitgelaten,
dartelen zwier en gelukkige gratie* « Cette ville n'est pour ainsi dire
toute entiere qu'une sculpture et qu'une mignardise »• Hier is minder
gebouwd om er een bewoonbare stad te hebben, dan om een decoratie
te scheppen voor een bestaan, dat louter feest is en louter vreugde*
Kerken en paleizen, alles is er in denzelfden wereldschen, weelderigen, weeldedronken stijl* Die voorgevels zijn als gedacht in
bordpapier, en werden weefsels van kant* Steen of pleisterwerk,
hoe het zij : drie eeuwen spint het zijn ragge borduursels tegen den
blauwen hemel van het zuiden, ligt er die heele stad geborduurd
in teer-wit-geel, en bloeit zij er in een durende lente van betooverde
stijlvormen en versieringen, die niet grillig meer zijn om hun
weergalooze bekoorlijkheid* Ook de eenvoudigste woningen zijn er
opgesmukt tot pronkerige sierkastjes, met arabesken en cariatiden,
met festoenen en figuren* Overal loggia's en balcons, uitbouwseltjes
en schraagstukken, die er alleen maar zijn ter versiering* Kolommetjes en guirlanden, vensternissen met schelpen en sculpturen* En
waar de beelden en boogjes zwijmen, spinnen de oranjeboomen het
spel der arabesken voort tegen het hemelblauw*
Torsen-zuiltjes kronkelen als slangetjes omhoog; uitgekartelde
schelpen krullen en drinken met ronde lippen; bloemenslingers
loopen van venster tot venster, opgehouden door leeuwentanden en
ringen; beelden bevolken de gipsen grotten en de pleisteren looverprieeltjes wandelen onvermoeid langs de daklijsten der paleizen en de
gevelspitsen der kerken* Onveranderlijk punten overal weer frontons
omhoog, klimmen vazen en schalen, ranken bloemen en twijgen,
en schuimen de versieringen voort***
Valsche smaak van een stukadorswinkel? Als de Rococo wansmaak is, wordt die wansmaak hier geniaal* Zulk een afwisseling,
sooveel verscheidenheid, en bij al die verscheidenheid weer zooveel
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harmonie* En hoeveel strenge doorvoering der weelderige uitbundigheid, hoeveel gebondenheid bij zooveel teugelloosheid! Welk een
intensiteit van onbesnoeide dwaasheid, waarbij niets contrasteert,
waarbij alle maatstaf verloren is : het overstelpt je en betoovert als
een feeenverhaaL
Hier wordt de doorgevoerde dissonans tot een nieuwe muziek*
Maar hoe harmonisch stijgt en zingt dit alles, unisono met de uitbundigheid der zon, die bijna Oostersch is; dartel gespeel van een
ver-italiaanschten arabeskenstijl, die Saraceensch en Spaansch bleef
onder de Habsburgers*
Het heele leven een feest van lust en louter gratie, een vreugdefeest van spel en scherts en dans 1 Alle gedachte is hier ontspannen,
de fantasie vrijgegeven; maar de «capriccio» blijft bevallig bij de
dolste invallen* Het is een orgie van prachtvertoon, een bacchanaal
van versieringswoede, een verrukkelijkheid van elegante dwaasheden.
En het popperige is er grootsch geworden*
Onder Lecce's vele paleizen is de «prefektura » het mooiste; van
zijn even tallooze kerken is de Santa Croce de schitterendste* Maar
welke paradoxen van architectuur! Wat op dezen eenen gevel is
samengebracht in de zwierigste harmonie gaat alle beschrijving, alle
voorstelling te boven* Daar is geen plekje leeg gebleven* Zuilen en
lijsten en gaanderijen; zuilen, nissen en roosvenster; en weer kroonlijst, voluten en topgeveL Daar bloeien zooveel kolommen en krullen,
daar zwieren zooveel beelden* Bogen ronden er zich, schelpen fronsen
er en voluten, in dolle dartelheid door elkaar, tot een ruischende
weelderigheid van ornamentieL Daar warrelt en slingert het heele
plantenrijk, en alle diersoorten woelen er als in de ark van Noe*
Dat is alles zoo bekapt en doorhouwen, zoo bebeeldhouwd en uitgehold, zoo gekruld en verwrongen, zoo gekneed en geknutseld, zoo
overdreven en opgedirkt, dat het krankzinnig moest wezen als het
niet,*„ nu ja, in zijn geheel toch zoo mooi was*
Zoolang dit alles er tiert en bloeit, onder de blauwe lucht en den
lachenden zonneschijn, in het vrije, blije, open buiten, waar de koelte
der heldere straten weldadig is en de schaduw speelt in het borduursel
der versieringen, — ben-je er blij en opgewekt, gevoel-je er de vreugd
van die architectonische weeldeleven, Maar blijf buiten genieten;
ga die kerken niet binnen* Daar zijn ze nog meer geprutst en
opgedirkt met al die bronze pronkerijheden, Engeenzonnestraal schiet
er in; geen bezorgde handen hielden er den rommel frisch* Daar
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vind-je het allemaal wel overdreven toegetakeld* Zonder de zon is
de architectuur er dood, onder stof-roet en spinnewebben* Daar is
dan niets voor de zinnen die schittering willen* Overvloed van warrelversiering maakt hier eenvoudig dol, en voor *n mensch van ft bedaarde noorden is 't er niet uit te houden* Zelfs de heiligen van Lecce
doen mee in de groote maskarade, in de springprocessie der zich
uitlevende stijl-excessen, en verwringen hun gestalten, armen en
beenen, als de spiraalvormige tors-kolommen van hun troonhemels*
Bij zooveel beweging in de betrekkelijke engte van ft kerkschip overkomt-je een gevoel van zeeziekte,
Maar kom weer in de open lucht* Een groote poort* Alleen door
deze poort kan je op 't plein, waar ik je mi wil brengen- Er is hier niets
dan de eene zijde der kathedraal en de gevels van het bisschoppelijk
paleis en ft Seminarie* Geen der drie gebouwen voelt zich hier zoo
deftig, dat ft niet mee zou doen in de gonzende stijlpret, Het is een
wonderlijk geheel van gedoreerde fafaden, beheerscht door een
zeventigmeter-hooge toren, opgestapeld in vijf verdiepingen, gesierd
en getooid en omkranst als een feestheraut Met zijn vroolijke klokken
galmt hij dan ook bestendig nieuwe feestmuziek over ft galante
stadje.
Lecce is als gebouwd voor de pret, voor de vreugd der zinnen*Ik
kan mij die stad niet denken zonder echte muziek, luchthartige,
zinnenstreelende plezieren en avonturen. Hier is het decor voor
kluchtspelen en maskeraden, de durende werkelijkheid. Door heel dit
stadje rinkelt de levensvreugd met zilveren schellen* Vreugde in het
leven^ — maar toch een beheerschte vreugde, een stijlvol feest, een
drukte die gezellig is; onder het stralende hemelblauw wordt zij nooit
overdreven* Hier is trouwens niets banaaL Hier is alles als door kunstenaars in elkaar gezet, en de menschen „spelen» er het leven in mooien
en beheerschten vorm* Jonge meisjes leunen over de versierde balcons en staren naar beneden, waar knappe jonge lieden wandelen in
rustigen slentergang, met een gratie van Wattau : Was 't er dien
Zondagmiddag niet, alsof alles, opgeruimd, iets heel blijs en wonderlijks verwachtte? Het groote feest, waarvoor door heel de stad het
fantatisch rococo-decor stond opgericht^
Maar dit groote feest was het daagsche leven te Lecce zelf*
Ik heb daar toen ergens gegeten, buiten op 'n pleintje* Heel het donkere huis daarachter schalde van vroolijk gelach en heldere, babbelende
stemmen* Dit geluid alleen was genoeg om alle gevoel van eenzaam620

heid te verdrijven, al zat ik er nog 200 alleen, waar de zwartste der
zwartharige schoonen uit het witte vreugdenstadje den wijn van het
land schonL Roode wijn was % maar %z noemden hem niet ten onrechte „nero",2;warte* Een zware, donkere wijn die tot jolijtstemdeen
lichte opgewektheid* Wat 'n medelijdend lachen van de signorina,
omdat ik de groente niet kende, die ze opdischte* En *k hoorde
haar roepen dat 't door de keuken klonk: «komen jelui toch er *s naar
buitenkijken; daar heb ik een Franschman sitten, die geenandijvie
van Brindisi kent!»
En ze kwamen achter elkaar, de moeder en de dochters, kijken naar
dien vreemden signeur, en we lachten elkaar met welgevallen toe, —
zij zelve daar %z mooie vrouwen van Lecce waren; en ik al mee, omdat
'k nu wist hoe merkwaardig ik in haar oogen was*
Ik heb ze toen alien wat van ft geheim van haar levenvreugde gevraagd; maar zz zeiden eenvoudig : «komt u 00k maar naar Lecce
wonen : hier is iedereen gelukkig!»
«Ah <;a~«» En *k denk hoe de ernstige Karel V dit stadje heeft
liefgehad, hoe de diepdenkende Bourget het veroverd heeft* Komt het
je hier, in zijn blankheid en Renaissancepracht, op de suidelijkste
landtong van Italie, niet tegemoet als een levend welkom in dit land
der blijheid en zonnige levensvreugde?
Voorbij glijden de groene vlakten weer, de wijde horisonten, en
bloeiende velden langs het zeeblauw, met rosmarijn langs den weg, en
cactus rondom de olijvenhoven; met aldoor bloeiende amandelboomen tegen het hemelblauw* Een visioen van klaarte en bloeiende vruchtbaarheid* Hier bleef een glimlach terug van de levensweelde der Magna Greccia die verdween* Oria stijgt veelgetoornd en
gekoepeld op de heuveltjes die 't dragen, Tarento ruischt uit de wateren
op met den zwier eener groote stad, te midden van de uitgestrektheid harer havenarmen* Zoo gaat de reis langs de klassieke stranden
deser lichtende zee naar suidelijker zuiden, naar een onbekende
wereld van bergen, eenzaamheid en kwade faam : Calabrie*
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Barabbas
Barabbas verwilderd op. Staart star in de richting, langswaar de schuw
hem ontvliedende menschen verdwenen zijn.

Ze vluchten*** alien vluchten me*** Waar fk me ook vertoon,
*t Wordt ledig rond den meer dan ooit vermaledijde***
Zoo eenzaam was ik niet in mijn gevangniswoon,
Waar ik den dag* het uur, den stond der doodstraf beidde*
Die dag* dit uur, die stond was daar*** De dood kwam aan
Met grimmigen cipier, met schimpende soldaten*
*k Zag hem* bij *t celverlaten, grijnzend naast me gaan***
En nu*** Nu loop ik los door Jerusalem's straten!
Vrij! Vrij L* 'k Betast mijn handen*** Ik beuk op mijn hoofd*
'k Spreek tot me zelven, daar ik niemand toe kan spreken,
En spot met Barabbas, den dwaze, die gelooft
Dat hij het is, wiens ketens 't volk daar komt te breken!
Ha! Ha! Ontwaak dan* dief! Word wakker, moordenaar!
Wat ge als werklijkheid neemt, is slechts onzinnig droomen!
Straks, daadlijk, wordt ge ft valsche van dien schijn gewaar :
Straks, daadlijk*** als met kruis en koord de beulen komen*
En toch*** En toch*** Ik spreek*** Ik loop*** Ik nijp*** Ik sla***
En niemand die weerhoudt*** En niets dat mij verhindert***
Kalm*** Ordlijk*** Is het waar? Kreeg ik dan toch gena?
Is 't zekerheid, wat mijn onzekerheid vermindert?
Nog eens beproeven*** Heel bedaard*** 'k Open den mond***
Ik sluit hem*** Zoo*** normaal*** Nu bijt ik op mijn vinger***
De sporen staan er in*** Nu raap ik van den grond
Dien steen op*** dien *k omklem*** dien *k naar dit boschje slinger*
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Het gaat*** Ik redeneer*** Ik handeL* IJ1 dus niet***
Ben inderdaad me zelf*** ben Barabbas*** Gelooven
Moet gij dus ft ongeloofelijke, dat ge ziet,
Al dreigt zijn reedloosheid uw rede self te dooven*
Hoe is *t ook weer gegaan? Gedaehten, niet zoo wild!
Hoe is 't ook weer***? Zoo*** ft Vonnis moest vandaag voltrokken*
Ook, als de wacht verscheen, heb ik het uitgegild,
In razernij getracht mijn kluisters stuk te snokken*
Ze hebben mij gebracht, niet naar de pijnbank, waar
Men me eerst nog foltren zou, aleer me te doen kruisen,
Maar naar het podium, voor een ontzagbre schaar,
Die ft voorplein vulde met haar stormig stemmenbruisen*
O, O, dit meer, die zee van hoofden, op het plein!
O, O, dit scherp geboor van duizend, duizend oogen!
Ik voelde me in hun straling krachteloos en klein,
Ik, Barabbas, de boef, nog nooit door vrees bewogen*
O, 0 , dit woest geschreeuw, dat door mijn hersens sneed
Als \ vliemende gekerf van duizend, duizend messen,
Dat opgiepte uit hun geul, spalkend bij elken kreet
Gelijk een muil van dorst, alleen met bloed te lesschen!
Doch, na een wijle, toen fk mijn oogen heffen dorst,
Ontwaarde ik dat hun toorn niet mij gold, maar een tweede,
Die stond aan de andre zij~* Een soort van kermisvorst,
Met doornenkroon op 't hoofd en purper om de leden*
Naar hem was % dat ze tierden :« Weg met hem! Ter dood!»
Naar hem, dat zij de dreiging van hun vuisten staken*
Naar hem, dat als een pijlenzwerm ft verwenschen schoot*
Naar hem, dat zij hun vingers kromden, gelijk haken :
« Aan "t kruis, den Galileeer! Geef ons Barabbas!»
Toen riep Pilatus iets*** Toen waschte hij zijn handen***
Toen zegde me iemand, dat ik vrijgesproken was***
Toen deed men van mijn pols en enkel de ijzren banden*
Ik wist niet wat gebeurde*** Ik hoorde*** doch verstond
Niet wat bedoeld werd*** zag naar d'andre*** naar het leken
Van 't bloed langs zijn gelaat, naar zijn misvormden mond***
Dan heeft hij traag het hoofd gewend, en me aangekeken***

Een schok doorvoer me*** Een schok, gelijk bij fellen slag
Van knots, soodat ik alles rondom mij sag tanen*
Ik, die voor stervensschrei nooit had dan hoongelach,
Ik voelde plots, voor 't eerst mijns levens, 't oog vol tranen!
Ik, Barabbas, in brand van euvelen gehard,
Werd week gelijk een vrouw in vroom geboortverbeiden*
Ik, Barabbas, ontdekte plots : 'k had 66k een hart,
Waarin de ontzetting en het medelijden schreiden***
Die blik*** Die lange blik*** Die martelende blik***
Die zaligende blik der bloedbeloopen oogen!
Ik, Barabbas, brak dan voor ft eerst uit in een snik,
Heb dan voor ft eerst den kop, die altijd tart, gebogen***
Hoe lang bleef ik 200 staan? Een jaar? Een uur? Een stond?
Ik weet het niet*** Maar eensklaps werd ik voortgestooten,
De trap af, en stond ik beneen, op vrijen grond,
Bij schorremorrie en bij geldstrooiende grooten***
En wijl ik daar, verdwaasd, niet wetende waarheen,
Verbijsterd door ft gebeurde en door *t omgierend huilen
Van «Aan het kruis! Aan ft kruis I» wat dralen bleef, verscheen
De beul opeens met't kruis van achter zware suilen*
Toen vluchtte ik weg, door ft volk***
Omkeerend, bij de poort,
Zag 'k nog eens vluchtig hem, die mij had aangekeken,
Hoog op het podium, bebloed, gekroond, gekoord;
Hem, die in ft rotsgemoed mijn hart deed openbreken*
Sinds loop ik*** Loop ik steeds*** Naar een onvindbre plaats
Waar ik me voor dien blik der liefde kan verschuilen,
Waar ik het dondren niet meer hooren moet des haats,
Die me uit hun rauwe kelen rasend na blijft huilen*
Naar een onvindbre plaats, waar 'k eindlijk rusten kan,
Het striemen niet meer voel der wroeging, daar ik, moorder,
Op 't mij bestemde kruis vervangen ben door fn man,
Wiens onschuld mijne schuld nog zwaarder maakt en snooden**
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k Vermaledijd u, gij, die slechts mijn boeien braakt
Om mij gevangne van die wroeging te doen worden!
Want wreeder zijn haar kreten, dan die gij geslaakt
Hebt, door den ijslijke' eisch van uw gehuurde horden*
Hoe zie ik u thans goor! Hoe zie ik u thans geil!
Ik, gore en geile schurk, met wandaden omhangen,
Had toch mijn stem nooit voor verraad van onschuld veil,
Heb nimmer silver van omkooperij ontvangen!
Hyena's, die op 't vleesch van dien rechtvaardge vlast,
Gulzige tijgers, door zijn bloed nog niet verzadigd,
Lafhartge honden, die met duizend dapper bast
Naar een„* Naar een, die u sinds jaren begenadigt!
Schrokkige schoften, met uw ziel vol puistig schurft,
Kankrende krengen, waar melaatschen nog van walgen,
En die den zuivre nu beschuldgen, rechten durft,
Terwijl ge self den strop niet waard zijt van uw galgen :
O, had mijn vrije hand een wapen : 'n mes, een dolk,
Een bijL* om 't even wat, tot houwen of tot steken!
Wat zou ik, Barabbas, instormen op dit volk,
En, slachtend blindelings, Hem wreken en hen breken!
O poel van pestig slijk, o krocht van stankbeklem,
O kuil van adders, hoi van wolven, nest van gieren,
Afschuwlijke etterstad, verrot Jerusalem,
Kon fk u vertrappen, lijk een broed vergifte mieren!
*k Voel mijn ontzagbre schuld van 't euvelen-verleen
Door wat gebeurt millioenenvoudig overtroffen,
En zoek in ft geeslen van den angst vergeefs waarheen,
Om ramp te ontgaan, die dra vermorzlend neer zal ploffen^
Gij, dien ik nimmer diende, en dien ik thans erken,
O Jahveh! klarend aan in 't swartst van mijn ellenden,
Gij ziet toch, dat ik aan zijn lot niet schuldig ben,
Dat ik naar ft kruis wil gaan om ft van hem af te wenden*
Bevrijd me van zijn blik, die me overal verzelt!
Bevrijd me van hun huil, die me oovral blijft vervolgen!
Bevrijd me van de schroef, die hart en keel beknelt***
Wees, Jahveh, niet, om Jesus' bloed, op mij verbolgen!
CONSTANT EECKELS*

Droomprinses
Prinses zonder prins, prinses ponder land
en je hebt niet een gouden ring aan je hand
prinses die je mond dwingt in lachende plooi
en je ogen zijn groot en so wonder-mooi
de mensen betreuren dat je afstand deed
van je stand en je geld — en prinsesselik leed*
Want niemand begreep hoe jij dit alles gaf
om je hart te bewaren — men noemt je laf
maar men weet niet hoe sommigen al jouw pijn
bewaren, als 'n heilig reliek, in het schrijn
van hun hart dat hetzelfde doorstond
en daarom in 't jouwe een muster vond*
Prinses bonder prins, prinses ponder land
en je hebt niet een gouden ring aan je hand,
voor die ben je mooi als een stralende dag,
als 'n glans van God's eeuwige, zonnige lach*
KAREL MARTIENS*

Vlaamsche Letteren
door Aug. Van Cauwelaen
G* Walschap : Volk* — Het Kompas, Mechelen*
J* Simons : De Laatste Flesch* — De Standaard*
Herwin Eeckel: ft Onsent in ft Westland* — id*
Het gave en grootere prozawerk dat door den nieuwen geest leven en
gestalte ontvangen zon, is niet gekomen op het oogenblik dat het werd
opgeroepen, noch op de plaats waar het geprofeteerd werd* Die beweerden het te geven, gaven het niet* Het kon bezwaarlijk anders; het
was vooral een kwestie van geduld en groei* En het is gegroeid waar
het niet verwacht werd, — zooals Komen en Gaan, van M* Roelants*
— of tegen alle theorie en manifesten in, zooals bij Gerard Walschap,
Toen Walschap de laatste hoofdstukken van zi]n «Waldo»
schreef, heeft zijn jonge onstuimigheid en zijn moedige maar toen wat
roekeloozestrijdvaardigheidvoordeeeren het ideaal van het jonge geslacht*2;ijninkrachtigevaartbegonnen verhaal in stukken enscherven
doen springen* Maar op het oogenblik dat zekere recensenten juist dese
onmiskenbare vergissing prezen als een merkwaardig stuk literatuur,
was Walschap self reeds tot de bewuste overtuiging gekomen dat hij
had gezocht — althans wat de middelen betrof — waar het niet verloren lag* Een mensch heeft niet veel tijd noodig om tot beginning te
komen* Een schrijver kan fs morgens ontwaken met het bewustzijn dat
een ander leven voor hem aanvangt* En met dit nieuwe besef heeft
Walschap toen een paar hoofdstukken geschreven van zijn Wandelende
Jood en eenige maanden later ((Adelaide)) en de eerste schetsenvanzijn
«Volk»* Wat Adelaide beteekent in de evofutie onzer vlaamsche letteren
heeft Marnix Gijsen in dit tijdschrift gezegd; de dichter Roel Houwinck heeft niet geaarzeld in de Gulden Winckel dit boek te prijzen als
een klein meesterstuk* Maar hier ligt nu de bundel«Volk» voor me*
Dit werk is anders dan Adelaide, maar het is even sterk* Adelaide geeft
een menschenleven in honderd vijftig bladzijden* In «Volk» ligt elk
leven in dertig-veertig blad2;ijden samengegrepen* Maar ge weet er
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alles van* Walschap verhaalt hier het leven van schijnbaar vier heel
gewone menschen uit het volk* Maar tusschen geboorte en dood ligt
het drama van een menschenlot dat in Gods handen rust, Ze hebben
allemaal iets van de ander en toch zijn zt allemaal verschillend* Adelaide heeft Walschap geschreven met drift en kracht en een klare onverbiddelijkheid* Maar deze novellen van zijn «Volk» heeft hij geschreven met de krop in zijn keel* Het is een andere geest dan in Adelaide en een ander woord* In de taal van Adelaide kan Walschap den
tocht van Ahasverus of de tragedie van Vlaanderen of een sprookje
voor kinderen schrijven, maar in de taal van dit «Volk» schrijft ge
over menschen van uw bloed* Dit is de taal van het volk, zijn volk;
en die taal is een wonder dat nog geen enkele slimmerik heeft nagedaan* De sinnen en wendingen en spreuken door het volk gebruikt, sijn
geladen van ervaring en levenswijsheid* Zij sijn het resultaat van de
ervaring van geslachten, in hun worsteling tegen de natuur en het
menschelijk lot, tegen weer en onweer, tegen ongeval en ziekte en het
diepere leed dat de eene mensch den ander toebrengt* De taal van een
volk bergt een kristalisatie van eeuwen* Daar liggen ook ruw erts en
sintels in de volkspraak; ge moet kunnen grijpen in die taal waar het
goud zit* Dat heeft Walschap gedaan* En hij heeft dat kunnen doen
omdat hij zijn menschen van binnen besag* En omdat hij zijn
menschen aldus heeft gezien, en omdat hij zich een met hen voelde, is er
in zijn werk die heel bizondere humor, die een vorm van liefde is* Het
is niet de superieure humor van den literator, zooalsbij Teirlinck;het
is ook niet de goedkoope humor van den folklorist, die in Vlaanderen
niets heeft ontdekt dan wat oude mannetjes en begijnhoven* Het is de
humor van iemand die bereid is te vechten voor de lieden van wie hij
verhaalt* Walschap heeft in dit boek, in toon en taal en wezen, een
volledige versmelting en verbondenheid bereikt van schrijver en object*
En nu zeg ik alleen nog dit : lees dit boek* En wanneer ge het gelesen hebt zonder dat de ontroering u naar de keel grijpt, herlees het
dan den volgenden dag, want dan heeft de gave en sterke geest van dit
werk nog niet tot u gesproken*
*

Van Jozef Simons heb ik nooit een boek gelezen dat me niet tegelijk verheugd en ontstemd heeft* J* Simons kan vertellen met een vlotte
gemoedelijkheid en wanneer hij zich de vereischte moeite wil ge628

troosten, wordt dat een stukje literatuur die een verrijking beteekent
voor onze volksletterkunde* Ik herinner u aan het stierengevecht
uit zijn Spaansche reis, datweindittijdschrift hebben gegeven, enhij
heeft wellicht in nog vollere mate van zijn gave 't bewijs geleverd, in
de novelle De Laatste Flesch, dat zijn titel heeft geleend aan het
kleine boekje dat ik thans bespreken moet* Hier heeft Simons geput
aan dezelfde zuivere bron, waaraan alle werkelijk goede volkskunstzich
laven moet* Maar dit zelfde bundeltje brengt tevens het sprekende
bewijs van een gemis aan waardeering voor de hooge taak die de volksschrijver te vervullen heeft* Hoe anders te verklaren dat hij in dit nieuwe bundeltje verhalen, zonder den lezer te waarschuwen, alsof het een
proeve was van 'schrijvers kunnen op dit oogenblik, het stukje «De
bestedeling en de ekster» heeft opgenomen, dat reeds achttien jaar
geleden in zijn eerste bundel« Mastendoppen »is verschenen* Simons
geeft in zijne uitgaven, die dapper op elkaar volgen, al te vaak het bewijs
van een beslist onvoldoende zelfkritieL Ik heb hem dat reeds gezegd
en ik zal het hem herhalen telkens hij zich bezondigt aan hetzelfde
euveL De vriendschap die ons sedert een kwart eeuws verbindt geeft
me daartoe het recht en den plicht tegelijk* Bewust of onbewust volgt
hij den raad of de verleidingvanzeker soort Vlamingen, die meer ple2;ier vinden in het kanon van Pallieter dan in de zuivere muziek van
Geselle; Vlamingen die meer gesteld zijn op een vette boert dan op een
vonkelende geestigheid en die ondanks hun diploma van middelbaar
of hooger onderwijs, in den opgang van het vlaamsche volk naar zijn
kultureele hoogvlakte, nog een geweldigen achterstand hebben in te
halen* Jozef Simons moge bedenken wat hij verplicht is aan zichzelf,
aan de gave die hem door de Lieve Heer werd toebedeeld en aan onze
vlaamsche volksgemeenschap, voor wie het beste waarachtig niet te
goed is*

Ten slotte wensch ik een hartelijk woordje te zeggen naar aanleiding van Herwin Eeckers t* Onzent in *t Westland*
Ik had een kronijk willen wijden aan dit boek; ik had willen zeggen
wat ik waardeerde en wat me daarin ergerde* Er is te waardeeren in
dit overdadig dikke boek : het is vooreerst het werk van een West-Vlaming en de West-Vlaming speelt met het woord zooals geen andere; hij
proeft het woord op zijn tong gelijk een vrucht* Er is ook goedlach629

sche humor in, en het verraadt vaak mildheid voor de menschen en de dingen, die hij uitbeeldt, soms met een niet alledaagsch
plastisch vermogen* Maar wanneer ge over de aardigheid der eerste
bladzijden heen zijt, begint de worsteling tegen de overwoekering van
het woord, die slechts enkele lexers tot een zegevierend einde kunnen
brengen*
Het is een schoon boek, bevestigde me een van 'schf ijvers vrienden, maar ge kunt het niet uit gelezen krijgen*«ft Onzent in 't Westland » is het patentste voorbeeld van beroezing door het woord* D r
AUaeys zet vijf, zes lappen op een gat* Dit boek is niet te lezen bonder
een stevige dosis moed, en niet te begrijpen zonder Loquela bij de
hand* Wie deze taal voor gangbaar vlaamsch uit het Westland wil
verhandelen, misleidt den lezer*
Maar erger wordt het waar de schrijver psychologisch boerenbedrog
bedrijft, zooals in het stuk : « Met een wille om een wereld te verzetten,» dat van de eerste tot de laatste bladzijde volslagen onecht is*
En over de schuine mop van « Quasi una fantasia» waarvan D r Allaeys
vijftien bladzijden prikkelende literatuur heeft gemaakt, zullen we
zwijgen tot we hierover de meening zullen gelezen hebben van de
zedencensors der vlaamsche literatuur*
Maar het schijnt dat Herwin Eeckel nog voor ik het boek in handen had gekregen, wist* dat ik hierover een ongunstig oordeel vellen
zou; zooals hij dat, bij voorbaat wist van Gerard Walschap, die deze
veiwachting heeft beantwoord, en van Marnix Gysen, die vermoedelijk
aan den schrijver dit genoegen of ongenoegen besparen zal* Waar
echter bij voorbaat mijn waardeering onvoldoende en mijn verwijt
onverdiend wordt geacht, laat ik het boek voor wat het is*
Maar er zijn om en rond dit boek dingen geschiedt, die we niet
onbesproken kunnen voorbijgaan*
Sommigen zijn op hun achterste pooten gesteigerd, toen ze
in Hooger Leven de vernietigende kritiek van Ger* Walschap hebben
gelezen* Maar ze hadden moeten bedenken dat hoewel het oordeel
van Ger* Walschap over de letterkundige waarde van dit boek
natuurlijk ongewijzigd zou gebleven zijn, nochtans dit oordeel in
diplomatischer bewoordingen zou zijn uitgesproken, indien 't verschijnen van dit werk niet ware voorafgegaan door een barnumachtige
reklaam, die door den schrijver zelf gevoed of geleid werd* Wat te
denken inderdaad, van een schrijver, die niet enkel in interviews
of in met verzonnen initialen onderteekende artikels door hem zelf
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geschreven of geinspireerd, beweert dat dit boek, dit eposasjeblieft!
sooveel ophef maken zal als Streuvels' Lenteleven of Timmermans'
Pallieter; die getuigt van zijn ((ongemeene sielekennis, zijn uiterst
scherp waarnemingsvermogen, zijn allerrijkste woordenschat en
machtige beeldspraak»; en dit aankondigt als « un livre de chevet»;
die met een ongewone bescheidenheid zich self aankondigt als een
voorman niet alleen in de vlaamsche maar zelfs in de internationale
wetenschap; die„*
Maar deze averechtsche bescheidenheid heeft zichzelf gewroken*
De vrienden van Herwin Eeckel, die, door werkelijke waardeering
van zijn werk, of door vriendschap gedreven, voor den schrijver
hebben willen getuigen, sullen self wel een beetje geschrokken zijn,
wanneer zt ft effekt hebben gezien, van hun woord of hun daad op
dezen schrijver* Het kan bv* Van Sina geen genoegen hebben gedaan
dat H* Eeckel sijn kritiek in Jong Dietschland op wie weet hoeveel
exemplaren heeft laten afrollen en naar de vier hoeken van Vlaanderen
heeft gezonden, na eerst zorgvuldig de uitgangen van alle superlatieven te hebben onderstreept, opdat hierna geen twijfel over de
grootheid van dezen man meer in ons achterblijve* Meer dan dit alles
heeft me echter verrast de hardhandigheid met dewelke streek- en
strijdgenooten van Herman Eeckel zich in De West-Vlaming en Jong
Dietschland over tf Onzent in 't Westland hebben uitgelaten* De medewerker van Jong Dietschland doet het zelfs op een vrij drastische
wijze: hij beweert dat de overdadige lofkritiek op D r Allaeys dezelfde
methode heeft toegepast als schooljongens, die met een strooitje in het
achterwerk van het onschuldig dier, den omvang van een kikvorsch
meten*
Maar de kikvorsch komt vanzelf wel tot normale verhoudingen
terug* Want geen van ons is zoo hardvochtig te veronderstellen dat
zelfs ondeugende rakkers hun experiment tot het uiterste zouden beproeven*
We zouden dan ook geswegen hebben over dit uitzonderlijk geval van zelfoverschatting, indien niet de waarde van letterkundige bekroningen en de autoriteit van vooraanstaande literaire persoonlijkheden in het gedrang waren geraakt* In verschillende bladen en vooral
in de door den schrijver opgestelde circulate en in het boek self wordt
met opvallenden nadruk verklaard dat tf Onsent in 't Westland door
het Gouwbestuur van West-Vlaanderen met den vijfjaarlijkschen
prijs voor letterkunde werd vereerd, en op eenparig voorstel van D r
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Persyn, Prof* Vermeylen en Stijn Streuvels verkozen boven«Het Donkere Vuur» van U* Van de Voorde*
Daar we geen oogenblik mochten veronderstellen dat de Juryleden zich door andere motieven dan de zuiver literaire waarde van het
te beoordeelen werk lieten leiden, had deze bekroning een beteekenis
die we niet lichtsinnig mochten miskennen* Nu wordt echter van verschillende en betrouwbare zijde uitdrukkelijk beweerd dat«t f Onzent
in ft Westland» niet bekroond werd, sooals het daar gedrukt voorligt*
Spreken deze segslieden waarheid, dan werd nauwelijks de helft van
het boek door de juryleden bekroond, terwijl de overige als onvoldoende werden geschrapt of van de hand gewezen*
Wanneer dit wordt bevestigd sullen velen, die zich over de bekroning hebben verwonderd, beter begrijpen; maar d&n zou tevens
blijken dat D r Allaeys de bekroning door de West-VL Gouwraad en
jury heeft aangewend op een mjze, die in onze vlaamsche literaire
zeden niet mag worden geduld*
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Ringsteken
Over den nieuwen bundel kritiekjes van Van Deyssel schrijft
Willem Kloos :
«Men vindt hier drie en veertig ook latere geslachten treffen sullen blijvende
weerspiegelingen vastgehouden van belangrijke geestelijke realiteiten »•

Zie de Nieuwe Gids, Juli '30, biz. 79 tot 91. Ook lijkt den heer
Kloos het volgende :
«Maar het lijkt mij volstrekt niet onredelijk, om te veronderstellen, dat ons allerdiepst Inzijn, dat alleen echte kunstenaars en denkers, als zi] schrijven, in zich zelf gewaarworden, want net voelen en weten, het belangrijke is, wat waarlijk overblijven kan
van ons* 't zi) dit dan alleen nog maar gebeurt, zooals ook Goethe, meen ik, dacht, bij
hen, in wie die binnenste Indiepte sterk genoeg was, om op de aarde, heel anders als
mechanisch-banaal te kunnen zijn, terwijl de overige weer in den Algeest vernevelen,
1
t zi] alien onsterfelijk kunnen heeten »•

Tevens deelt de schrijver ons mede dat het toch geen kwade wil
van ons is wanneer wij zijne binnengedachten niet begrijpen of waardeeren :
«Het dichterlijke hoofdwerk van mijn leven, mijn Binnengedachten, waarin mijn
altijd intensief-levende Binnenste Geest, zonder dat het mijn daaglijksch Zelf eenige
moeite kost, dus geheel en al door eigen Kracht onder woorden brengt zijn gedachten
over de beteekenis van het Eeuwige, zoowel als van mijn daarmee in verband blijvend
sterfelijk leven, die spontane, eigenlijk buiten mij om gebeurende verzenreeks, wordt door
vele dieperdenkenden, nu L natuurlijk terecht, op breede wijze gewaardeerd, terwijl
enkele anderen daarentegen, die het even goed meenen, soms zeggen willen: Wat hebben
wij daar nu aan? Doch dit laatste komt dan m* L ten eerste, omdat deze gedichten, die in
psychisch opzicht allereerst zijn, want een altijd, van kind af, in mij aanwezig geestelijk
Leven betreffen, en daarvan verhalen, zich bewegen in een geestelijke sfeer, waar zij zelf
nog niet aan toegekomen zijn, in zichzelf, zoodat alles, tot zelfs het voornaamste, mijn diep
ziende aanschouwing van deze er het meest op aankomende dingen, hun volkomen blijft
ontgaan »•

Met een woordje van dank sluiten wij deze aanhalingen*
Elisabeth Austin beschrijft in ft zelfde nummer en in 't Duitsch
enkele tooneelen uit het leven van Guido Gezelle* Het zijn passabele
romanfragmentjes* En in een Engelsche studie stelt Drs J*-A* Russell
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punten van overeenkomst op tusschen Upton Sinclair en Zola; maar
over het naturalisme spreekt hij niet*

De «aanmoedigingsprijs » werd door de Commissie van Schoone
Letteren van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
toegekend aan Antoon Coolen voor zijn « Het donkere licht »• De
bekroning werd aldus verantwoord :
« Te midden van de vele romans die zij (de Commissie) dit jaar gekeurd heeft, viel
het boek van Antoon Coolen op door zijn ongekunstelden en warmen toon.Coolen schrijft
met groote liefde voor het land, waarin zijn verhaal speelt en met een waarlijk zuiver
beeldend vermogen* Zoo is deze roman allereerst geworden een bewogen weergave door
de seizoenen heen van het landschap — de Brabantsche Peel — en van het binnenhuis
der menschen, die bij dien grond behooren* De menschen zelf zijn in dat landschap en
dat interieur vaak heel goed gezien, maar als karakters missen ze eenheid en zijn daardoor
niet overtuigend. Op zijn best heeft Coolen typen geteekend, geen individuen. Ook is
het menschelijk gebeuren, de gang van het verhaal, volstrekt onoorspronkelijk* Toch
draagt de commissie dit boek gaarne ter bekroning voor, om zijn niet geringe verdienste
van goed en warm, soms zelfs zeer knap te zijn geschreven, en om zijn onvergetelijke uitbeelding van het landschap* Ze spreekt de hoop uit, dat de schrijver, door dezen prijs
aangemoedigd en geen van zijn goede eigenschappen verliezende, zijn liefdevolle aandacht meer en meer zal wijden aan de personen, die zijn boeken de noodige stuwkracht
zullen geven »•

*

Theun de Vries verwierf den Domprijs voor poezie* Marsman
heeft gevloekt dat het met de literatuur goed gaat, gevloekt in De
Vrije Bladen :
« Bestrijdt wat u goeddunkt, maar doe dat open, loyaal en zoo mogelijk met kracht;
doe het driftig, verbeten en desnoods onverzoenlijL Maar weer de besmetting die het
vertrouwen aantast; zuiver de lucht van het lamlendige klaaglied : wij zijn niets, jullie
zijn niets, zij zijn niets* Wij zijn godver***.* wel wat: dat weten jullie heel goed, en
wij ook; preciesl waarom moet die vuile papegaaienziekte zich dan nog verder uitbreiden! waarom moet het hier nog meer motregenen dan het al doet? »

Wij houden wel van zoo'n hartig woordje* Maar toch, de Domprijs voor poezie aan Theun De Vries? Zou het, M r Marsman, niet
zoo'n heel klein beetje waar zijn, dat de Hollandsche poezie, bezieling,
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hartstocht mist* Niet een heel klein beetje waar zijn dat zij niet
ontroert?
*

He

Wanneer een Hollander over de Vlaamsche Beweging schrijft
houd ik telkens mijn hart vast* Alishet ook een Hollander van bezuiden den Moerdijk, die blijkbaar de lezing van « Jong Dietschland » en
« Vlaanderen » zeer voldoende acht om met een onvlaamsche gewichtigheid te doceeren hoe het eigenlijk zit met Gezelle en de grondslagen van de Vlaamsche Beweging* Luister :
«De grondslagen van de vlaamsche beweging, waarvan Gezelle een produkt is
geweest, zijn gelegd door de nederlandsche taal- en onderwijs-politiek van Willem I,
met name door de noord-nederlandsche hoogleraren te Luik, Leuven en Gent»(Gerard
Knuvelder, in « Roeping » Juli),

Ziezoo, nu weten wij weer de waarheid over Gezelle* Gezelle,
geachte heer Knuvelder, is voornamelijk en eerst en voor alles, de
zoon van Pieter Jan Gezelle en van Monica De Vriese* Hij had een
waterhoofd : veel te zware hersens* Een van de diepste woorden die
hij ooit sprak over zijn poetische herkomst heeft hij gesproken tot
deken De Grijse die hem vroeg : gij hebt zeker veel gelezen? Toen
antwoordde Gezelle :«Ik? Ik en hebbe nooit niet gelezen, maar mijn
vader was een aardigaard*» Voeg daarbij de vrome schuwheid van
Monica De Vriese, denk aan het waterhoofd en aan den Romein die,
nog niet zoo stom, schreef : Poeta nascitur*
Van Willem Ps «grondslagen» heeft alleen de hollandsche
meester Brans in de lagere school hem iets meegedeeld* Hij schreef
daarover aan kan* Duclos : «na dien zijn de Hollanders gekomen en
hunne navolgers* Ik heb die tale leeren haten te M r Brans', een
geboren Hollander, die na 1830 hier overgebleven was : ft is de eerste
reactie waarvan ik mij plichtig kenne, immers hoorende, zoo ik
dagelijks deed, vaders (Heule) en moeders (Wynghene)-vlaamsch,
moest het verschil mij tegensteken »•
In college en seminarie kreeg Gezelle geen «grondslagen» want
heel dat onderwijs was, uit vurig verzet tegen Willems grondslagen,
op fransch-paedagogischen leest geschoeid*
Invloed onderging Gezelle van de internationale christelijke
kunst-beweging, voor herleving der kunst in contact met de middeleeuwen*
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Gezelle heeft zich heel zijn leven verzet tegen het «half protestantsch, half-heidensch Hoog-Hollandsch, vol duitsche en fransche
woorden »• Hij heeft zich heel zijn leven verzet tegen de «flaminganten», hun taal beschimpt en zijn sympathieen voor Thym en
Winkler en sommige vlamingen, beperkt tot wat zij deden voor
herleving der middeleeuwsche tale en poezie*
Gezelle een product van Willem's taal- en onderwijspolitiekL*
Ik geloof niet dat er naar aanleiding van Gezelle's viering enormer
dwaasheid werd geschreven*
Maar Knuvelder gaat verder en protesteert tegen de bewering
van Bernard Verhoeven : dat Gezelle, de kinderlijke, de vader van
het nieuwe Vlaanderen zou zijn* En nu moet u nog eerst weten dat
Knuvelder dit nieuwe Vlaanderen met negeering van al de rest,
vereenzelvigt met de Vlamingen die tijdens den oorlog activist waren
of na den oorlog nationalist zijn geworden*
Dan schrijft Knuvelder :
«Sommige artiesten — waardoor « Holland » helaas bij uitsluiting Vlaanderen leert
kennen om nog niet eens te spreken over het worst en bier-verslindend fenomeen van
Vlaanderen : Felikske uit Lier — mogen de schijn dragen « kinderlik»te zijn, maar de
sterkste krachten van Vlaanderen die dit volk gaan bevrijden*** kinderlik? Zijn dichters
als Karel van de Woestijne, Cyriel Verschaeve, Wies Moens, Herman Teirlinck, — een
schilder als Prosper de Troyer met het etiket kinderlik ook maar in de verte te kwalificeren? Kan men een Karel de Schaepdrijver, Van Severen, Herman Vos, Prof* Speleers,
Leuridan, Romsee kinderlik noemen of een stoere vasthoudende, zichzelf bewust offerende Borms, een Joris de Leeuw? »(Gerard Knuvelder ibid*)*

Ja, weledele zeergeleerde Heer, ja> ons Felikske! En het boek van
dat manneken : «Pallieter» of «Het kindeke Jezus in Vlaanderen»,
niet waar, bind uw twee Toontjes, uw twee Bertjes* honderd Gerardkens Knuvelder* een dozijn Mollerkens en al uw Roepingskens bij
elkaar, verslindt bier en worst en ge zult het allemaal tesamen dat
Feliksken nog niet na doen*
Verder dank voor de mededeeling dat Karel (waarom niet
Karelke?) Van de Woestijne en Herman Teirlinck «dit volk gaan
bevrijden en behooren tot jonge Vlamingen » die onder den «oorlog »
tnz.„. Maar de Vlamingen die gij niet durft noemen: ons Streuvelske,
ons Vermeylentje, ons Servaeske, ons Permeketje, ons Marnixke
Gijsen, onze broertjes Van Cauwelaert, ons Persyntje, die zijn dus wel
kinderlijk* Laat een simpel Pertinaksken het u zeggen : zoo'n kijk op
Vlaanderen is ofwel idioot, ofwel kleintjes en kwaadwillig*
Knuvelder schrijft:
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«Wie enkele vlaamsch-nationalisten persoonlijk kent,**»

0, juist, daar zit het hem, Hij kent alleen maar vlaamschnationalisten en, veel erger, hij kent er maar enkele* En die kennen
wij ook*
En ten slotte geef ik u te raden wie de vader is van het nieuwe
niet-katholieke Vlaanderen? Ge weet het niet? Luister dan :
« De vader van het nieuwe Vlaanderen (hooger vereenzelvigd met het aktivistische
en nationalistische Vlaanderen) is Rodenbach, van het niet katholiek vlaamse volksdeel
Vermeylen »•

Vermeylen de vader van het?*„ NouL*

Constant Eeckels over Joris Minne in «Elseviers maandschrift»
(Juni):
«Zijn werk kan in een uitdrukking samengevat : Vergeestelijking van de stof* Of
wie 't verkiest: Verstoffelijking van den geest* Hij heeft de ziellooze materie zoo doorkneed met geest, dat zij is geworden een in vorm gestolde gedachte* Hij heeft den geest
zoo veruitwendigd in de stof, dat hij zichtbare gedaante kreeg voor de verbaasde menschheid* De weeke klei en het korrelige gips, het onwiilig marmer en het stugge graniet,
evenals het harde hout en het weerbarstige brons, — ze zijn hem geworden gedweee
dienaars, aannemend, onder het kneden zijner levenwekkende scheppershanden, den
vorm van zijn gedachten, die stijgen, die altijd stijgen, boven de werkelijkheden uit,
zonder nochtans het verband tusschen haar en die werkelijkheden te breken, maar er van
gevend de essentie der innigste innerlijke waarde, in werken gegroeid tot synthesissen van
puurste spiritualiteit*
Bij voorkeur verwijlt hij bij het allerhoogste menschelijke, bij datgene, waarin het
aardsche eenigszins deelachtig wordt aan en gelijkenis erlangt met het hemelsche, daar
het de samenvatting is van de scheppende liefde en van het in liefde geschapene :
Moeder en kind*
Van dit onderwerp kan Minne niet los* Hij heeft het behandeld honderdvoudig,
het hernieuwd zonder het te herhalen, de allerkostbaarste kern er van naar boven en
naar buiten gehaald in teekeningen zoo fijn, dat ze schijnen geschetst; lijnen van schaduw op achtergrond van licht, dat ze lijken te vervluchtigen in de hen omringende
oneindigheid.
In de nochtans zoo overrijke galerij der meesterstukken van eeuwen, die der beroemde Italianen uit het Renaissance-tijdperk niet uitgezonderd, zijn er geen vrouwenfiguren
te vinden, wier gelaat zoo de zacht-hevige uitstraling draagt van het subtielste moedergeluk, als die van dezen twintigste-eeuwschen Vlaming* Geen uitbundigheid. Geen
gebaren* De vroomste ingekeerdheid, als vol ontzag bij voelen en ontwaren van eigen,
haast goddelijke grootheid en schoonheid. De lijnen van het lichaam, de vouwen van het
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gewaad, een samenhaling, een samenvloeiing van de twee wezens die, weleer vereenigd in
de intiemste wordingseenheid, ookttunog een blijven in de door geen macht los te maken
liefdeomhelzing »•

En in Elseviers* Juli-nummer allerlei interessants : Indie in de
schilder- en teekenkunst, door Johannes Tielrooy; Plastiek van
Michel-Angelo en Rodin, door D r Eykman; Echt of valsch? (onderzoek naar echtheid van schilderijen bij middel van Rontgenstralen)
doorM r W,-J,VanBalen-

Sir Arthur Conan Doyle is overleden* In de tijdschriften nog niets
over hem, maar wat zij sullen geven, zal niet veel juister geschreven
zijn, dan het volgende van den Londenschen correspondent der
Maasbode :
Wij hebben hem de laatste dagen gekend als een ijveraar voor de wettelijke erkenning van het spiritisme als een « godsdienst »• Waarom ook eigenlijk niet? Ongeveer 200
« godsdiensten » worden in Engeland wettelijk erkend; waarom dan niet ongeveer 201 ?
Doyle, Katholiek van huis uit, materialist en agnosticus gedurende het grootste deel van
zijn leven, was als spiritistisch fanaticus een pathetische figuur. Enkele duizenden
«geloofsgenooten» konden hem als leider huldigen; voor de rest der wereld, voor de
ontelbare millioenen, die zijn naam kennen, was hij niets meer.
Want ondanks zijn onloochenbare begaafdheid en veelzijdigheid heeft hij zijn roem
slechts te danken gehad aan de creatie van de Sherlock Holmes-figuur. Overigens heeft
hij zich nooit ver boven de middelmatige uitstekendheid verheven. Een kwart kolom zou
hij, zonder Holmes, op z*n hoogst gekregen hebben van een genereus Engelsch dagblad.
Hij self had reeds een kwart eeuw geleden meer dan genoeg van Holmes* Hij had
meer dan genoeg van « my dear Watson »• Hij achtte zich verongelijkt door den roem, die
zijn Holmes-creatie hem gebracht had; hij had door andere verdiensten beroemd willen
worden. Het is hem nimmer mogen gelukken, ofschoon hij de gaven niet miste*
Wanneer hij niet een bijzonder begaafd man was geweest, dan zou zijn Holmescreatie het nooit gebracht hebben tot het peil van de niet zeer talrijke fictieve figuren der
wereldliteratuur, die spreekwoordelijk zijti geworden* Shylock, Harpagon, Tartuffe,
Pecksniff, Don Quichotte* Op een lijn met die figuren staat Holmes natuurlijk niet, maar
hij is (zoo er graden van spreekwoordelijkheid bestaan) even spreekwoordelijk. Hiermede
houdt de overeenkomst op. Cervantes, Shakespeare, Moliere en Dickens hebben figuren
geschapen, die karakters met al hun eigenschappen en fouten, hartstochten en zwakheden belichaamden. Zij hebben een stuk gehouwen uit het innerlijke leven van den
mensch. Conan Doyle daarentegen heeft een « Uebermensch» gefabriceerd « een detective, zooals Scotland Yard er niet een ooit gekend heeft en een mensch met een combinatie van excentrieke eigenschappen en gewoonten, z66 talrijk, dat een half dozijn genieSn
er levenslang op zouden kunnen teren.
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Maar dien fantastischen, onbestaanbaren man heeft Doyle met zulk een meesterschap en met zoo geringe hulpmiddelen geteekend, dat de wereld haar voor echt gehouden
heeft* Hoevelen van Doyle's verknochte lezers hebben ooit de opmerking gemaakt, dat
de groote detective van Bakerstreet thuis hoort in dezelfde klasse als Klein Duimpje,
Blauwbaard en andere sprookjeshelden? De volwassenen hebben even ernstig geloofd in
Sherlock Holmes als hun kinderen en kleinkinderen in Asschepoester en Sneeuwwitje.
En aan de Parijsche prefectuur van politie is een zaal genoemd «salle Sherlock Holmes »•

Prof* Prinsen over D r F,-E*-J* Malherbe's boek : «Die Kortverhaal as kunsvorm », doet ons denken dat de Afrikaansche professor
ook ons iets te leeren heeft :
Onder kort-verhaal (short story) verstaat Malherbe al wat wij gewoonlijk aanduiden
met novelle, vertelling, schets etc. Het kort-verhaal in dien zin is natuurlijk al heel oud;
men vindt het tot in de alleroudste teekenen der beschaving van heel de wereld. Hij
bepaalt zich echter tot het genre zooals het zich vooral in de ig e eeuw en in onzen tijd
heeft ontwikkeld, in Holland en Zuid-Afrika, in de litteratuur van Europa en Amerika,
bij Top Naeff en Hildebrand, Mare en Sangiro, De Maupassant en Poe, Flaubert en
Washington Irving, Schnitzler en Oscar Wilde; hij toont een groote belezenheid op zijn
terrein en weet telkens uit zijn rijke stof treffende vergelijkingen te geven.
Uitgaande van deze enorme massa materiaal tracht hij tot het karakter van het
kort-verhaal door te dringen en cle verschillende eischen die men er aan stellen mag vast
te stellen. «Die leser moet weet dat die kort-verhaal nie *n verkorte roman is nie, ook
nie 'n samentrekking van wat veel breer of beter in *n romanvorm kon uitgewerk gewees
het nie, maar 'n aparte genre is met eie materiaal, plan, bou en indruk ». En in het positieve komt hij dan tot : « Die kort-verhaal wil in teensteling met die gesketste bou van
*n roman, 'n enkele fundamenteele kwaliteit van die lewe beeld en het (heeft) tot metode
vermindering en verwijdering van alles wat nie onmiddelik die doel dien nie». Op de
«besondere konsentrasie» en de eenheid van intensiteit en indruk gaat hij nader in en
ontwikkelt uitvoerig zijn ideeen over «die bou van die kort-verhaal» en «die bestandeele », de intrige, personen en « hul handelwijse », dialoog, omgeving en tijd van handeling, taal en stijl, stijl en stemming.« Die rijkdom van ons eie uitdrukkingsmiddele is nog
te seer verborge vir die skrywer in Afrikaans, ook moet ons leer om nog dieper te delf in
die Nederlandse taalaarde».

En A* Monnikendam over Vincent dlndy, die onlangs tachtig
jaar geworden is :
Wij behoeven figuren uit het verleden als Leonardo da Vinci niet in herinnering te
brengen, die behalve schilder zonder weerga in dien tijd, mathematicus was, vliegtuigconstructeur, bruggenbouwer, musicus, philosoof, dichter, ontwerper van forten, wegen
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en kanalen; — wij kunnen dichter in d'Indy's omgeving een componist vinden als SaintSaSns, die met den sterrekundige Flammarion debatteerde over het grootteverschil der
sterren, boeken schreef over wijsbegeerte, costuumkunde, theaterbouw, methaphysica,
een reeks van instrumenten bespeelde en bovendien nog rustig Perzische liederen schreef,
Algerijnsche suiten, Portugeesche barcarolles, Deensche, Russische en Arabische capriccio's, Egyptische concerti, Afrikaansche fantasiegn, etc,
Nu d'Indy zijn tachtigste levensjaar is ingetreden, betaamt het om even halt te
houden in het rusteloos tempo, waarin zijn werk nog steeds voortvliedt en is het moment
daar, een voorloopige statistiek zijner productie op te maken, Wederom staan wij bij hem
voor die alomvattende geestkracht, welke zijn ras kenmerkt; men weet niet waar te beginnen bij een artist, die behalve paukenist is pianist, organist, diligent, componist en criticus, zich ook nog als philosoof onderscheidt, als librettist, dichter, paedagoog, organisator, en auteur van biographieSn en muziek-theoretische werken,
Alles wat nu dezer dagen te Parijs van hem is gepubliceerd en tot klinken is gebracht
attesteert niet alleen deze universialiteit maar ook zijn ongetemde vitaliteit.
Van zijn hand verscheen zoo juist in de uitgave : «Les grands musiciens par les
maitres d'aujourd'hui», een boek over Wagner, waarin hij diens invloed op de Fransche
muziek uit het laatst der XIX en begin der XX eeuw kenschetst en hiermede nogmaals een
getuigenis van zijn gehechtheid aan diens kunstbeginselen aflegt.
De uitgever Hengel annonceert de publicatie van d'Indy's derde strijkkwartet, dat
onlangs met een ontzaglijken bijval voor de eerste maal bij de Societe Nationale — wier
presidium hij sinds den dood van Franck bekleedt — werd gegeven,
Pierne organiseerde in theatre Chatelet een herdenking met zijn Colonne-orkest.
Allen echter, die den meester liefhebben, waren saamgestroomd in de groote zaal van
Pleyel om hem met een uitvoering van La Legende de Saint-Christophe te huldigen*
Zelf leidde hij de koren en het orkest — alien discipelen der Schola Cantorum —
zoowel op de generale repetitie, waar hij 5 uren lang zonder onderbreking deze massa
inspireerde en instrueerde, als de uitvoering zelf, die een triomph voor hem werd.
Intusschen zagen wij op zijn schrijftafel een lijvig manuscript van het derde deel
zijner Cours de composition musicale, dat thans ter publicatie gereed is gekomen*
En met dit opus raken wij aan het essentieele van zijn artist- zijn : de onderwijskunst.
Met zijn scherp intellect doorzag hij waaraan het omstreeks 1900 in de muziek opvoeding haperde en toen het plan tot reorganisatie van het Parijsche conservatorium
hem door de regeering verzocht, natuurlijk afstuitte op de weerbarstige «commissies»,
toen richtte hij met Alex Guilmant, Bordes en le prince de Polignac een hoogeschool
voor muziek op, met de middeleeuwsche benaming : « Schola Cantorum», en gesticht
«om aan de moderne behoeften te beantwoorden »•
De «Schola» werd een centrum van muziekcultuur in Frankrijk, waaraan de
grootste artisten hunne medewerking gaven, invloed van ondergingen en de ideeSn en
idealen propageerden*
Er was meer dan«durf»voor noodig om een compositieleer met de volgende woorden aan te vangen :«Een kunstenaar moet voor alles het Geloof bezitten, het geloof in
God, het geloof in de Kunst; want het geloof spoort hem aan om te kennen, en deze
kennis zal hem aanzetten om hooger en hooger te stijgen langs de1 ladder van het Zijn,
naar zijn eindbestemming »•

640

«Een kunstenaar moet de Hoop beoefenen, want hij verwacht niets van den tegenwoordigen tijd; hij weet dat zijn sending bestaat in «dienen» en door zijn werken mede
te bouwen aan de ontwikkeling der na hem komende geslachten*
«Een kunstenaar moet geraakt zijn door de hooge Liefde, de « grootste dezer drie»;
beminnen is zijn doel, want het eenige beginsel van alle schepping is de groote, de goddelijke, de minnende liefde »•
Dat waren ongekende woorden in een tijd waarin men bij het uitspreken van het
woord «artist», dezen altijd met een «Vie de Boheme»identificeerde; in een tijd waarin
de materie van den klank en van het metier werd aanbeden*
Een kunstenaar was dus, predikte d'Indy aan zijn discipelen, een «dienaar», een
uitvoerend artist, een medium onderworpen aan de componisten, aan de muziek. Hiermede was dus de banvloek over alle virtuosen uitgesproken die de muziek als een middel
beschouwden om hun acrobatische toeren ten toon te spreiden; een banvloek tevens over
de hoofden van alien gelanceerd die muziek misbruiken tot andere doeleinden dan de
muziek zelve*
Hij stelde de Liefde als hoogste kracht in de kunst en zijn onbaatzuchtige werkkracht op de «Schola» deed hem als een liefderijke vader leiding geven aan zijn groote
familie van leerlingen, waartoe Alb* Roussel gedurende elf jaren behoorde* Alb* Magnard,
Gui Ropartz, Deodat de Severac, zelfs Eric Satie en Georges Auric en honderden anderen
over alle steden en landen der wereld verspreid*
PERTINAX*
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Boekbespreking
S* FEDORTCHENKO : Le peuple a la guerre. (Coll* «Combattants europeens »)* —
Librairie Valois* Paris* — 12 fr*
Geen roman, geen handeling, geen hoofdfiguur; slechts een verzameling van opmerkingen en zegswijzen van gekwetste soldaten door schrijfster in een ambulancie van
't Russisch front verzorga, en door haar neergepend* En het boek aldus tot stand gekomen treft en boeit door een accent van diepe oprechtheid* Het had onmiddellijk veel
bijval in't land der Sovjets; en niet te verwonderen, want het geeft, in zijn geheel genomen, een veroordeeling van den oorlog* Heel de ziel van den Russischen soldaat leeft er
in; de ziel van die eenvoudige boerenjongens, die de overgroote meerderheid van het
leger uitmaakten, en onverwachts in aanraking kwamen met iets geweldigs, dat al hunne
begrippen over 't goede en het kwade in de war kwam brengen, en waarschijnlijk aldus
de revolutie in de hand werkte*
Misschien is dit boek wel wat al te eenzijdig, maar het is levendig geschreven, en
zoo door en door Slavisch !
L* D*
FRANCIS AMBRIERE : Joachim du Bellay. — Firmin-Didot* Paris* — 15 fr*
Geen geromanceerd leven, maar een getrouwe levensbeschrijving, vlot geschreven,
en die men met oprecht genot leest*
Du Bellay een der grootste dichters der «Pleiade », en van zijn tijd, wordt gewoonlijk achter Ronsart gesteld; ten onrechte evenwel, want Du Bellay wint het van zijn
beroemdentijdgenoot in diepte van gedachte en van gevoeL Ware hij blijven leven, voorzeker had hij de plaats veroverd die hem toekwam* Doch na een veelbewogen leven, dat
een ononderbroken opeenvolging was van beproeving en smart, van tegenkanting en
tegenspoed, moedig en met christelijke gelatenheid gedragen, stierf de dichter op 35 jarigen leeftijd, juist toen het geluk hem scheen te willen toelachen*
Dit boek van een jongen geestdriftigen schrijver is een hulde van bewondering voor
den te weinig gekenden en te zeer verwaarloosden dichter* Het is het lezen waard*
T*
WALTHER RATHENAU : Le Kaiser. — Quelques meditations* Avant-Propos de Felix
Bertaux* — Editions Kra* Paris* — 12 fr*
Rathenau was een hevige tegenstander van Pruisens heerschappij over Duitschland, en wilde het Rijk bevrijden van al de strakke vormen, door Bismarck zoowel als
door Marx opgelegd en aangeprezen* Zijn ideaal was de echte ziel van Duitschland versmacht door Pruisen, weer wakker te roepen* In dit boekje tracht hij den Kaiser door zijn
volk — en weerkeerig — uit te leggen: de Kaiser die, door de toejuichingen, de aanbiddende bewondering, de slaafsche navolging van zijn volk verblind en gedragen, de werkelijkheid uit het oog verliest, zijne wildste droomen voor nuchter realisme neemt, en zichzelf
bedwelmt door hoogdravende woorden en gebaar; het volk, dat op zijn knieSn voor den
vorst ligt, hem bewierookend zonder hem ooit te durven oordeelen, dronken van de snel
groeiende macht en rijkdom*
L* D*
ARNOLD BENNETT: VEscalier de Riceyman. Traduit de Tanglais par Maurice Remon*
Preface de Andre Maurois* (Coll* Le Cabinet Cosmopolite)* — Delamain et Boutelleau*
Paris* — 24 fr*
Schrijver, een der meest gevierde Engelsche romanciers ten huidigen dage, heeft
veel talent; hij kan een roman opbouwen, en uit duizend kleine details een stevig geheel
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vormen, Dit boek leest men met onverzwakte belangstelling tot het einde toe, zonder
echter een enkelen keer oprecht ontroerd te worden. Schrijver heeft een aangeboren hekel
aan alle sentimentaliteit, en zoekt zijne toevlucht in een zeker gewild cynisme dat wel niet
alle gevosl uitsluit, maar toch koudheid over het geheel brengt. In dezen roman geeft hij
ons de lotgevallen van een wel getypeerde gierigaard — die toch de loef niet zal afsteken
aan Balzac's beroemde Pere Grandet — verliefd op eene reeds rijpe banketbakster, die
aan dezelfde kwaal mank gaat als hij* Ze trouwen, en wedijveren zoo goed in hunne al te
ver gedreven spaarzaamheid, dat ze aan de ziekte weldra geen weerstand meer kunnen
bieden. Veel scherpe waarnemingsgeest, een klaren blik voor het schilderachtig detail,
een gaaf om het komische zelfs uit het treurige te halen; maar geen grootschheid, geen
echte poezie, geen hoogere vlucht. Alleen Elsie, de arme schommelmeid, is aantrekkelijk
en edel van karakter.
L. D.
FLORIS PRIMS : De « Kapel van Burgondie »• Boekhandel« Veritas ».
De onvermoeibare archivaris der stad Antwerpen, E. H. Floris Prins, heeft een
echt kleinoodje geleverd aan alle vrienden van oude kunst, door zijn historiek en beschrijving der te weinig gekende « Kapel van Burgondie »• De verzorgde uitgave, de sierlijke
platen komen nog luister bijzetten aan de boeiende gegevens. Want E. H. Prins weet
altijd levendig te vertellen en oude tijden op te tooveren zoodat men er zich in terug
waant.
De geschiedenis van de familie Van Immerzeele, haar luister en het bouwen der
kapel, is een buitengewoon interessant stuk werk. Maar, vooral hebben ons de bladzijden
getroffen waar de schrijver de beteekenis der symboliek uiteenzet te pas gebracht in het
beeldhouwwerk van het gewelf. Heel de innigheid der middeneeuwsche mystiek waait
den lezer tegen uit de woorden, die E. H. Prins verrijkt met citaten uit oud-vlaamsche
liederen of strophen uit de latijnsche liturgie. Nu deze liturgie gezuiverd werd op eene
voor zekeren al te schoolsche strengheid, doet het deugd die poezie op eens weer te zien
opduiken, als bloemekens na een barren winter• Puik werk! En artistiek genot!
M. E. B.
FRANZ WERFEL : Le Passe ressuscite. (Der Abituriententag). Roman traduit de
l'allemand par Louise Faisans-Maury. Preface de Felix Bertaux. (Coll. Le Cabinet Cosmopolite)* — Delamain et Boutelleau. Paris. — 21 fr.
De geautoriseerde nederl. vertaling van R. Schilfgaarde uitgegeven door de Erven
J. Bijleveld. Utrecht, verscheen onder den titel: Reunie.
Een vreemd, weinig verkwikkelijk boek, dat men evenwel in een adem uitleest.
Dr. Ernst Sebastian, reenter van instructie ondervraagt een man beschuldigd van den
moord eener publieke vrouw. Een banaal geval. De man antwoordt weinig, de rechter is
haastig : *t wordt laat, en hij moet nog een vergadering bijwonen. Plots meent hij, in den
ineengezakten man voor zich, een zijner vroegere collegemakkers, Franz Adler, te herkennen. Heel den nacht kwellen hem de opgeroepen beelden uit die verre jaren, en om
aan de nachtmerire van die vreeselijke herinneringen te ontsnappen, pent hij ze, uur na
uur, in een soort snelschrift neer. Wroeging en angst verteeren hem, want indien Franz
Adler nu op de bank der aangeklaagden zit, dan valt de verantwoordelijkheid daarvan op
hem, den rechter. Want hij is het die, vijf-en-twintig jaren geleden, zijn makker van de
studie heeft afgebracht, en verleid tot drinken en erger nog; die hem den weg der verdachte huizen heeft geleerd en alles in *t werk gesteld heeft om van hem een bedorveling
te maken — dat alles uit lage afgunst, omdat Adler moreel en verstandelijk hooger stond
dan hij. Adler heeft hij ten val gebracht. En nu is hij een wrak geworden. De rechter
heeft aan dat somber verleden nooit meer gedacht; succes en bijval waren zijn lot in 't leven. Nu dreigt hij te verzinken in den modder van ft verleden, Wat zal hij doen? Met
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stijgende spanning volgt men de hijgende biecht van den ellendeling, die een eerlijk man
in de oogen der wereld is* Veel talent, maar geen boek voor jongeren*
L* D*
LUCIEN GENNARI : Ultalie qui vienU Temoignages politiques et litteraires* — J*
Tallandier* Paris* — 12 fr*
Schrijver heeft met scherpen blik de politieke gebeurtenissen zoowel als de literaire
gedachtenstroomingen der laatste halve eeuw gevolgd, en is tot de aanmoedigende overtuiging gekomen, dat de oorlog eene kentering voor het goede in Italie heeft te weeggebracht* Het materialisme dat vroeger zegevierde, heeft uitgeleefd om plaats te maken
aan godsdienstige beslommeringen* Verscheidene der beste hedendaagsche schrijvers
zijn uitgesproken katholiek; anderen, alhoewel niet geloovig, zoeken toch de oplossing
van 's levensvraagstuk in spiritualistische richting* Nadat hij Fogazzaro de wel verdiende
hulde toekent die hem ten huidigen dage wel eens geweigerd wordt, herleidt hij de herleving der katholieke letteren tot den grooten Manzoni, Italiens roem* Daarna komt de
beurt aan Giulio Salvadori, dichter der nederigheid; aan Filippo Crispolti, die een groote
rol speelde na 1870; aan Ferdinando Paolieri en Ferdinando Martini,de beste Toscaansche
prozaschrijvers; aan Salvator Gotta, de kroniekschrijver van het nieuw Italie* aan Ercole
Luigi Morselli, de beste Italiaansche tooneelschrijver van deze eeuw* En eindelijk laat
hij recht wedervaren aan het fascisme, dat orde en tucht is komen brengen waar anarchie
heerschte en bolsjevisme dreigde, en het Italiaansche volk zijne vroegere grootheid weer
ndachtig maakte*
Een uiterst belangrijk boek.
T*
M* CONSTANTIN-WEYER : Clairiire. Recits du Canada, avec 16 illustrations*
28e edition* (Coll* Les Livres de Nature)* — Delamain et Boutelleau* Paris* — 12 fr*
M* Constantin-Weyer is een talentvolle schrijver* Hij heeft iets te zeggen, en zegt
het eenvoudig en oprecht* Geen kunst om de kunst, geen beschrijven van pathologische
gevallen, geen uitgesponnen, ziekelijk freudisme, maar een gezond optimisme* Het boek
dat hij ons nu geeft, is geen roman, maar het relaas van zijn jarenlang verblijf, ginder ver
in 't Noorden van Canada, aan den uitkant van het oerwoud* Daar ontginde hij velden
waar hij koren en haver liet groeien, en deed aan veefokkerij* Tusschen door ging hij op
jacht, en bestudeerde heel de prachtige, grootsche dieren- en plantenwereld, heel den
wonderbaren gang der vier jaargetijden in de heerlijkheid der noordelijke natuur.
Dit alles geeft hij ons levend terug in dit mooi en frisch boek, dat lecst als een roman
en boeiender is dan menig modern roman*
L* D*
G* CONSTANT : La Reforme en Angleterre. Le Schisme anglican* Henri VIII (1509547)* — Librairie academique Perrin* Paris* — 50 fr*
Schrijver heeft voor doel gehad « de degager, de la foule bigarree et mouvante des
faits, les idees generates et les evenements essentiels, qui donneront aux uns sur la Reforme anglicane quelques notions precises, et aux autres le desir de pousser plus avant cette
etude »* Met groote klaarheid, bondig en levendig legt hij de oorzaken en de voorafgaande
gebeurtenissen van het schisma uiteen* En wanneer men die bladzijden leest, begrijpt
men beter hoe het mogelijk was dat gansch een volk, gansch een geestelijkheid, onderdanig en laf, de grillen van een wulpschen vorst zich lieten welgevallen, en zonder meer
hun katholiek geloof lieten varen* Niet minder interessant zijn de hoofstukken gewijd aan
de echtscheiding van den Koning, die zijn afbreken met Rome tot gevolg had; aan het
koninklijk oppergezag en de voltrekking van het schisma; aan het afschaffen der kloosters
€n aan de voorstanders van de katholieke eenheid, Thomas Morus, Kardinaal Pole,
Bisschop Fischer; aan de vooruitstrevende partij met Thomas Cromwell en Cranmer;
zoowel als aan de gematigde partij, geleid door Gardiner enStokesley* Henri VIII zelf
haatte het protestantisme en beoogde slechts eene «katholieke kerk» waarvan hij het
hoofd zou zijn*
I
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Alles is te lezen in dit zeer interessant en goed gedocumenteerd boek, en de talrijke
nota's achteraan, die meer dan de helft van 't zware boekdeel uitmaken, geven nog menig
belangrijk detail, en vullen alle leemten best aan,
T,
A* A* KUKNERT : Front de guerre des Femmes. (ColL « Combattants europ^ens »)• —
Librairie Valois, Paris, — 13*50 fr»
Dit boek heeft bijzonder veel bijval genoten in Duitschland, het is de «vrouwelijke
roman van den honger, van de armoede, van de liefde, gedurende den oorlog in Duitschland, Het werpt een schel licht over de toestanden, ginder achter het front, terwijl vaders
en zoons in de loopgraven stierven, Al heel gauw heerschten honger en armoede, vooral
in de steden, Wat moesten de vrouwen doen om aan den honger te ontsnappen? Dit
treurig boek licht ons in, Margot, het piepjonge meisje, vol droomen en illusies, doet
zoovele ontnuchterende ondervindingen op, zelfs in hare onmiddellijke omgeving, dat
heel haar moreel evenwicht schipbreuk lijdt, Ze gaat aan alle moreele waarden twijfelen.
Hoe zou ze in hare ontreddering zich zelve kunnen verdedigen en aan de Loreley-stem
der bekooring weerstaan?
Het boek is met veel talent en boeiend geschreven. Jammer dat er hier en daar fouten tegen den goeden smaak — zou echt duitsch — te vinden zijn die het ontsieren,
L, D,
PAOLO MONELLI : Les pieds devant. (Coll,« Combattants europeens »), — Librairie
Valois, Paris, — 13,50 fr,
Dit is het oorlogsboek der Alpenjagers op het Italiaansch front, Een dagboek, van
dag tot dag geschreven, zonder letterkundige bijbedoelingen, maar buitengewoon levendig en aangenaam om lezen, vol sprankelende humor en optimistische blijheid, Geen
pathos, geen jacht naar effect door het beschrijven van gruwelijke tafereelen, Toch duikt
het tragische onder de eenvoudigheid wel op, want de Alpenjagers hadden het hard te
verduren, Soms verraadt een enkel woord de smart en de vernedering der nederlaag, of
de wrok, de verontwaardiging tegen onbegrijpende overheden, Andere tooneelen integendeel lokken een schaterlach uit, Schrijver, een luitenant die heel den oorlog meegemaakt
heeft, kende zijn jongens, en voelde warm voor die nederigen, die zoo eenvoudig en
dapper hun plicht kweten en hun leven gaven, Maar hij valt niet malsch voor de hoogere
militaire overheid die, op veiligen afstand van de vuurlijn, orders uitzond, die al te dikwijls
geen rekenschap hielden met de bloedige werkelijkheid, en op z'n zachtst genomen, van
eene al te groote onwetendheid getttigden der toestanden waarin de soldaten verkeerden,
L, D,
JEAN BOCCACE : Vie de Dante. Traduit de*l'Italien par Pierre-Gauthiez, — Editions
Jules Tallandier, Paris,
Boccace werd te Parijs in 1313 geboren, zeven jaren voor Dante's overlijden : Uit
eerste bron heeft hij dus de overlevering over Dante's verblijf te Parijs kunnen vernemen.
Later, in Italie zelf, hoorde hij meer over den grooten dichter, voor wiens karakter en genie
hij eene diepe vereering had. In dit beknopt boekje geeft hij ons een prachtig en volledig
beeld van Dante, Al is men het altijd eens met den schrijver, toch rijst die edele figuur
voor ons in al zijne fiere schoonheid, Veel nieuwe trekken vinden wij er natuurlijk niet in,
daar de meeste latere Dante's biografen aan deze bron hebben geput, Maar uiterst interessant is het, deze beknopte bladzijden te lezen, zoo kort na Dante's verdwijnen geschreven,
De vertaling is uitstekend, en geeft zeer kunstig het Italiaansch der i4 e eeuw dat nog zoo
dicht bij het latijn stond, terug, Vertaler heeft uit het origineel werk slechts deze deelen
geweerd, die er al te klaarblijkelijk later ingelascht werden, en maar weinig te maken
hadden met het eigenlijke onderwerp,
T,
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JET LUBER : Het Gezin. «Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur»,
Amsterdam, 1930.
« De hoofdpersoon in dezen roman leeft in onbevredigdheid bij haar werk, omdat ze
in haar eenzaamheid verlangt naar het voller leven van het gezin. Haar persoonlijke aantrekkelijkheid heeft haar echter nog niets dan vluchtige liefden doen winnen en zoo laat
zij, als in haar leven de jonge man komt, die haar werkelijk tot vrouw begeert, zich meevoeren door dat verlangen naar het« gezin », zonder zich rekenschap ervan te geven of zij
dat wel met dezen man mag vestigen* Die «vergissing» drijft tot een tragische oplossing
als blijkt hoe haar man, in zijn eigen begeeren naar voldoening en kroost, zijn egoistisch
verlangen stelt boven de kracht van haar teere persoonlijkheid en zij aldus het slachtoffer
dreigt te worden van den onweerstaanbaren drang, die haar eenmaal haar levensvervulling
beloofde* Een ondergang, dien ze ten slotte zelf bewerkstelligt, ter wille van haar kinderen*
Tot daar de korte inhoud van het verhaal, zooals hij op het titelblad te lezen staat* Het is
de tragedie van een vrouw, die zich voor het huwelijk voor het gezinsleven geboren waant
en nadien door hare tweeslachtigheid, die haar zoowel het leven als zuivere artiste voor
de kunst alleen als dat als gewone vrouw voor het gezin alleen, onmogelijk maakt, en mede
tengevolge van het brutaal-zinnelijk en egocentrisch karakter van haar man, in de volstrekte liefdeloosheid voor man en kinderen verzinkt* Het is het droevig beeld van het
modern huwelijk dat niet beheerscht door plichtsbesef, moreel gevoel en wederzijdsch
begrip tot ontbinding overgaat* Als letterkundig werk heeft deze roman niets, dat hem
boven de kleurloosheid en de eentonigheid van het would-be literaire genre doet uitkomen*
Dr* C* D*
Dr* H* J*-J* JANSSEN : Montaigne fideiste. In haast alle handboeken van geschiedenis
der Fransche letterkunde kan men lezen dat Montaigne, de schrijver der beroemde
Essais, onder den invloed van het humanisme en van het toentertijd zeer verspreid
pyrrhonisme tot het scepticisme is overgegaan* E* Faguet verwerpt dezen term en stelt
voor agnosticisme, positivimse of probabilisme; 00k Gustave Lanson beweert dat hij
veeleer positivist dan scepticus is* Nog anderen, waaronder b* v* Sainte-Beuve, Bonnefon,
Champion en Guizot houden staande dat hij alle geloof over boord geworpen heeft,
Daartegen werd in de laatste jaren verzet aangeteekend door Strowski, Villey en Busson*
De schrijver van dit academisch proefschrift dat in Maart 11 • aan de universiteit van Amsterdam verdedigd werd, stelt zich tot doel deze zaak in het klare te trekken* Zijn opzet is
aan de hand van de Essais en voornamelijk van de Apologie de Raymond Sebond te bewijzen
dat het fideisme den grondslag van Montaigne's godsdienstige opvattingen uitmaakt en
dat daardoor alleen het antagonisme tusschen het volstrekte scepticisme en het onwankelbaar geloof, dat in de Essais zoo vreemd aandoet, kan worden verklaard* Het fideisme,
00k « christelijk scepticisme » of « christelijk pyrrhonisme » genoemd, nu is, zooals men
weet, een philosophisch en theologisch stelsel, dat tegen het rationalisme der Paduaansche
school reageerde en in de i6 e eeuw onder de Fransche katholieken en protestanten talrijke
aanhangerstelde* Het beweert dat er tengevolge van de zwakheid en de onbetrouwbaarheid
der menschelijke rede buiten het geloof aan de goddelijke openbaring geene godsdienstige zekerheid {godsdienstig fideisme) of zelfs geene zekerheid hoegenaamd (radicaal
fideisme) mogelijk is*« Buiten het geloof, geen zekerheid » was zijne leuze* De h* Janssen
nu bewijst aan de hand van talrijke citaten dat Montaigne zijn gansch leven lang een aanhanger van het godsdienstig fideisme, dat ofschoon nooit door de kerk veroordeeld toch
niet als strict rechtgeloovig mag worden aanschouwd, geweest is en zelfs op zeker oogenblik, nL in de Apologie de Raymond Sebond van het radicaal fideisme* Daardoor staat
voortaan het geloof van Montaigne boven alien twijfel verheven, ofschoon de h* Janssen
zelf toegeeft dat, al is Montaigne fideist voor wat het geloof aangaat, hij rationalist of
liever heiden is op het gebied der moraal, een verschijnsel dat men bij de humanisten
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vaak aantreft* Het werk van den h* Janssen is een waardevolle bijdrage tot wat men met
een barbaarsch woord de « Montaignologie » genoemd heeft en tot het beter begrip van
de Fransche zestiende eeuw en van het humanisme over het algemeen*
Dr* C* D*
GIAMBATTISTA Vico : L* Autobiogra/ia, il Casteggio e le Poesie varie, a cura di B*
Croce e F* Nicolini* Bari, Laterza, 1929* Lire 30*
De bekende Italiaansche philosoof Giovanni Battista Vico (1668-1744) wordt veelal
als de grondlegger van de moderne philosophie der geschiedenis en van de psychologie
der volkeren beschouwd* Hij was de eerste die met de universalistische opvatting der
maatschappij, die aan de middeleeuwen eigen was, brak en onze moderne maatschappij
als een wereld van naties aanzag* Hij heeft vooral gewezen op het sociaal karakter van den
mensch en aangetoond dat de burgerlijke vrijheid bestaat in de onderwerping aan de wet
en in de noodzakelijke en rechtvaardige onderwerping van het particulier belang aan de
publieke belangen, aan de heerschappij van den staat, die het orgaan van de gemeenschap
is- Dank zij het fascisme, dat op gelijkaardige theorieen berust, is in Italie de belangstelling
voor Vico in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen* Bovenstaand boek is het vijfde deel
van Vico's volledige werken, die in de bekende reeks «Scrittori d'ltalia» (Italiaansche
schrijvers) van Gius* Laterza te Bari verschenen zijn en bevat de kleinere werken van den
philosoof, nl* zijn autobiographie, de correspondentie van, aan en over hem en ten slotte
verschillende gedichten* De uitgave werd bezorgd door den bekenden philosoof Benedetto Croce en door F* Nicolini en is van talrijke historische en verklarende nota's voorzien, Technisch is dit werk, zooals trouwens alle uitgaven van Laterza, zeer goed verzorgd*
Dr* C* D*
JEMOLO ARTURO CARLO* // Giansenismo in Italia prima della Rivoluzione* Bari*
Gius* Laterza, 1928*
Alwie in Frankrijk en Belgie 00k maar een zeer beperkte geschiedkundige ontwikkeling bezit, weet ten minste dat er een jansenistische beweging bestaan heeft en herinnert
zich sommige algemeene kentrekken van die godsdienstige strooming der XVII-XVIIIe
eeuw* Italie heeft 00k zijn Jansenisten gehad maar bijna niemand wist er wat van* Tot
over enkele jaren scheen men zich haast niet meer te herinneren in Italie, dat er ginds zoo
iets als een jansenistische beweging bestaan had (VII-X)* Met de groeiende belangstelling
voor al de godsdienstige vraagstukken, trad de laatste jaren 00k dit punt meer op den
voorgrond, en in hooger vermeld werk geeft Jemolo een merkwaardige studie ten beste
over het Jansenisme in Italie voor de Omwenteling. De oorsprong van het italiaansch Jansenisme, zijn voorname kentrekken, zijn afkeer en zijn vergoding, zijn houding tegenover
kerkelijk en pauselijk gezag, en het pauselijk optreden tegenover die beweging, dat alles
wordt door schrijver grondig en helder uiteengezet, zonder vooringenomenheid van
geen kanten (XXXVIII)* Hij wil trouwens het gewicht dier beweging niet overdrijven
(412)* Van italiaansch-nationaal, niet van katholiek standpunt, zou het fanatisme der
Jansenisten op *t einde der XVIIIe eeuw nog licht te vergeven zijn; zij hebben samengespannen met prinsen en staatslieden, en dezen met hen, niet uit overeenstemming op
theologisch gebied, maar om elkander wederzijdschen steun te bieden in den strijd tegen
pauselijk en kerkelijk gezag, waaraan beiden om zeer uiteenloopende redenen zich wilden
onttrekken* Van katholiek standpunt eindigden zij als opstandelingen (403-418)*
Op godsdienstig en leerstellig gebied vertegenwoordigt het italiaansch meer nog
dan het fransche jansenisme in de kerkgeschiedenis een algeheele, onherstelbare nederlaag, al heeft de Kerk sedert dien meer dan een misbruik, waartegen 00k de Jansenisten
te keer gingen, krachtdadig onderdrukt.
Overigens vertegenwoordigt het Jansenisme in het leven der Kerk slechts de
voorbijgaande uitdrukking van een eeuwigdurenden gemoedstoestand. eindeloos heen en
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weer slingerend tusschen twee uitersten, waartusschen de Kerk van af het begin van haar
bestaan met al hare macht de geesten moest in evenwicht houden : n* 1* om aan het Christendom zijn algemeen karakter te behouden, te beletten dat het de zuivere maar enge
kring zou worden van de helden der zedelijkheid of van de geleerden of van de dapperen,
en tevens te vermijden dat zou prijsgegeven of ver^eten worden wat wezenlijk in de
boodschap van Christus* Voor ons, katholieken, is het een geloofspunt, dat een goddelijke
bijstand haar geleidt in die poging om de eenheid te bewaren; maar ook velen, die in het
werk der Kerk enkel een bewonderenswaardig geschiedkundig gebeuren ontwaren, zijn
van oordeel dat zij er sedert negentien eeuwen gelukkig in geslaagd is om die ononderdruk
bare tegenstrijdigheid te overheerschen (418-425)*
DOM FRANCO DE WYELS, (X S* B*
BUONAJUTI ERNESTO* I I CRITIANESIMO VELL' AFRICA ROMANA* — Het Christendom

in Romeinsch Africa), Bari, Laterza, 1928*
Het Christendom kende in Romeinsch Africa drie voorname, snel opeenvolgende
tijdperken : de onstuimige jongelingsjaren met nun ontembaren Tertullianus, de volwassen jeugd met haren strengen Cyprianus, de volheid van den rijpen ouderdom met
zijn ongeevenaarden Augustinus* En onmiddellijk daarop, de inval der Vandalen en de
algeheele vernietiging der Africaansche Kerk* Maar haar geest was onuitroeibaar en leeft
voort in de Westersche Kerk, aan wie zij op leerstellig, ascetisch, liturgisch, maatschappelijk, cultureel en kerkwettelijk gebied vaste beginselen overleverde, die de grondslag gebleven zijn van haar onoverwinnelijke macht en wereldveroverenden invloed*
Dat alles wordt meesterlijk ontleed door E* Buonajuti* Maar schrijver is bekend om
zijn vrijzinnige opvattingen der katholieke leer en in *t bizonder der kerkelijke geschiedenis* Hij levert er eens te meer het bewijs van in deze geschiedenis van het Christendom in
Romeinsch Africa* Als met opzet worden daarin de protestantsche en modernistische
thesen gehuldigd en stelselmatig worden zelfs de meest gewaardeerde katholieke geleerden doodgezwegen* Het werk van E* Buonajuti, hoe schitterend en boeiend ook geschreven, kan niet dan met streng voorbehoud gelezen worden.
DOM FRANCO DE WYELS* O* S* B*

HEYNRYCK VAN VELDEKEN : Zijn Tijd, Leven en Werk door Jef Notermans. — Brochurenreeks : Branding, Brugge* 80,137 biz* — 10 fr*
Deze brochure over Heynryck van Veldeken is niet alleen in vereenvoudigde
spelling geschreven, maar in de alledaagsche «nederlandsche samensprake» gesteld*
Zeker, om niet te vervelen* Maar vermoeien doet ze wel* Niet alleen dat er slordige drukfouten in voorkomen, maar het voortdurend opeenhopen van kleine zinnetjes, die van den
hak op den tak springen; dan het ver doorgedreven realisme van modernste namen en
woorden, van leuke zetten en uitgezochte citaten; het vaak onderbreken door (wel eens
herhaalde) verzen maken dit proza wellicht toch ongeschikt voor het doel dat de schrijver beoogt* Of de stijl bij de stof past, laat ik in 't midden*
Het opzet van den schrijver was « de tijd 't leven en werk van onze Loonse, Limburgse, of zo ge wilt, dietse dichter te geven »* Aan den tijd wordt het eerste (biz. 7~I6)>
aan zijn leven het tweede (biz* 17-23), aan zijn werk het derde hoofdstuk (biz* 27-101)
gewijd*
Er zijn in die eerste bladzijden veel geschiedenis-feiten naast elkander geplaatst,
een veel te uitvoerig verhaald* Of ze den oningewijden niet zullen vervelen : namen,
plaatsen, jaartallen, gebeurtenissen van alle slag; den kundigen zal dat bont-gedoe niet
bevredigen, hoe los het er ook op toe gaat* Al te los; er wordt gesproken van Lodewijk de
VIII, den heilige, van graaf Geeraert en Loon ten overstaan der H* Christina, enz*
Waarom zoo uitvoerig over den adeldom in H* v* V*? Is het daarmede bewezen?
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Is d'r iets van aan aangaande H* v* V. en de kleine Agnes v* Loon; in dit hoofdstuk kon
wel het« geschiedkundige»ook eens blijkcn a la Marie Koenen te zijn*
Die vlotte en lustige verhaaltrant en analyse past beter bij de ontleding der werken,
maar hier ook, dunkt me, ware meer bezonkenheid en lijn niet misplaatst* Want niet alleen
geschiedenis ook de analyse is *n geduchte (op te duchten) koningin*
D* A* STRACKE S* J*

De boer Niels Hald, door THOMAS OLESEN LOKKEN, uit het Deensch vertaald door
G* J* RISSELADA-GARRER* — Uitgeverij« Elsevier», A'dam*
Karel van de Woestijne zegt ergens in een vers:«Ik wilde dat ik was als dezen zang ».
Hoe graag wou ik hetzelfde zeggen van dit sterke, zuivere, edele boek dat tot het schoonste behoort wat het Noorden ons in de laatste jaren gaf* De heere-boer is een geliefd
onderwerp in de noorsche literatuur, het is als een motief door tientallen kunstenaars gebruikt en bewerkt, tot eindelijk de man komt die aan het haperend lied een vasten vorm
geeft* Knut Hamsun heeft in «Hoe het groeide» de ideale noorsche boer in zijn edelste
gestalte beschreven : met zijn primitieve beweegredenen, met zijn sluwheid, met zijn
generositeit en zijn monumentale levenskracht* Hier komt nu deze Deen en slaat de zelve
luit aan in een hoogeren toon, hij schenkt ons de geschiedenis van den heereboer Niels
Hald.
Niels Hald leeft op Vestergaard, een groote hoeve die niet «gaat »• Hij lukt erin
geld te krijgen en de hand te leggen op Hojstrup, een schitterend heerenboerderij* Zijn
erf groeit en groeit, hij kent niets dan succes en geweldig veel werk* Dan leert hij plots
omgaan met geld en de beurs grondspeculatie neemt hem gansch in beslag, hij associeert
met minder aanbevelenswaardige elementen omwege het zakendoen, hij leert ten slotte
de zuivere speculatie* Zijn fiets is al lang verkocht, hij snort als een ware heerenboer per
auto van zijn goed naar de stad en terug telkens de beurs onrustig danst* Ondertusschen
is zijn vrouw Kristine van hem vereenzaamd* Haar ietwat prekerig figuur beheerscht het
hof en het huis* Niels Hald domineert door geld en macht daarbuiten* Wanneer de innerlijke afscheiding tusschen man en vrouw schier voltrokken is, treedt de catastrophe in :
een zijner compagnons verhangt zich op een «ongepast oogenblik» en om een groot deel
van de fondsen der gemeenschap te redden moet dit een dag lang ongeweten blijven*
Heel dien dag rent Niels Hald in razende vaart van de stad naar het land, van de bank naar
het sterfhuis, naar crediteuren en schuldenaars tot hij er eindelijk in gelukt is alles te
redden* Hij keert naar het sterfhuis terug, daar dringt de weduwe zich aan hem op in den
macaberen nacht, dan komt echter de figuur van Kristine terug naar voren, Niels Hald
springt terug in zijn auto* Het zal de laatste vermoeiden rit zijn dien nacht, het is de rit
naar zijn eigen huis, zijn eigen vrouw, terug uit de warrekolk van geldbejag zonder hart
naar het heiligste van dit leven, hij versnelt gedurig, daar moet hij over de brug en dan is
hij bijna thuis »•
« Er zat 6en man in de auto, het was de boer Niels Hald* Voorovergebogen, het rad
in zijn handen geklemd, stuurde hij recht op de kloof af* Zijn gezicht was aschgrauw* In
zijn zwarten pels zag hij er uit als een reus* Met de auto samengegroeid, uit de duisternis
komend, joeg hij voort naar de verblindende brug van licht die zijn verbeelding schiep »•
Maar de regen had de brug weggespoeld en Niels Hals vond den dood*
Thomas Oleken Lokken is een voortreffelijk romancier en een edel hart* Zijn
schepping Niels Hald is meesterlijk volgehouden en gebouwd, er zit vaart en spanning in
zijn proza en vooral zijn laatste hoofdstuk is aangrijpend van trillend doorleven* Interessant ook is het kader waarin de personnages zich bewegen, het deensche agrarische midden waar de geestelijke ontwikkeling van den boerenstand merkelijk hooger blijkt te staan
dan ten onzent*
Het is naar boeken als Niels Hald dat wij de lectuur van ons volk moesten orien-
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teeren* Een dergelijk werk staat buiten mode en tijd, het is van veel meer belang dan de
fransche prullen waar we al te vaak onze aandacht aan wij den* Waarom zou ik geleerde
dingen zeggen van een boek dat ik liefheb? Volstaat het niet dat ik mijn groote bewondering voor Lokken zeg* Hij leve*
MARNIX GIJSEN*

Dr* J* VAN MIERLO, JUN* S* J* t Beknopte Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche Letterkunde* — 1930* N* V* Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Leuven.
— L* C* G* Malmberg, N* V* *s Hertogenbosch* — Priis, frs* 28,
Het is wel een zeer eigenaardig geval dat de orde der Jezuieten, die zich wellicht
het meest van alle geestelijke orden tegenover net Vlaamsche volk bezondigd heeft, een
heele reeks zeer verdienstelijke vorschers op het gebied der Middelnederlandsche letterkunde en vooral onzer Middeleeuwsche mystiek onder hare leden telt* Men denke maar
— om hier enkel de voornaamsten te noemen — aan Dr* J* Van Mierlo Sen*, Dr* J* Van
Mierlo Jun*, Dr* L* Reypens en Drs* Stracke* Van de hand van Dr* J* Van Mierlo Jun*
verscheen in 1928 een « Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche Letterkunde »
die zich in een uiterst gunstig onthaal mocht verheugen vooral om het vele nieuwe, dat
zij bevatte, en die op een jaar tijd uitverkocht was* De schrijver heeft gemeend aan den
wensch om zijne « Geschiedenis» opnieuw uit te geven, niet te kunnen voldoen, «Zoo
ligt het in mijn bedoeling » zegt hij in zijn woord vooraf,« die geschiedenis nog eens geheel om en bij te werken, wat wellicht nog eenige jaren in beslag zou kunnen nemen*
Intusschen heb ik er een in vele opzichten verbeterde, nauwkeurige geformuleerde en
aangevilde samenvatting van vervaardigd, die voorloopig in de plaats van het uitvoerige
werk, ook als tekstboek bij de voortgezette studie der letterkunde, zou kunnen gebruikt
worden »• Vooral om deze laatste reden zal deze «Beknopte Geschiedenis » door de hh.
leeraars van het middelbaar onderwijs en professoren onzer universiteiten welkom worden
geheeten* Het is werkelijk verfrisschend dit handboek te lezen, terwijl men het hoofd nog
vervuld heeft met wat voor een paar jaren nog als de laatste uitkomsten van de studie
onzer middeleeuwsche letterkunde gold* Graag zouden wij de meening van den schrijver
vernomen hebben over de zoo origineele als stoutmoedige thesis van dien anderen genialen Nederlandschen Jezui'et Dr* Jac* Van Ginneken inzake de Navolging van Christtis*
Ook ware bij een volgende uitgave v/at betere verzorging van taal en stijl gewenscht*
Dr* C* D*
Dat Boeck vander Voirsienicheit Godest ingeleid en uitgegeven door Dr* A* F* S*
BURSSENS, docent aan de universiteit te Gent* — Leuvense Studien en Tekstuitgaven* —
1930* N* V* Standaard-Boekhandel, Brussel, Antwerpen, Leuven* — Prijs, frs. 35*
Dit werk, dat naar de meening van den uitgever rond 1470 ontstaan is, vormt met
Tondalus* Visioen, St* Patricius* Vagevuur en de Sterfboeken den eschatologischen inslag der Middelnederlandsche letterkunde* Beschouwingen over dood en oordeel, beschrijvingen van het hiernamaals, van het vagevuur en hemel over heel Europa een belangrijke plaats ingenomen in de middeleeuwsche letterkunde en in Italie de stof geleverd
voor het meesterwerk der christelijke middeleeuwen, voor Dante's Divina Commedia*
Wel kan onderhavig « Boeck vander Voirsienicheit Godes » onder geen enkel opzicht de
vergelijking met de Divina Commedia doorstaan, noch op letterkundig noch op philosophise!^ theologisch of algemeen cultureel gebied, maar het blijft niettemin een merkwaardig voortbrengsel onzer godsdienstige literatuur, vooral wat de taal aangaat, die ondanks de eentoonigheid der beschreven helsche pijnen en hemelsche genoegens soms tot
een krachtig en gloedvol proza uitzet* Allen die belang stellen in onze Middelnederlandsche letterkunde, waarvan de rijkdom, de belangrijkheid en de oorspronkelijkheid in de
laatste jaren steeds meer aan het licht zijn gekomen, zijn de heer Dr* A* F* S* Burssens
dank verschuldigd voor deze zeer verzorgde en wetenschapelijke uitgave*
Dr* C* D*
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BENEDETTO CROCE : Storia dfItalia dal 1871 al 1915, — Quarta edizione riveduta*
— Bari, Laterza, 1929.
Benedetto Croce die, in het buitenland vooral bekend is om zijn philosophische
werken, waaronder vooral zijne «Estetica» en zijn «Breviario di Estetica» zich in een
ruime verspreiding mochten verheugen en in de voornaamste Europeesche cultuurtalen
vertaald werden, is echter in Italie niet minder bekend als de schrijver van een heele
reeks philosophische essays en studies op het gebied der letterkundige en politieke geschiedenis* Men denke b* v* slechts aan zijn vierdeelige ' Letterkunde van het nieuwe
Italie"» en aan zijn studies over Goethe, Ariosto, Shakespeare, Corneille en Dante* Hier
hebben wij thans de vierde uitgave van een Geschiedenis van Italie van 1871 tot 1915 »,
van de inneming van Rome tot aan de intrede van Italie in den wereldoorlog* Men kon er
zich aan verwachten dat de scrhijver, die toch voor alles een denker is, zich niet zou beperken tot een zoo objectief mogelijke schildering van de feiten en de toestanden in
hunne volgorde en hun oorzakelijke verband, maar veeleer een persoonlijken synthetischen kijk zou geven over deze eerste periode van het eengeworden Italic* Zoo is dit
werk geworden tot een reeks altijd lezenswaardige en vaak treffende beschouwingen
van liberaal standpunt uit over de binnen- en buitenlandsche, sociale en economische
politiek van de liberale en liberaal-democratische ministeries, die elkaar van 1871 tot
1915 in Italie opgevolgd hebben en over de cultureele, godsdienstige en partijpolitieke
toestanden, die er zich in dit tijdperk ontwikkelden* Ook heeft het boek vooral waarde
voor hem, die reeds op de hoogte zijn van de, feiten der Italiaansche geschiedenis in deze
periode en die daardoor weten dat het optimisme, waartoe Croce door zijn liberaal
apriorisme gebracht werd, niet alleszins te wettigen is en dat verschillende partijdige
beoordeelingen, b* v* inzake de betrekkingen tusschen den Italiaanschen Staat en den
Paus, dienen te worden herzien*
Dr*C*B*
JORIS EECKHOUT : Litteraire Profielen III. — Drukkerij N* V* L. Vanmelle, Gent,
Wij hebben reeds, bij vorige gelegenheden een karakteristiek gegeven van den
kritischen arbeid van Joris Eeckhout* Wij hebben hier aan niets toe te voegen en achten
het overbodig die bij elke nieuwe uitgave van dezen ijverigen schoonheidszoeker weer
opnieuw in het licht te stellen* Deze derde bundel bevat essays en profielen van P* Valery,
K* Van de Woestijne, G* Bruning, Justus De Harduyn, Jul* Persyn, O* Wattez, Em* De
Bom, A* Coussens*
Onze lezers hebben reeds een drietal dezer bijdragen kunnen lezen in dit tijdschrift;
zij zullen ook de andere willen kennen,
E* M* VAN DIFFELEN : Speelje mee. Een bundel jongens- en meisjesspelen* Met een
voorwoord van Dr* C* P* Gunning en illustraties van Marius Richters* uitg* W* L* J*
Brusse, Rotterdam, Pr* 1,90 gl*
De titel licht voldoende in over den aard van dit werk* Het behoort tot een reeks
uitgaven, die voor doel hebben weer den sterkende, lichamelijk en geestelijk gezonde
volks- en kinderspelen en dansen in eere te brengen* Al dus hebben we hier reeds gewezen
op het werk van M* Brom-Struick over « Reidansen »; daarbij sluit deze keurige verzameling van E* Van Diffelen aan* Hier is een schat te vinden van spelen die buiten of binnenshuis kunnen gespeeld worden tot vermaak van jong en oud tegelijk,
Dr* V*
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Verschenen:
Uitgaven van de K. VL Hoogeschooluitbreiding door de Standaard-Boekhandel :
i. Dr« STRACKE S. J. : Beatrys in de Wereldliteratuurkunde.
2* ARTHUR MEULEMANS : Moderne muziek.

3* Prof* Dr. G* DE BRUYNE : Philosophie van het Leven en Algemeene Wijsbegeerte.
A. THIJS : Antwerpsche kooplieden en Nijveraars nit verleden eeuw. — Uitg* De
Vlijt, Nationalestraat, Antwerpen.
ERN* MERTENS : Sprokkelingen. — Uitg. De Wilde Roos. BrusseL
Losse, eenvoudig maar keurig geschreven reisnotities van een socialistisch strijder.
Daan Boens leidde ze in met een waardeerend woord.
C ASTAES : Herfstgenoegens. 48 biz. Pr* 3 fr* Uitgave Excelsior, Brugge.
H* DE GREEVE S. J.: Periscoopjes. Uitg. A. W. Sovers Den Haag.
L. VANDER LINDEN : Verzen. Uitg. Vlaamsche geluiden, Borgerhout. Een bundeltje
berijming*
M. BALLINGS S. J.: Reiriheid. Uitg. Bode van het H. Hart. Pater Ballings treft den
toon die het oor en het hart raakt van de jeugd. Wat hij schrijft is apostelwerk voor het
jonge geslacht.
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Inhoud van Tijdschriften
ELSEVIER {April). — Reimond Kimpe, door L Van Beughem, met 9 ill. — Het
Asseltsche kerkje in het Limburgsch landschap, door Van den Eeckhout, met 10 ill. —
Parijsche foires, door G. T. Scheltema, II, met 4 ill. — Paschen door Slauerhoff. — Eva,
door H. Swarth.— Tilly door H. C. Fellinga-Kerstmis in de bar, door Jacob Hiegentlich.
— Lente door Beatrice Willing. — De droomende wever, door Miparestam. — Hollandradio, door Jan H. De Groot. — Kroniek : In memoriam J. V. Looy, door H. R. met
2 ill. — Boekbespreking door J. De Wit, R. Kouwink enW. J. De Gruyter, met 4 ill. —
W. B. Tholen door A. M. Hammacher. — W. Schumacher, door W. J. De Gruyter,
— 1. Stern en negerkunst, bij Van L er te A'dam, door W. J. De Gruyter. — I. Israels,
door W. J. De Gruyter. — Werk van T. S. Jerussin de Mesquita, Dr. Mendes da Costa
en W. Penaat door A. E. v. d. T.
ELSEVIER (Mei). — Georges Seurat, door Kasper Niehaus, met 11 ill. — De
moeder, door J. W. Schotman, met 1 ill. — Postenrijksche b^rok, door W. J. Visser, met
14 ill. — Nieuwe samenspraken over de aandoeningen der liefde, door V. van Vriesland. — Tilly, door H. J. Fellinga. — Noodlot door Annie Salomons. — Campagna di
Roma, door J. J. van Geuns. — Boekb., door J. De Wit, H. R. Roel Houwink en W. J,
De Gruyter. — Oorlogsetsen, door J. S. — W. Oepts, door C. v. H. met 1 ill. — Eekman,
door A. E. v. d. T. met 2 ill. Chris Landooy, door W. J. De G. met 2 ill.
ELSEVIER (/am). — George Minne, door Constant Eeckels, met 9 ill. — «Palazzo
di Venezia»te Rome, door G. J. Hoogewerff, met 10 ill. — Satire van Conservatieven
kant, door Cornells Veth, met 2 ill. — Het liggend Beeld in het Palmenwoud, door J. J.
van Geuns. — De Porocha, door Henri van Booven. — Het Magisch Woord, door M. E.
Klinkhamer-Van Hoytema. — Vriendinnen, door Roel Houwink. — Simon en Andreas,
door Piet Reyne. - Tilly, door H. C. Fellinga, Hfdst. XIX tot Slot. — De Bevrijding,
door Berthe van Hilten. — Kroniek. — Boekbespreking, door H. R., Jo de Wit, Roel
Houwink en W. Jos. de Gruyter. — Een Portret van Fantin Latour bij d'Audretsch,
door A. M. Hammacher, met 1 ill. — J. J. Voskuil in de Kunstzaal van Lier te Amsterdam, door A. E. v. d. T. — Een nieuw Illustratie-procede, door Jan Poortenaar, met
3 ill. — Nieuwe Salubra's naar ontwerpen van de Wiener Werkstatte, door W. J. d. Gr.,
met 1 ill.
ELSEVIER (/a/0* — Frontispice-plaat: P. Ouborg, inlandsche, Teekening, 1927.
— Indie in de Schilder- en Teekenkunst, door Johannes Tielrooy, met 7 ill. — Overeenkomst en verschil in de Plastiek van Michelangelo en Rodin, door Dr. J. C. B. Eykman,
met 11 ill. — Echt of valseh? door Mr. W. J. van Balen, met 7 ill. — Uit: Gezang der
Aarde, door Theun de Vries. — De Voorstelling, door Siegfried van Praag (Fragment).
— Verzen, door Jenny Mollinger. — Zondag, door E. Raedt de Canter. — Het Eiland
der Ziel, door G. Achterberg. — Cultuur, door A. J. D. van Oosten. — Kroniek. —
Boekbespreking, door H. R., Roel Houwink en R. H. van Gulik. — Echt of valseh? Van
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Gogh's « Twee Populieren» bij den Kunsthandel Huinck en Scherjon te Amsterdam,
door W. Jos de Gruyter, met i ill. — Buziau, een menschenspiegel, door Van den Eeckhout, met i ill. — Paul Van Vliet's Poppen, door J. S. — De sur-realisten op de onafhankelijken in het Stedelijk Museum te Amsterdam, door A. E. v. d. T.
DE GIDS (Juli). — Twee meisjes en ik, door A. H. Nijhoff, II. — Verzen, door
J. Slauerhoff. — Verzen, door W. Hessels. — Verzen, door Theun de Vries. — Barbaarsche rhapsodie, door J. van Schaik-Willing. — In gedachten, door A. Roland Hoist.
— Jacopone da Todi, door Dr. J. C. de Haan, I. — Een Belgische misrekening, door
Mr. J. Zaaijer, I. — Bibliographie. — H. Marsman, De vijf vingers, — H. Marsman*
Witte vrouwen.
DE GIDS (Juni). — Twee meisjes en ik, door A. H. Nijhoff, I. — Vroege leeuwerik,
door Jan J. Zeldenthuis. — De Kaap, door Jan Prins — Het verdwenen graf, door A*
Roland Hoist. — De vogelaar en de vogels. door Augusta de Wit. — Friesland in den
eersten tijd van den Tachtigjarigen Oorlog, door Dr. I. H. Gosses. — Leekenopmerking
over kunstdistributie, door Dr. C. T. van Valkenburg. — Gesprek over den Eros en het
inzicht, door Dr. J. D. Bierens de Haan. — Aanteekeningen en opmerkingen. — Bedreigd
Indisch bestuur, door Mr. C. van Vollenhoven.
LIT. HANDWEISER (Juni). - Neue Lyrik. 6.. Kristall der Zeit. Von Heinrich
Bachmann, Berlin. — Jesus Basileus. Grundsatzliche Bemerkungen zu Robert Eislers
gleichnamigem Buch. Von Georg Wunderle, Wurzburg. — Das wirkliche Indien und
einige seiner Probleme. Von H. C. E. Zacharias, St. Andre, Lophem. — Franz Michel
William. Von Ernst Alker, Leipzig. — Neuerscheinungen des In- und Auslands. —
Zeitschriftenschau.
LITERARISCHE HANDWEISER (Juli). - Aufsatze : Die ewige Frauenfrage.
Im Anschlusz an Use v. Stachs Dialoge « Die Frauen von Korinth». Von Maria Offenberg, Aachen. — Polnische Umschau : 1929-30.1. Erzahlung, Lyrik, Drama, Von Otto
Fors^ de Battaglia, Wien. — Religiose Literatur und Seelsorge, Von Karl Eder Linz
a. D. — Franz Grillparzer. Von Oskar Katann, Wien u. s. w.
WESTERMANNS MONATSHEFT (Juni). - Blanke Kraft. Novelle von Karl
Emerich Hirt. — Anekdote und Witz. Von Oskar Kaum. — Die Eiftmischerin. Von Dr.
Paul Holzhausen. — Neuer Damenschmuck. Von Arthur Frank Rausek. Mit vierzehn
Abbildungen. — Fruhling. Gedicht von Gertrud Fauth. — Wachaufahrt der Aachener
Architekturstudierenden. Von cand. arch. Rolf Robischon. Mit funf farbigen und zehn
schwarzen Ab. — Handschrift und Ehe. Von Bernhard Schlultze-Naumburg. Mit
zwolf Ab. — Schmetterling im weiszen Haar. Roman von Fred Hildenbrandt. Ill
(Schlusz). — Reiter unterm Regenbogen. Gedicht von Heinr. Eichen. — Natur, Romantik, Technik und Mode. Von Ruth Goetz. Mit elf farbigen Ab. — Tizian und Isabella*
Von Carry Brachvogel. — Detlev von Liliencron. Gedicht von Arthur Silbergleit. —
Fernwirkungen. Von Dr. Albert Neuburger. — Ruth 1930. Gedicht von Max Bittrich. —
Neue Sachlichkeit in der bildenden Kunst. Von Prof. Dr. Hans Tietze. Mit zwolf Ab. —
Max Lenz. Von Dr. Wilhelm Herse. Mit einem Bildnis. — Prinz Hiro-hine dichtet insgeheim. Gedicht von Ilse Fahrenholtz. — Die Schonheit des menschlichen Auges*
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Von Dr* G* H* Oppenheimer* — Voriiber* Gedicht von Adolf Hoist• — Dramatische Rundschau* Mit funf Abbildungen* — Literarische Rundschau* Met einem
Bildnis u* s* w*
VLAAMSCHE ARBEID (3-4)* - Victor J* Brunclair : Karel Van de Woestyne*
Vers* — Jozef Muls : Albrecht Durer* — Charles Fuster : De spelonk* Een jong meisje
spreekt* Spreek niet* — William Shakespeare : Twee sonnetten* — Johan Winkler J r :
Guido Gezelle en Johan Winkler S r — Ward Auweleer : De Molenwieken* — Dr* G*
Schamelhout: Voor en tegen den eenheidsstaat in Joegoslavie* — Prof* Dr* J* Eggen van
Terlan : Het geslacht en het paleis Lascaris te Nizza* — Jozef Muls : Jan H* Eekhout* —
Dr* Rob* Roemans : Letterkundige geschiedenis* — Dr* Marcel de Sadeleire : Nederlandsche Mystiek* — Victor Leemans : Sociologische kantteekeningen* — Karel Albert:
Het psycologiese ogenblik in de muziek* — Biografie*
DE NIEUWE GIDS {Juli). - Elisabeth Augustin : Gezelle, der Westflamische
Dichter* — Dr* Julius Pee : Erckmann* — H* H* J* Maas : Na een Halve Eeuw* — Dr* J*
A* Russell: Upton Sinclair, the Zola of America his Connection with Holland* — Helene
Swarth : Zieketroost* — Herman Middendorp : Verzen* — Willem Kloos : Binnengedachten* — Willem Kloos : Lodewijk van Deyssel als Boekenproever* Buitenlandsch
Overzicht* Bibliographie*
HOCHLAND (Juli). - Romanitat oder Katholizitat? Von Georg Sebastian
Huber* — Eine Studie zu den Stigmatisationserscheinungen* Von Wilhelm Moock* —
Sinclair Lewis und die Neuen in Amerika* Von Dr* Josef Aquilin Lettenbaur* — Probleme der Bevolkerungslehre* Von Professor Dr* Jakob Breuer* — Der Papst aus dem
Ghetto* Die Legende des Geschlechtes Pier Leone* Von Gertrud von le Fort* — Kritik •
Der Spielplan des Theaters* Von Dr* Heinrich Liitzeler* — Rundschau : osterreichUngarns Auszenpolitik 1908-1914* — Joseph Magnus Wehner* — Der Bildhauer Max
Hoene* — Kirchliche Kunstschatze in Bayen* — Neues vom Biichertisch : Philosophische Literatur*
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Juin). - Marie Gevers : Au bord de l'Escaut* — Willy Koninckx : Civis Antverpiensis sum* — Camille Poupeye : Le Charme de
Malines* — Emile H* Van Heurck : Le Folklore a Anvers* — Gustave Peellaert: Anvers
et la Musique* — Fernand Demany : Une cite et son visage* — Henri-Fagne : Six mois
autour de la Cathedrale* — Emma Lambotte*** parle de la*** Litterature feminine a
Anvers* — Paul Tinel****. parle de***** Peter Benoit* — Maurice Gauchez*** parle du**.
Poete Malinois G* Marlow* — Willy Koninckx*** parle de*** TExposition d'Anvers*
LETTRES ETRANGfiRES PAR A* Schneeberger, C* Pitollet; C* Poupeye; P. S*
Maxim Krojer*
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Juillet). - James Ensor ; Pour la defense
des dunes* — Henri Vandeputte : Ostende, poeme* — Claude Bernieres : A Tancre,
marine* — Albert van Zuylen-van Nyevelt : Bruges, berceau de Tordre de la Toison
d'Or et les fetes celebrees en 1430* — Abbe Rod Hoornaert: Le charme du beguinage* —
Rene De Pauw : Le peuple des pecheurs flamands* — Louis Beyaert-Carlier : L Guido
Gezelle et le reveil W sst-flamand; IL Bruges* — Jos* Schramme : Bruges et les gages de
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son Avenir* — Jean Dreve: La region de l*Yser* — Ventura Gassol: Juljuss Kaden Bandrowski* — Lettres etrangeres*
BOEKZAAL (i Juli). - L* J* M* Feber : Byron. - Dr* H* v. d* M*: Een roman
uit den inflatietijd* — P« v* d* M* de W.: Fransche romans* — Dr* Raph* Kreemers :
Vrouwen in de literatuur* — Kees Spierings : Antoon Coolen* — P* v* d* M* de W* :
Vingt-neuf mois d'exil*
REVUE GfiNfiRALE (Juni). — Pierre Nothomb : Le Roman de Mil huit cent
trente (Troisieme partie)* — Henri Davignon : Notes Africaines* — Louis Borremans :
La question Linguistique en Finlande* — Georges Doutrepont: Le nationalisme dans
les lettres francaises de Belgique depuis cent ans* IL — Thomas Braun : La Lesse, image
de Jesus, pogme* — Carlo De Mey : Un dialogue des Morts : Foch-C16menceau* —
Arnold Goffin : Expositions retrospectives* — Edmond Joly : Le poete, son ceuvre et ses
disciplines* — Fernand Baudhuin : La vie economique et finaniere- — A* Melot :
Chronique politique*
REVUE GfiNfiRALE (Mai). - Pierre Nothomb: Le roman de Mil huit cent
trente (Deuxieme partie)* — Cte L* de Lichtervelde: L'unite de la Belgique* — Georges
Doutre-pont: Le nationalisme dans les lettres francaises de Belgique depuis cent ans *L
— Mgr** J* Schyrgens: Le droit du pere de famille en matiere d'enseignement et d'education* — Adolphe Hardy : Le matin de mai* — Gerard de Lantsheere : Karel van de
Woestyne* — Joseph Melot: Le vers libre et le vers enchaine\ — Henri Siret: La route*
— Bon P. de Gerlache : Revue litteraire : Les premiers cahiers de Maurice Barres. —
Fernand Baudhuin : La vie economique et financiere : qui supporte l'impot? —
Auguste Melot : Chronique politique.

N . V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

THERESE NEUMANN
Het levend Raadsel van Konnersreuth
door E. De Hovre.
Christi figura expressaque forma,
S. Cyr. Alex.
Konnersreuth is de naam van een klein boerendorpje, ongeveer
duizend inwoners, gelegen in de Hooge Palts, Bisdom Regensburg,
in Beieren; Therese Neumann is de naam van een eenvoudig en arm
boerenmeisje uit dit dorp* Konnersreuth en Therese Neumann zijn
thans wereldbekend; en die wereldbekendheid zal nog aangroeien,
nu, voor enkele maanden, over de buitengewone gebeurtenissen die
daar, sedert jaren, ononderbroken voortduren, een definitief en volstrekt betrouwbaar boek komt te verschijnen : Die stigmatisierte
Therese Neumann von Konnersreuth, door Dr* Fritz Gerlich, z Teile*
Verlag Jos* Kosel en Friedrich Pustet, Miinchen*
Er bestond reeds een heele literatuur over het geval van Therese
Neumann; en de strijd rondomhaarbleef nietbeperkt tot enkele pennetwisten; ook de rechtbanken hebben zich te moeien gehad met de
schermutselingen tusschen voor- en tegenstanders* De twee boekdeelen echter van Dr* Gerlich stellen, buiten kijf, al de andere Konnersreutsche schriften in deschaduw* Ze zijn een werk van wetenschappelijke en blijvende waarde dat, om de stof die het behandelt, «de
menschengeslachten — en het gaat niet alleenlijk priesters en artsen
aan, maar alle menschen — nog gretig zullen lezen, lang nadat ons
gebeente in ft graf tot stof sal vervallen zijn »•
Aldus Dr* Freiherr von Aretin in «Die Einkehr» 17 nov* 1929*
Dr* Gerlich is protestant* Hij was vroeger hoofdopsteller van de
« Miinchener neuesten Nachrichten», wanneer de opzienbarende
feiten van Konnersreuth de gemoederen in gisting brachten, en
aanleiding gaven tot tegenstrijdige en vaak tendentieuze berichten
en betoogingen* Hi) beschouwde het als zijn beroepsplicht de waarheid omtrent de sensatiewekkende feiten te achterhalen en te betuigen*
Dit kon; de feiten laten zich met de oogen waarnemen, en, tot
allerscherpste waarneming van dichtbij en tot veeleischende inlich657

ting, werd den schrijver ruimschoots gelegenheid geboden en gereedelijk hulp verleend door alien te Konnersreuth* Evenmin ontbrak
hem de wetenschappelijke «training »• Dr* Gerlich is historicus, en
hij had zich op de universiteit bijzonder beziggehouden met de critiek
der vroeg-middeleeuwsche heiligenlegenden*
Bij den aanvang van zijn onderzoek stond hij eerder sceptisch
tegenover het wonderbaarlijk verhaaL Dit zou hem echter niet beletten eerlijk en onpartijdig, naar al de eischen der streng-wetenschappelijke historische kritiek, de onderhavige feiten te onderzoeken> en
de waarheid te huldigen*
« Amicus Plato, sed magis arnica Veritas », zoo luidt het inleidend
motto van het boek; in vertaling : «laat een theorie ons nog zoo lief
zijn, liever moet ons zijn de waarheid »• Zich zelven en alle andere
wetenschappelijke vorschers stelt de schrijver de wet : «ge suit geen
valsche getuigenis geven »• (InL WL XIII)*
Tijd noch moeite heeft Dr* Gerlich zich gespaard; geen enkel
middel noch bron van inlichting liet hij onbenuttigd; zijn arbeid
getuigt, schier op elke bladzijde, van angstvallige nauwgezetheid in
het naspeuren, waarnemen en noteeren der feiten* En, te Konnersreuth
waar hij, in 1927 en 1928, verscheidene malen dagen achtereen,
eens zes weken, vertoefde, alles te samen vijf maanden, trof hij bij
alien : Therese Neumann, hare ouders en bloedverwanten, E* H*
Pastoor Naber, de inwoners der parochie, de welwillendste tegemoetkoming aan* Daar 00k koesterde men eenzelfde begeerte : de waarheid,
de voile waarheid en niets dan de waarheid aan het licht te laten ko*
men* Van dien waarheidszin en van de volstrekte oprechtheid bij
Therese Neumann en hare omgeving leggen alien die met hen in
aanraking kwamen onbewimpeld getuigenis af*
Om der waarheid wille heeft Dr* Gerlich nog meer gedaan*
De geneeskundige behandeling die Therese Neumann van wege zoovele artsen te beurt viel, en hunne uitspraken over de ziekteverschijnselen in haar, heeft hij aan de eischen der medische wetenschap willen
toetsen* Hij is er niet voor teruggeschrikt de meest moderne wetenschappelijke werken over hysterie en ziekten die met het geval van
Therese Neumann verband houden door te studeeren* Het behoort
echter aan vakmannen toe het laatste woord te zeggen in discussies
over ziektebeschrijvingen, diagnosen, behandeling, verloop en genezing der menigvuldige kwalen die Therese Neumann teisterden*
Een feit blijkt het toch dat zelfs katholieke artsen een zekeren
658

argwaan tegenover alles dat aan het wonder grenst niet vermogen te
ontveinzen, en dat het woord «hysterie» sommigen gemakkelijk
over de lippen komt, als men met een andere uitlegging in verlegenheid zit. Dr. Seidl, de geneesheer die de voornaamste rol heeft
gespeeld in de ziekten-periode van Therese Neumann, had ook — 'n
beetje te haastig waarschijnlijk — met datzelfde woord uitgepakt;
doch later trof hi) een juisteren toon, wanneer hij erkende dat, om
een degelijk oordeel te vellen over de gebeurtenissen van Konnersreuth, deze als een samenhangend geheel moeten beschouwd
worden.
Het boek van Dr. Gerlich, hoofdzakelijk het eerste deel, is onze
bijzonderste bron van inlichting geweest, niet echter de eenige,
zooals genoeg zal blijken uit het vervolg van het verhaaL
D E HOUDING DER KERKELIJKE OVERHEID.

Het behoort aan de Kerkelijke Overheid, in eerste instantie aan
den Bisschop van Regensburg, in laatste instantie aan den Paus, een
oordeel uit te spreken over het al dan niet bovennatuurlijke karakter
der Konnersreutsche gebeurtenissen* Van zulk een leerstellig oordeel
onthoudt zich met zorg Dr. Gerlich. Hem was 't alleenlijk te doen
om de echtheid der feiten. Daarom luidt zijn zeer besliste uitspraak :
i) De feiten zijn echt; 2) ze zijn op natuurlijke wijze onuitlegbaar. De
conclusie die logisch volgt op dergelijke praemissen blijft aan zijn
eigen geweten voorbehouden. Ook wij hebben aan zulkdanige
methode en uitkomst, en voor onze rede en voor ons geweten,
genoeg.
Men weet nu dat de Katholieke Kerk niet gewend is aan stemmingmakerij voor het mirakel. Lourdes is er een bewijs van. Voortvarendheid behoort niet tot den aard van hare handelwijze. Veeleer
zal zij het geloof der menigte teleurstellen door haar argwaan tegenover het uitzonderlijke en wonderbaarlijke, hare terughouding en
haar trage voorzichtigheid, vooraleer te beslissen. Dit blijkt eens te
meer uit de geschiedenis van Konnersreuth.
Ongemoeid is de Kerkelijke Overheid niet gebleven met gebeurtenissen die zulk nauw verband houden met den godsdienst, en die
geheel Duitschland, ja, geheel de wereld, mag men zeggen, in beroering brengen. Het persoonlijk gevoelen van den plaatselijken Bisschop,
Mgr. von Henle, was eerst ongunstig, en week slechts terug onder
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den druk der gebeurtenissen, om op het einde van zijn leven, (hij
overleed den 12 Oktober 1927) plaats te maken voor de overtuiging
van de bovennatuurlijkheid der feiten*
De Pastoor van Konnersreuth* E* H* Jos* Naber, wien van hoogerhand de wenken tot voorzichtigheid en de raadgevingen niet
gespaard bleven, kreeg opdracht, in Mei 1926, een verslag over hetgeen in zijn parochie gebeurde op te maken en naar het Bisdom op
te sturen* *t Volgend jaar, stelde het Bisdom de commissie aan der
vier beeedigde ziekenverpleegsters die, onder leiding van Gezondheidsraad Dr* Seidl, Therese Neumann veertien dagen achtereen
zonder een minuut onderbreking zouden gadeslaan, met het doel
volstrekte zekerheid te bekomen nopens de echtheid van haar algeheele vasten*
Een ander verzoek der Geestelijke Overheid om Therese Neumann, tot nauwkeurige observatie, in het hospitaal van het naburige
Waldsassen te laten overbrengen, stuitte en bleef stuiten op den
onverzettelijken tegenstand der ouders (i). Die handelwijze der ouders
laat zich door meer dan een reden verklaren en rechtvaardigen, o* a*
door sommige verdachte en weinig geruststellende uitlatingen van
artsen als deze :« Mit der werden wir schon fertig»,« met deze spelen
wij het gauw klaar»; «da machen wir Einspritsungen», «we sullen
het wel met inspuitingen doen overgaan», «die machen wir in einer
Klinik schon katholisch »• (ontleend aan het getuigenis afgelegd voor
de rechtbank van Munich door Dr* Seidl, en aangehaald door E* P*
Morard, ()• P* Revue CathoL des Idees et des Faits 1929* p* 5 in
voetnota(2)*
Waarom trouwens moesten die arme menschen daarmede gediend zijn, dat ze zouden scheiden van hun kind, om het als proefsubject aan een cliniek af te staan? Ze moesten het zooveel te minder,
(i)* Er werd aan de meerderjarige Therese Neumann gezegd dat ze zou heenstappen over het verbod der ouders; zij antwoordde t«Jezus gehoorzaamde aan zijne ouders
tot zijn dertig jaar».
(2) Destijl van die heeren herinnert aan dien van de Joden ten tijde van Christus*
De verrijzenis van Lazarus brengt onder de ooggetuigen vele bekeeringen te weeg* Dit
tot groote verontwaardiging en woede der Sanhedrieten. De Hooge Raad vergadert
daarop bij hoogdringendheid, en besluit, op voorstel van Caiphas, Jezus, den hinderlijken
Wonderdoener te dooden* (Joa XI, 45. 53)* En, omdat de menschen dan toch nog voortgaan naar Bethanie* te loopen «niet enkel om wille van Jezus; maar 00k om Lazarus, dien
Jezus uit het graf had opgewekt, te zien, namen de Hoogepriesters 00k nog het besluit
van Lazarus te dooden, daar, om zijnentwille vele Joden overliepen en in Jezus geloofden.»
(Joa.
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XILQ-II),

dat hun huis alle gelegenheid en waarborg bood tot geneeskundige
en wetenschappelijke observatie van hunne dochter* Die gelegenheden
en waarborgen van wetenschappelijke observatie blijft het Neumannshuis, nu al jaren achtereen, dagelijks aanbieden* Dr* med* Stephan
van Frankfurt betuigt dat Konnersreuth voortdurend al de voorwaarden vervult, die voor een kritische en grondig-wetenschappelijke
waarneming noodzakelijk zijn* Grooter tegemoetkoming kan men
niet wenschen en gemakkelijker gelegenheid tot herhaald onderzoek,
van uit de onmiddellijkste nabijheid, van alle verschijnselen en symptomen* Geheimraad Specht van Erlangen bekent volmondig dat de
waarnemingen te Konnersreuth met onovertrefbare zorgvuldigheid
en wetenschappelijkheid werden gedaan* (E* P* Odo Staudinger
(X S* B* Die Leidensblume von Konnersreuth* bL 51.)
Op hunne vergadering te Freising, Sept* 1927, namen de Beiersche Bisschoppen een dubbel besluit : afeien van elk oordeel over de
gebeurtenissen van Konnersreuth, en, in ft belang van den godsdienst
tevens en van de gezondheid van Therese Neumann stopzetten der
massabezoeken uit nieuwsgierigheid* Om thans bij Therese Neumann
toegang te hebben worden vereischt: een aanbeveling van z'n pastoor
en eene machtiging van het Bisdom Regensburg*
In Maart 1928 kwam de nieuwe Bisschop van Regensburg, Mgr*
Dr* Buchberger, naar Konnersreuth, en bleef er twee dagen, met
het oog op een verslag aan den Heiligen Stoel; en die eerste rechtstreeksche kennisneming liet bij hem den besten indruk achter* Later, bij
sijn derde bezoek, beklom de kerkvoogd den predikstoel in het
parochiekerkje, prees den zielsbestuurder van Therese, E* H* Pastoor
Naber, en de ouders nopens hun gedrag en hunne gehoorzaamheid
aan de kerkelijke voorschriften, en wenschte de parochie geluk, omdat
een menschenkind uit haar midden het voorwerp van Gods bijzondere
begenadiging was geworden*
Beteekenisvol is 00k de handelwijze van Kardinaal von Faulhaber, Aartsbisschop van Munich* Den 6 den November 1927, had hij,
in zijne kathedraal, een strenge en opzienbarende kanselrede gehouden,
waarin hij waarschuwend opkwam tegen de bezoeken te Konnersreuth
't Jaar nadien kwam hij zelf naar Konnersreuth en verbleef er van
23 tot 25 Augustus* Ook voor dezen doorluchtigen kerkvorst is een
rechtstreeksche kennismaking van zulken aard geweest, dat hij er
geen bezwaar in vond in Therese's kamertje de H* Mis te lezen en
haar zelf de communie uit te reiken* Het huis der Neumanns ontving
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nog 't bezoek van vele bisschoppen nit Duitschland en uit andere
landen, onder meer, van Kardinaal Piffl, Aartsbisschop van
Weenen*
In 't begin van Juni 1928 ontving Pastoor Naber, door bemiddeUng der Nuntiatuur van Munich, een autographisch schrijven van
den Paus, die, ongevraagd, aan hem en aan Therese Neumann zijn
zegen zond* Het pauselijk schrijven droeg den datum van den 3 MeL
Welnu dien dag had Therese onverwachts aan den Pastoor gezegd :
« op dit oogenblik schenkt de Heilige Vader aan ons, aan U en aan
mij, zijn zegen »• Deze pauselijke geste was het onmiddellijk resultaat
van een onderzoek dat, in April van hetzelfde jaar, op last van Zijne
Heiligheid, Pius XI, de E* P* Dr* med* Gemelli, Rector der katholieke
Universiteit van Milaan, een gezaghebbend specialist in de pastoraalgeneeskunde en in de proefondervindelijke zielkunde, te Konnersreuth
was komen doen, en dat op hem een zeer gunstigen indruk had gemaakt.
Wat sullen wij uit dit alles besluiten? Een formeel oordeel van
de Kerkelijke Overheid over het geval van Therese Neumann ligt
niet voor, en sal het niet zoo gauw* Hare houding echter laat zich
duidelijk kenmerken met het woord : welwillendheid*
Negatief gesproken, beteekent die welwillendheid dat de Kerk
in de feiten van Konnersreuth niets ontdekt dat van verdacht allooi
is en den godsdienst schaden kan; positief, heeft zij de beteekenis van
een wenken een vingerwijzing, Nieuwe wonderen zijn voor het behoud en de verspreiding van het geloof, strikt genomen, niet noodig;
de historische en officieele bewijzen volstaan voor de apologetiek
van alle tijden* Is God echter zoo goed, van tijd tot tijd door een bijzonder «ingrijpen» («ein hoheres Eingreifen», dit woord en die les
zullen wij meermalen vernemen uit den mond van Therese Neumann)
in het wereldgebeuren, de sluimerende aandacht der menschen te
willen wekken, het is dan onze plicht de aandacht der menschen op
Hem te trekken*
LEVENSSCHETS,

Therese Neumann is de oudste van n kinderen, van dewelke
10 nog in leven zijn* Ze werd geboren op goeden Vrijdag den 8 April
1898* Haar vader is van beroep een kleermaker; terzelfdertijd bedrichten die menschen eenige dagwanden land en zijn alzoo, wat men in
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Vlaanderen noemt, koeiboerkens, Het verloop van Therese's kinderjaren vertoont geene meldenswaardige bijzonderheden* Een strenge
en deugdzame opvoeding onder ft waakzaam oog der naarstige en
brave ouders* Opvallend is reeds bij het kleine meisje dat het zeer
verstandig is en een onoverwinnelijken hekel heeft aan leugen en aan
alles wat onecht en valsch is; dat het zeer vroeg fn sterken werklust
paart aan geest van tucht en orde en veel houdt van dieren en
bloemen*
Op veertienjarigen leeftijd werd «Reschl» (Zoo wordt Therese
Neumann in de omgangstaal steeds aangesproken), in dienst gedaan
bij een boer op het dorp, ook Neumann geheeten en nog een verren
bloedverwant van haar* Later traden in hetzelfde huis nog twee harer
zusters in dienst* In die herberg-boerderij viel hard te werken, vooral
wanneer in 1914, bij 't uitbreken van den oorlog, baas en knecht tot
den krijgsdienst werden opgeroepen* Reschl, die trouwens meer van
mannen- dan van vrouwenarbeid hield en lichamelijk tegen grof en
zwaar «labeur» was bestand* werd op de hoeve de ossenknecht*
Ze was in die dagen 'n ferme meid, met 85 kilos gewicht aan haar;
'n zak graan van 75 Kgr* droeg ze gemakkelijk op den hoogen solder;
en, dat het haar bovendien aan kranigheid niet ontbrak, bewijst het
volgend incidentje : een jonge gast draaide, een beetje te veel naar
haar goesting, rond haar* Ze heette hem haar met rust te laten* Andere
huwelijks aanzoeken had ze vroeger reeds afgewezen, want ze had zich
voorgenomen missiezuster te worden van zoo gauw de familieaangelegenheden het toelieten* Daar echter de melkmuil haar bleef plagen,
stond ze hem op zekeren pikdonkeren avond een «rendez-vous »toe,
en ze trok er op af met een zweepsteeL Veel tijd voor liefdeontboezemingen liet zij haar minnaar niet, ze kletste hem een paar malen
den djakkesteel op den kop, de liefde en den trouwlust eruit*
Een kentering in het leven van Therese Neumann treedt in op
10 Maart 1918* Op het dorp was een brand uitgebroken in de schuur
van den smid>
Een van de eersten en van de felsten om te helpen blusschen
en zich te pande te stellen was Therese; zij haalde een zwijn en een
kalf uit de brandende stallen* Maar de vlammen sloegen vervaarlijk
over naar het huis waar zij inwoonde, en lekten reeds de muren* De
boer die juist met conge van het oorlogsfront thuis was, klauterde op
het dak om vandaar beter den bedreigden gevel met water te begieten
en tegen het vuur te beschutten*
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Reschl moest hem de voile emmers hoog boven het hoofd overreikem
Gedurende meer dan twee uren, hare krachten overspannend,
hield ze het uit, staande op een hoogen stoel bonder rugleuning,
en zoppenat*
Plots bij het omhoog steken van een zwaren emmer voelt ze 'n
pijnlijken knak in de stuit; de emmer valt uit haar handen, een been
glijdt uit, ze tuimelt naar beneden maar kan zich nog tegen den
wand recht houdem
Haar kracht is gebroken; de arbeid heeft uit voor haar,
Dit gebeurde rond den middag; van 5 uur des morgens was
Reschl te been geweest en zonder een oogenblik verpoozing, had ze
zich heel dien voormiddag afgebeuld, zonder een brijzel gegeten te
hebben,
Toen ze nu spijs wilde gebruiken overkwam haar een braaklust***
Ondertusschen nam de pijn in de lenden toe en zette zich uit in
gansch het lichaam. Den trap naar haar kamertje kon ze niet meer op,
en met beenen zwaar als lood, zich krommend en bukkend'onder de
pijn, sukkelde zij naar hare moeder*
«'t Doet mij zoo zeer aan ft kruis,» kwam 't er uit, «en het is
mij alsof mijn lijf met koorden werd omsnoerd »• Zich bukken om
van den grond iets op te rapen kan ze niet meer, 00k de maagstoringen
blijven aanhouden zoodat ze in het vervolg nog slechts vloeispijs
kan gebruiken; zienderoogen vermagert zij*
Onbekwaam tot werken kan Therese toch niet leeg zitten* Enkele
weken na dit ongeval, in het begin van April, hielp zij haar zuster
Ottilie die hare plaats van dknstmeisje had ingenomen, in den aardappelkelder in het uitzoeken van het plantsoen*
Ze probeerde alleen met een zakje aardappelen den keldertrap
op te klefferen, toen ze plots, van 5 treden hoog achterover viel tegen
de harde steenen, en een gapende wonde bekwam aan het achterhoofd*
« Mijn hoofd doet mij zoo wee » kermde zij, wanneer zij uit hare
bezwijming kwam, «het is alsof mijne oogen gingen uitvallen »•
Dat waren nog niet de eenige kwalen* Blaas en darmen weigerden hunne gehoorzaamheid aan den wil, en daarvan schaamde
Therese zich, zelfs aan hare moeder, iets te zeggen*
Toen werd besloten dat de zieke, om haar genezing te bespoedigen, zich zou laten verzorgen in het hospitaal van het naburige
Waldsassen*
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Ze verbleef er van 23 April tot den 10 Juni 1918, en verliet het
ongenezen*
Den 1 e Augustus een nieuwe ramp*
Voor den tweeden keer valt ze achterover van een kleine ladder
op den dorschvloer in de schuur, thuis*
Gevolg : hevige pijn in het hoofd en oogen gepaard met stoornissen in het gezicht* Daarenboven waren haar van op den dag der
brandramp, daar ze lang met haar doornatte kleederen geloopen had,
een hoest en pijn in de rechterzijde bijgebleven* Daarvan echter genas
zij, onder behandeling van Dr* Buckhardt, die haar grondig onderzocht
en het eerst een verwrikking van den ruggraat vaststelde*
Hoop op volkomene genezing echter stelde hij niet in het verschiet; ja verre van te genezen, kwamen allerhande nieuwe kwalen
over haar, alsof ze bestemd was om in zich al de ziekten en het lijden
van een geheel hospitaal te vereenigen*
Voor goed bedlegerig bleef Therese Neumann van af 22 Oktober
1918.
Drie dagen te voren had zt wederom een val gedaan; daarop
waren gevolgd : bezwijming, krampen, geweldige hoofdpijn en een
gevoelige vermindering van het gezicht*
Herkennen doet ze niemand meer, 00k niet haar vader, toen deze,
een paar dagen later, met verlof van het oorlogsfront terugkeerde*
Haar toestand verslechtte dermate dat ze zonder uitstel van de laatste
HH* Sacramenten der Stervenden werd voorzien* Nochtans werd
door de ouders geen enkele gelegenheid verwaarloosd om geneeskundige hulp in te roepen*
Dr* Buckhardt schreef veengrondbaden voor; doch, na twee
nuttelooze pogingen, die de zieke een nieuwe marteling berokkenden,
zag hij van die behandeling af*
« Waarom», sprak hij, «het arme kind daarmede nog langer folteren ?»•
Hij stak haar dan een naald tot bloedens toe op verscheidene
plaatsen in de beenen* Ze voelde niets*
Ze kon niet meer rechtzitten in haar bed, ze kon zich niet van de
eene zijde op de andere omdraaien, ze bijt zich de tanden stuk bij
onuitstaanbare krampaanvallen, oorzaak van tandetteren en vlijmende
tandpijn* Half Maart 1919 werd ze totaal blind*
En zoo lichamelijk gemarteld zonder ophouden, stekeblind,
lam, lijdend aan maagzweren en maagstoringen, met als eenig voedsel
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een weinig meelpap en een slokje thee, sleept Therese Neumann haar
folterleven voort.
Sedert Kerstdag 1922 heeft zij geen vaste spijs meer ingenomen.
Kan zij nog meer lijden en..*, leven?
Therese verneemt van een collegie-student dat hij, ten gevolge
eener hartkwaal, zijne priesterroeping zou moeten opzeggen. Ze vraagt
aan God dat op haar die kwaal moge overgebracht worden.
« Tot wat deug ik nog?» denkt ze.
O wonderbare wet der wederkeerbaarheid, — «reversibility»
(P. Bourget) — die hare verklaring vindt in de eenheid van den
mystieken Christus, d. i. in de leer van de «Gemeenschap der Heiligen!» De student geneest en kan zijn studien voortzetten, Therese
voelt het lijden haren hals beklemmen, krijgt halszweren en kan gedurende 12 dagen geen druppel water doorzwelgen. Van dan af hoest
zij bloed uit tot op den dag van heden.
Op 't einde van het jaar 1922 sag haar eigen vader zich verplicht
tengevolge van een zwaar rheumatisme zijn kleermakerswerk stil
te leggen, en het gezin met de zeer geringe bestaansmiddelen ondervond %eer pijnlijk het achterblijven van het loon. Therese, met oorlof
van haar biechtvader, vroeg aan God en bekwam 00k nog die kwaal
voor zich, wijl de vader genas.
In dien hopeloozen lijdenstoestand van Therese Neumann
kwam geen noemenswaardige verandering tot 29 April 1923.
Lichamelijk was zi) een ellendig wrak; groot en sterk echter
was haar ziel. De lijderes immers was met het lijden verzoend en
berustte volkomen in den wil Gods, zoodat ze naar genezing, voor
zich zelf, niet verlangde.« God weet toch best wat voor ons goed is»,
sprak zij met vroom gemoed. Een troost was haar 00k de hartelijke en
fijngevoelige bezorgdheid der ouders, om, in de eentonigheid van
dit lijden zonder verpoozing en zonder uitkomst, een afleiding en een
verkwikking te brengen. Dagelijks, zooveel hunne drukke bezigheden
het toelieten, en de lange uren van den vrijen Zondagnamiddag,
kwamen vader en moeder haar gezelschap houden en vertrouwelijk
met haar keuvelen. Geen beslissing werd getroffen, geen stuk vee
verkocht of gekocht, geen besluit genomen in verband met het huishouden of het landbouwbedrijf, of eerst werd met de verstandige
oudste dochter daarover beraadslaagd en haar advies gevraagd. Ze
mocht anders wel eens denken dat ze nog slechts tot last was; zij
deden haar voelen dat ze nog wel voor iets deugde.
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GENEZING VAN DE BLINDHEID, VAN DE RUGGEGRAATZIEKTE en
ANDERE GENEZINGEN*

Zondag, den 29 Apr. 1923* De dagen onmiddellijk te voren waren
uiterst slecht geweest* In hare omgeving dacht men,« nu gaat ze sterven »• Den Woensdag, 25 April, had zij overvloedig bloed en etter
gebraakt, en de volgende dagen nog bloed. Dr* Seidl bezocht haar
den 28* Hij schreef haar voor de oogen een nieuwe artsenij voor van
welker toepassing hij een goeden uitslag verwachtte*
Op den Zondag morgen, den 29, was 't Therese, in haar slaap,
alsof aan haar hoofdkussen ietwat krieuwelde* Ze schoot er van wakker
en*„ sag* Ze roept hare moeder naar boven, ze herkent de witte en
roode bloemen die deze haar beurtelings voor de oogen brengt; de
zusters komen toegesneld (vader was niet thuis), 't jongste broerke
dat in Therese's kamer ilaapt wordt gewekt en komt in zijn
hemdeken toegeschoien : «He» schertst Reschl, want zi] heeft wel
zin voor humor, Hansel komt zeker uit de kerk, hij is nu misdienaar
geworden*
Ze kan in een boek lezen!
Des anderendaags kwam Dr* Seidl voor zijn gewoon bezoeL
«Hoe gaat het» sprak hij zijne patiente aan?
«Ik zie », antwoordde zij*
De dokter dacht eerst:«het is een uitwerksei van de voorgeschreven remedie »• Toen hij echter vernam dat de remedie nog niet gebruikt was geweest», vroeg hij aan Therese hoe zij dacht dat het gezicht haar was teruggegeven* De moeder gaf bescheid in haar plaats :
«Gisteren, is de zaligverklaring van de kleine Theresia van Lisieux
uitgesproken; zij heeft haar geholpen» (1).

(1) Uit een brief door Therese Neumann kort daarop aan eene vriendin gestuurd :
« Eensklaps, gelijk ik mijne oogen opende, meende ik te droomen* Voor mijne oogen
was alles helder en ik klopte (stampend met 'n stok op den vloer) moeder* Deze kwam
haastig; ze dacht dat het slechter ging met mijne bloedspuwingen* Ik kon haar nauwelijks
mijn geluk en mijne vreugde uitdrukken. Ik zei : Ach^ moeder, ik zie! Zij meende dat
ik aan 't ijlen was, en hield mij een bloempot voor de oogen* Ik bemerkte daarop : O,
wat schoone witte bloemen I maar die moeten in den Mei, naar de kerk, voor de lieve
moeder Gods, Denk aan onze vreugde op dien Zondag* *s Zaterdags was alles, zooals
naar gewoonte, donker en zwart, en *s Zondags in den vroegen ochtend zie ik alles duidelijk en klaar* Duizendmaal dank naast God aan de lieve kleine Theresia* Niemand had
gedacht, en ik allerminst, dat, juist nu, in den toestand waarin ik verkeerde, het oogenblik
zou komen. 't Jaar te voren had Dr* Seidl eens aan mijne tante gezegd :« met de oogen
is er geen hoop meer; de pezen zijn dood; daar zou moeten een mirakel gebeuren, om
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Therese Neumann hield, sedert ettelijke jaren, bijzonder veel
van de kleine Theresia van Lisieux* Ze had haar leeren kennen in 1914
door eenige beeldekens die haar vader had medegebracht* Haar vader,
had haar nu, eenige dagen te voren, toen haar toestand van langs om
meer verslefchtte, een rehkwie, die hij in een zakje had genaaid, om
den hals gehangen* Zij self had, om de zaligverklaring van Threseken
te bekomen, een noveen begonnen, en ze had God gebeden, niet om
van hare blindheid te genezen, maar om, als de kleine Theresia, den
geest van kinderlijkheid voor zich te bekomen*
Met de blindheid waren 00k verzwonden de drukking in het hoofd
en de pijn in het achterhoofd, die haar geen oogenblik gedurende de
vier jaren dat de blindheid duurde, hadden verlaten*
Doch in ruil voor die beternis, kwamen, nevens al haar andere
en blijvende kwalen, nieuwe beproevingen haar bezoeken*
Een verschrikkelijk lijden in de ooren, en in den herfst van 1924,
m ten val uit haar bed, geweldige pijnlijke spiervertrekkingen* Haar
linkerbeen kan ze niet meer recht uitstrekken, het zit als verdraaid
in de heup en aan den knie omgewrongen op zulke manier dat de
voet onder de rechterdij schuift* Voeg daarbij zware hartbeklemmingen
die haar in het bed geen andere ligging toelaten dan op den rug*
Daarop moest volgen dat zij na eenigen tijd was doorgelegen; maar
bovendien vertoonde zich aan haar een nieuw ziekteverschijnsel :
haar linkervoet begon te etteren, de huid teerde af van aan den hiel
tot aan de teenen, en omdat ze zag dat het wegkrimpen van haar voet
de moeder zoo smartte, bad ze God om genezing als het zijn mocht,
althans van dees laatste kwaaL
Op een avond van Mei had haar zuster Crescentia een versch
verband aangelegd, en des anderdaags stak ze tusschen verband en
voet eenige rozebladeren van rozen die op het graf van Theresia van
te genezen »• Op Zaterdag, 28 April, was hij bij mij, en, op dat oogenblik, hadden de
krampen mijn linkervoet tot aan mijn rechterknie getrokken. Alsdan zei hij wederom
tot mij:« mit dir wird's nichts mehr,»« met u is er niets meer te doen.» Die woorden
hebben mij een beetje geergerd* De artsen kunnen evenmin als wij in de toekomst schouwen. Zulks heeft de Heer God zich voorbehouden, en voor ons eigen best* Gaarne laten
wij ons lot aan de Goddelijke Voorzienigheid over, De goede God mag doen met mij wat
Hij wiL Laat Hij mij gezond worden, mij goed; ontneemt hij mij een tweede maal het
licht der oogen, dat 00k is zijne zaak; wil Hij mij weldra laten sterven, dat ware mijn grootste vreugde* Ik voel dikwijls zulk een heimvee naar den hemel* Maar ik heb wellicht
nog vele sporten op mijn steilen kruisweg te bestijgen* De gelukzalige Theresia hielp
mij het licht der oogen terugkrijgen; moge zij bij den goeden God veel licht van genade
voor mij afsmeeken, opdat ik haar deugdzamen, kinderlijken levenswandel leere erkennen,
begrijpen en navolgen, en zoo tot christelijke volmaaktheid gerake!»
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Lisieux hadden gebloeid* Pas was het geschied of Therese voelde een
jeuken aan den voet en bij het wegne&en van het verband, dat geheel
doortrokken was van etter, bloed en rozebladeren, stelde men
vast dat een nieuwe, blauwachtige dundoorzichtige huid den voet
bedekte*
Nog treffender het gebeuren met Therese Neumann op IJ Mei
1925, den dag der heiligverklaring van Theresia van Lisieux*
Het was ongeveer half drie ure des namiddags; Therese Neumann
lag te bed en bad haar Rozenkrans; tegen hun gewoonte in bevonden
zich hare ouders, tijdens den kerkdienst, in de werk- en woonkamer
beneden onder haar*
Ze was aan het tweede tientje gekomen : de Hemelvaart van Christus, en dacht na hoe de Apostelen moesten te moede zijn, wanneer
de Heiland afscheid nam van hen.
Plots verscheen haar boven het ledikant een wonderbaar wit
licht, «veel schooner en weldoender dan elektrisch- of zonnelicht»,
verklaarde zij aan E* H* Naber; van onsteltenis slaakte zij een luiden
schreeuw : «O! O!» De ouders spoedden zich naar boven* Therese
sag onbeweeglijk strak voor zich uit; haar ziek-bleeke gelaatstint week
voor een frisch-roode kleur* Juist op hetzelfde oogenblik trad een
ziekenzuster die haar van tijd tot tijd bezoek bracht, de kamer binnen*
Ze groette Therese, doch bekwam geen antwoord* «Ze zag er
zoo lief en zoo vriendelijk uit», getuigt de Zuster, «zooals nog nooit
voorhenen »• eene uitdrukking van stralende vreugde zegt te weinig »•
De zuster voelde haar den pols, deze sloeg heel normaal, 00k hare adem
haling was rustig en regelmatig*
De aanwezigen hadden den indruk alsof Therese zich met iemand
onderhield* Hare lippen bewogen licht; ze knikte of schudde met het
hoofd; op haar gelaat wisselden de uitdrukkingen van groote vreugde
en van diepen ernst* Het was geen inwendig bidden of schouwen,
bemerkt de kloosterlinge* « Therese deed als iemand die in gesprek
was met een persoon die tegenover haar stond en voor haar meer gold
dan wij en de geheele wereld »•
Te midden dezer extase riep ze plots : « Herr Pfarrer »!
« Moet ge hem hebben?» vroeg de moeder*
Geen antwoord* Men stuurde onmiddellijk iemand om den pastoor* Toen hij aankwam bevond Therese zich nog in denzelfden
toestand : de oogen onafwendbaar op een bepaald punt gericht> de
handen uitgestrekt er naar, het aangezicht vreugdestralend*
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In eens, — wat zij sedert 6 1/3 jaarniet meer gekunnen heeft —
zet zij zich rechtop in het bed* Wat was er gebeurd?**
Therese vertelt het volgender wijze :
Uit het wonderbare helle licht was tot haar een stem gekomen,
vriendelijk vragend : «Reschl, zoudt ge willen gezond worden?»*
Ze had geantwoord :« Mij is alles goed : leven of sterven, gezond
zijn of krank zijn, al wat de goede God wil, Hij weet het best*»
De stem vroeg terug :« Zou het u genoegen doen indien gij heden
kont opstaan en gaan en indien gij wederom u zelve kont helpen? »
Zij antwoordde : «Ik heb aan alles vreugde dat van den goeden
God komt ; mij verheugen de bloemekens en de vogelen**** en 00k
een nieuw lijden; het grootste genoegen heb ik aan den lieven Heiland »
Daarop sprak de stem :«Vandaag moogt ge een plezier beleven;
ge kunt opstaan; probeer maar, ik help u*»
Het was haar alsof iemand haar aan de rechter hand ophielp*
Ze moest op* Ze voelde meteen aan de zeere plaats van haar ruggegraat een buitengewoon pijnlijken ruk en een verschuiving van iets
naar links dat uit zijn voegen gesprongen terug in zijn verband wordt
gedreven; en onwillekeurig tastten hare handen naar de gevoelige
plek op den rug*
Toen kort daarna het licht verzwond, en Therese, als uit een
droom ontwakend, nu eerst bemerkte dat ze op haar bed lag in hare
kamer en dat zooveel menschen haar omringden, wilde zij en kon zij
opstaan en enkele malen, — want 00k haar verkreupelde voet was
heel en al genezen — geholpen wel is waar door twee der aanwezigen
die haar onder de oksels ondersteunden, in de kamer over en weer
wandelen* Pijn in haar rug voelde zij niet meer* de wonden waren
verdwenen, daags te voren had de moeder haar een versch hemd aangedaan dat nu geheel van bloed en etter was doortrokken*
Uit het privaat onderhoud dat ze, na deze gebeurtenissen, met
pastoor Naber wenschte te hebben, lichten wij nog deze woorden uit,
die de geheimzinnige stem tot haar had gesproken : «Lijden zult ge
nog veel en lang, en geen geneesheer die u helpen kan* Slechts door
lijden kunt gij uw offerwil en uw offerberoep vervullen en de priesters
helpen* Door lijden worden veel meer zielen gered dan door de
schitterendste predicaties* Ik heb het vroeger al geschreven »• (Inderdaad de H* Theresia van Lisieux heeft dit woordelijk geschreven
in haar 6 e brief aan een missionaris :« Cest bien plus par la souffrance
et la persecution que par de brillantes predications que J&us veut
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affermir son regne dans les ames»* Histoire d'une ame* p* 369*)
E* H* Naber voegt er aan toe:«De stem zei nog meer dingen die
grootelijks tot eer van Therese Neumann strekken> doch die zij slechts
aan mij, haar zielverzorger en biechtvader, op mijn uitdrukkelijk
verzoek> toevertrouwde, mij dringend vragend dat ik het niet voort
sou zeggen* Niets valt haar pijnlijker dan geprezen te worden, en
haar benauwt de vrees dat, bij het gebeuren met haar, iets, tot haar
eigen lof, zou kunnen afgewend worden, en daardoor afbreuk doen
aan de eer van den Heiland of van de H* Theresia*
Den 30 e Sept* 1925, stervensdag van de H* Theresia van Lisieux^.
om 11 1/2 uur sf avonds, verscheen haar opnieuw het wonderbaar
licht, en wederom sprak tot haar de vriendelijke stem : «het betaamt
dat gij dankbaar zijt* De heer wil slechts hebben dat het meer uitwendige van uw lijden verdwijne* Thans zult gij zonder vreemde hulp
kunnen gaan* Doch in ruil daarvoor zal nog zwaarder beproeving over
u komen* Offer dit lijden op aan God voor de lauwe zielen* Ge moet
de menschen tot vertrouwen op God opbeuren*»
Op een klacht van haar : «wist ik slechts of ik op den goeden
weg ben!» bekwam zij dit antwoord :«ge moet blindelings aan uwen
biechtvader gehoorzamen en hem alles toevertrouwen »• Ook werd ze
aangemaand om altijd kinderlijk te blijven* Dan hield de stem op te
spreken, en Therese wandelde, alleen en zonder stok, een kwartier
lang, over en weer in de kamer* Leed deed het haar dat het licht was
verzwonden : «'t is veel schitterender dan de zon, verklaarde zij,»
«ft is mild, en ft maakt blij, om er een kwartier van te genieten, ware ft
te koopen, gaf ik gaarne mijne twee oogen*»
BLINDEDARMONTSTEKING EN PLOTSELINGE GENEZING*

Den 7 Nov* 1925 liep Therese Neumann eene verkoudheid op*
In den loop van denzelfden dag nog verslechtte haar toestand dermate
en bracht zulk lijden mede dat de zieke zich te bed moest leggen*
De Seidl werd onmiddellijk bijgeroepen* De diagnose was : blindedarmontsteking (Appendiciet) in den hoogsten graad en dadelijk
operatie in zijn kliniek te Waldsassen* De ouders zagen daartegen op;
pastoor Naber om raad gevraagd oordeelde dat men in de beslissing
van den arts den wil Gods moest erkennen en er bij gevolg aan gehoorzamen* Een rijtuig werd in der haast besteld* Therese was het onverschillig wat met haar geschiedde,« mij is ft al gelijk, als de goede God
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het wil, mag men mij ook nog mijn hoofd afsnijden», maar het pijnigde
haar danig dat haar moeder zoo troosteloos was en zoo smartelijk
leed* Ze bad daarom de kleine Heilige Theresia die beloofd had haar
nog in de toekomst te sullen helpen, na eerst aan den pastoor gevraagd
te hebben of ze, zonder God te verzoeken, dat wel mocht doen*
« Weet», zoo bad ze, kleine Therese, gij kunt mij helpen, Ge hebt
me reeds zoo dikwijls geholpen* Mij is ft om ft even; maar hoor toch
eens hoe moeder doet»* «Daarbij kronkelde zij zich van pijn in 't bed
als een worm», voegt de pastoor die ooggetuige was toe, en hijvervolgt
alzoo zijn verhaal:«Al met eens richt ze zich half op, doet de oogen
open, haar aangezicht klaart op* Ze strekt de handen naar iemand uit
voor haar, men hoort haar verscheidene malen «ja» zeggen en dan
set ze zich recht op* «Wirklich», met die uitroeping in den zin van
«is ft mogelijk» keert Therese tot haren normalen toestand terug*
Ze wordt geen pijn meer gewaar en voelt zich 'n ander mensch*
Weer eens heeftxde stem uit het geheimzinnige licht tot haar
gesproken : « Uwe volkomen overgave en lijdensvreugde verheugen ons* «Und damit die Welt erkenne, dass es ein hoheres
Eingreifen gibt»,
«En opdat de wereld erkenne dat er een hooger ingrijpen bestaat
d* L dat een Hooger Wesen bestaat en zich met het Wereldbestuur
inlaat, zal het snijmes thans niet aan u behoeven te komen*
Sta op, ga aanstonds naar de kerk en dank God* Toch zult ge
nog veel te lijden hebben, en daardoor kunnen medewerken aan het
heil der zielen*»
D E STIGMATISATIE

De vasten van 1926 was voor Therese Neumann een tijd van
standvastige bedlegerigheid en lijden, en dit laatste het hevigst,
dat is regelmatig zoo, gedurende de goede week* In den Donderdag
nacht, 4 Maart 1926, lag ze slapeloos en gedachteloos te bed, want
om te denken was ze te suf en te uitgeput van krachten* Ze wist niet
eenmaal dat het Donderdagnacht was* Eensklaps heeft zij een visioen :
ze ziet Christus in den olijfhof knielen; ze ziet ook de 3 slapende leerlingen* Op ft zelfde oogenblik voelt ze aan de linkerzij, onder 't hart
een snijdende pijn; en uit die wonde plek begint er bloed te vloeien,
hetgeen slechts rond den Vrijdag middag geheel ophield*
Den daaropvolgenden Vrijdag morgen wederom een lijdens67a

visioen van Christus in den olijfhof en aan de geeselkolom, vergezeld
van bloeden uit dezefde hartwond tot aan den middag*
Herhaling van dezelfde gebeurtenissen, de week nadien, met
daarenboven de aanschouwing der doornenkroning en, in de week
van Passiezondag, van de Kruisdraging en van den eersten Kruisv^aL
Op dien Vrijdag, 26 Maart 1926 vertoonde zich eene wonde op den
rug der linker hand*
In den nacht tusschen Witten Donderdag en Goeden Vrijdag,
1-2 April, begonnen voor Therese Neumann de visioenen van het
lijdensdrama Christi van den Olijfberg tot aan den Kruisdood : hare
visioenen, ja, haar medebeleven, mede-lijden en mede-sterven van
het lijden en het sterven van Christus* Om 3 uren 's namiddags
verwrong zi] zich in kwellingen en de angsten des doods*
Na den middag was Pastoor Naber met nog andere geestelijken
hare kamer binnen getreden* Hare oogen waren dicht geplakt van
het bloed en twee roode strepen op hare wangen wezen den weg aan
van hare bloedtranen*
Wanneer zi) tot haren normalen toestandterug keerde, voelde ze
hevige pijn in handen en voeten; het waren de wondeteekenen, de
stigmata, op den rug van beide handen en voeten (i)*
Lang geheim houden, wat gebeurd was, en de met bloed door(1) Bestaan er natuurlijke stigmaten? (Poulain, Les Graces d'Oraison. ch» XXXL
B, 2* p. 586; Dr* Rob, van der Elst, Diet. Ap* Foi Cath* Fastis* XXIIL p* 1498O Antwoord:
neen* Men kent geen enkel betrouwbaar feit dat op een lijn met stigmatisatie van bovennatuurlijken oorsprong mag gesteld worden*«Jusqu'ici, non seulement on n'a pas observe de tels faits, mais on n'a pas reussi a les produire »(Dr* V* d* Elst)*
Een andere vraag is 't of de natuurlijke stigmaten mogelijk zijn? Dr* v* d* Elst
antwoordt beslist : neen* «Nous ne concevons pas comme possibles des stigmates naturels» p* 1505, Over ft algemeen echter aarzelen de geleerden zich bepaald tegen die
mogelijkheid uit te spreken*
De zeldzame clinische feiten die, met veel goeden wil, een verre analogie vertoonen
met de echte stigmatisatie, Dr* V* d* Elst noemt ze een « grove caricatuur » dezer laatste*
Er bestaan immers tusschen die «hypnotische stigmaten» en de stigmatisatie der heiligen grondige verschillen : (Poulain op laud* p* 588).
i° De bovennatuurlijke stigmatisatie is gekenmerkt door wezenlijke wonden waaruit
dikwijls overvloedig bloed stroomt; de andere vertoonen niets dergelijks; gezwollenheid
zonder meer, en een eenigszins rood gekleurd zweet;
2° De stigmata der eersten blijven vaak jaren achtereen voortduren, of keeren gere-<
geld alle weken terug; de andere zijn voorbijgaande verschijnselen;
3 0 Men slaagt er niet in de eersten door geneeskundige behandeling te heelen;
4 0 De bovennatuurlijke stigmata zijn dikwijls heel pijnlijk, van de anderen vermocht
men nog niet zulks vast se stellen;
5° De eerste gingen altijd gepaard met geestvervoeringen;
6° In tegenstelling met hetgeen wordt waargenomen met blijvende wonden van
natuurlijken aard, verspreiden de wondeteekenen der heiligen geen stank, ja ze zijn soms
welriekend, ze vertoonen geen spoor van ettering noch van weefselsbederf*
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drenkte doeken verbergen, hoe ze het ook probeerde, kon Therese
niet* De ouders verwittigden aanstonds den pastoor, die ten zeerste
bij den aanblik der wonden ontstelde* Veertien dagen bleven de wonden open, en altijd voort, doch ongelijk bloeden*
Den 17 April was er een dun-doorzichtig huidvlies over gegroeid,
zoodat Theresia wederom handen en voeten kon wasschen* Ontsteking en ettering der voeten bleven steeds achterwege, tenzij beproefd
werd zt met geneesmiddelen te heelen*
Het weze hier opgemerkt dat Therese Neumann voordezen niet
alleenlijk nooit den wensch had gekoesterd de wondeteekenen te
ontvangen — dergelijke wensch komt haar thans nog als een zondige
verzoeking voor — maar zelfs van stigmatisatie geen benul had*
«Denkt toch ne keer, heer dokter», sprak later tijd Therese
Dr* Gerlich aan,«ge staat des morgens op en hebt gaten in de hand,
hoe het dan ne mensch te moede is; — hab von stigmen nix g'wust,—
ik heb van stigmata niets geweten en heb gehoopt dat het sou voorbijgaan gelijk de ligwonden op den rug »•
Ze schrikte op toen ze zag dat de remedies, die moeder op hare
handen probeerde, zonder uitwerksel bleven*
Dr* Seidl schreef op zijne beurt een zalf voor, en hij hield er aan,
dat niettegenstaande de folterpijnen die er uit voort kwamen, niettegenstaande het zwellen van zijde, voeten en handen, niettegenstaande
het bloeden der wonden, de verbanden niet werden afgenomen*
«So cine Schinderei» — «zulk een vilderij» —, met deze uitroeping luchtten drie mannen van Konnersreuth, die het beulen met
de martelares zagen, hun wrevel en hun medelijden*
Omdat de pijnen voor Therese onuitstaanbaar waren geworden
en Dr* Seidl niet meer kon in den laten avond bijgeroepen worden,
namen de ouders op hun eigen initiatief de verbanden weg en vervingen ze door eenvoudige linnen stroken,enoogenblikkelijk bedaarde
de pijn en hielden de andere kwalen op*
*s Nachts kort na een, bad Therese de H* Theresia van Lisieux
om hulp : «Weet, kleine Therese, ge hebt mij zoo dikwijls reeds
geholpen* Zie nu! Het is niet om uit te houden* Bid den Heiland
dat Hij ons Zijn wil late kennen* Indien het met de zalf moet genezen
worden, mij goed* Zoo niet, dat hij ons late weten wat we te doen
hebben**
Het duurde niet lang of de linnen stroken vielen af* De helroode
wonden waren gesloten en als met een gelatinevelletje overtrokken*
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Geneeskundige behandeling van de stigmata werd van toen af achtergelaten* Therese Neumann draagt sindsdien wanten om de handstigmata te verbergen* Dese hebben de grootte van een silver frankstuk
aan de bovensijde van de handen; se sijn iets kleiner aan de binnensijde; se sien er uit. als segellak; se veroorsaken sulk een pijn dat
Therese niet met de hand doch met den elleboog de deur open doet;
en, om te gaan, steunt se niet op den platten voet, maar op de hielen*
Op Vrij'dag 5 November 1926, ondervond Therese een tot nog
toe ongekend gevoel in het hoofd* Dit was de voorbode der wondeteekenen van de doornenkroning* Veertien dagen later tijdens het
gewoon passievisioen, vertoonden sich de stigmata op drie plaatsen
in het hoofd* Ze was dien dag stervenskrank : sware bronchiet en
longontsteking* De dood naderde* De pastoor versocht een der
aanwesigen de sieltogende de gewijde keers te helpen vasthouden,
terwijl hij luid op de laatste gebeden der stervenden las* Toen hij
aan dese woorden was gekomen : «hodie sit in pace locus tuus et
habitatio tua in sancta Sion» « Heden nog moge uwe plaats wesen in
het vredesoord en uw verblijf in het heilige Sion »> scheen het de
aanwezigen dat de stervende den laatsten adem uitblies* Maar neen;
op hetselfde oogenblik bemerkten zi) dat se in den toestand van
schouwing was getreden* Ze ademde weer, en levendig wisselden de
uitdrukkingen op haar gelaat,
Uit het licht had wederom diezelfde stem tot haar gesproken
van Jesus' tevredenheid met hare overgave,«um der Welt su seigen,
dass es ein hoheres Eingreifen gibt, sollst du wieder aufstehen konnen» «om aan de wereld te toonen dat er een hoogere Macht en
Goddelijke Voorsienigheid bestaat, suit gij wederom kunnen opstaan »,
en dat se nog niet sterven sou, om nog verder te lijden, voor het
heil der sielen*
Een slijmhoest volgde en 's anderendaags kon de sieke opstaan*
Op den Vrijdag der volgende week waren de hoofdwondeteekenen
tot 8 gestegen* Op goeden Vrijdag, den 15 April 1927, vertoonen
sich de wondeteekenen aan de handpalmen en aan de voetsolen*
Tijdens den vasten van 1928 swelt Therese 's rechter schouder,
de schouder waarop Jesus sijn kruis droeg;sedert den 8 Maart,
binst de vasten van 1929 verschijnt op dieselfde plaats een breede,
bloedende wonde en, op Goeden Vrijdag van "t selfde jaar, ontvangt
sij de stigmata der geeseling*
De wonden van zijde en hah bloeden iederen Vrijdag; de wonden
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van handen en voeten bloeden slechts op de Vrijdagen van de vasten;
sedert Goeden Vrijdag van 1926 weent Therese Neumann elken Vrijdag
bloedtranen.
De Stigmatisatie, (bedoeld wordt de uitwendige; want er bestaat
00k een inwendige, die wel al de lichaamssmarten van den Zaligmaker
lijden doet, maar de wondeteekenen niet vertoont naar buiten), hoe
zonderling 00k een verschijnsel, is sedert de I3 e eeuw — de eerste,
zeker gekende gestigmatiseerde is de H* Franciscus van Assisi —
geen zoo buitengewone zeldzaamheid in de annalen der kerkelijke
geschiedenis* Gevallen van volledige stigmatisatie worden vermeld
een zestigtal, en, van onvolledige, ongeveer drie honderd* Het feit, in
f
t algemeen gesproken, wordt zelfs door de meest ongeloovigen niet
meer geloochend* lets anders is hun vruchteloos pogen om de wondeteekenen op *n voldoende natuurlijke wijze te verklaren*
Een bestanddeel onafscheidbaar van de Stigmatisatie is het lijden.
Men sou toch kwalijk kunnen begrijpen waarom iemand de teekenen
van het lijden zou vertoonen en onbekend blijven met de werkelijkheid
van het lijden* « Het leven der gestigmatiseerden, schrijft Dr. Imbert
is een lange keten van smarten die de goddelijke ziekte der Stigmata
voorafgaan en vergezellen tot aan den dood »• Op dien regel maakt
de gestigmatiseerde van Konnersreuth geene uitzondering* Ze maakt
het 00k niet wat betreft dit ander verschijnsel dat met Stigmatisatie
gewoonlijk samenhangt : onthouding geheel of gedeeltelijk van spijs
en drank*
Lijden was in het leven van Therese Neumann de inleiding tot
de Stigmatisatie, het voorspel; lijden zal wel de begelijding en, als
*t ware, de orkestratie ervan blijven* Lijden is voor haar roeping en
beroep.
«Is het van noode dat wij nog lijden aangezien Christus voor
6ns voldeed? Vraagt onze Catechismus in de 8 e les; en hij antwoordt:
« Ja »• En 't is ja uit den mond van alle heiligen, van den H* Paulus,
die vraagt dat wij door mede-lijden zouden aanvullen hetgeen aan
Christus'lijden nog ontbreekt; van Christus die ons uitnoodigt tot
het dragen van zijn kruis en het drinken van zijn kelk*
Het boetend, zonde-delgend, louterend, zoenend lijden is een
onafwendbare zedelijke noodwendigheid* Hoe dieper bij iemand
is de zedelijkheidszin en het zondebesef — want wie zegt zedelijkheid
noemt God — hoe meer hij, — zoo is 't geval met de heiligen en met
de Christenen die het best Christus gelijkend zijn— voor zichzelven
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en voor anderen, met wien wij solidair zijn in Christus, die lijdensbehoefte, dien lijdensdrang en die lijdensvreugde voelt, en**** de lijdenswerkelijkheid ondervindt*
In een brief door Therese Neumann aan een kloosterling geschreven, 3 Febr* 1925, komen deze woorden voor :«ik ben, met de genade
Gods, gelukkig en tevreden* 't Verheugt mij dat de lieve Heiland mij,
onnuttig ding dat ik ben, laat deel hebben in zijn lijden* Ik heb mij
toch den Heer als offerziel toegewijd* Daarom, geloof ik, zal hij wel
mijn armzalig gebed en lijden aanvaarden voor de redding der zielen*
*t Is immers mijn hartstochtelijkste wensch dat de lieve Heiland
Zooveel mogelijk verheerlijkt worde »*
Bekend zijn enkele uitroepingen van goddelijken lijdensappetijt
bij sommige mystieken, b* v* de H* Magdalena van Pazzi, de groote
H* Theresia, de H* Johannes van 't Kruis, de H* Theresia van Lisieux
Welken zin heeft het echter tegenstrijdige woorden te koppelen als t
vreugde en smart, verlangen en huivering? Therese Neumann lost
met zeer simpele woorden dit raadsel op* Eens dat de protestant
Dr* Gerlich zich bij Therese Neumann bevond wijl deze verkeerde
in den toestand van extatische rust, vond hij goed haar enkele vragen
die verband houden met haar lijden te doen beantwoorden* Het lijden
voor en in de plaats van anderen, het zoenlijden, kon hij maar niet
met zijn gevoel en zijn verstand overeen brengen* «Zie eens! gaf
hem Therese bescheid, de Heiland is rechtvaardig; daarom moet
hij straffen* Maar Hij is 00k goed en wil helpen* De zonde die gedaan
is moet hare straf krijgen* Indien nu echter een ander het lijden overneemt, zoo bekomt de gerechtigheid voldoening, en de Heiland
krijgt de handen vrij voor zijne goedheid »• Hij verlangde te weten
hoe zij innerlijk tegenover het lijden stond* «Zie eens! sprak ze, het
lijden kan niemand gaarne hebben, 00k ik heb het niet gaarne* Geen
mensch die de smart gaarne heeft en ik 00k ben een mensch* Ik heb
den wil des Heilands gaarn* Zendt hij mij een lijden over, zoo neem ik
het aan, omdat Hij het wil, maar het lijden heb ik niet gaarne »•
« Les peines, considerees en elles-memes, ne peuvent etre aimees;
mais regardees en leur origine, c* &• d*, en la providence et volont£
divine qui les ordonne, elles sont infiniment aimables^* on dit qufen
Bfotie il y a un fleuve dans lequel les poissons paraissent tout d'or :
mais otez les de ces eaux qui sont le lieu de leur origine, ils ont la
couleur naturelle des autres poissons* Les afflictions sont comme cela*
Si nous les regardonshors de la volont£ de Dieu, elles ont leur amertume
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naturelle; mais qui les considere en ce bon plaisir kernel, elles sont
toutes d'or, aimables et precieuses plus qu'il ne se peut dire***,
Notre Seigneur ayant donn£ le choix h S e Catherine de Sienne
d'une couronne d'or et d'une couronne d'^pines, elle choisit celle-ci,
comme plus conforme h Tamour* Cest une marque assuree de l'amour,
dit la bienheureuse Angele de Foligno, que de vouloir souffrir, et le
grand Apotre s'ecrie qu'il ne se glorifie qu'en la croix, en rinfirmite,
en la persecution"* (St* Franc* de Sales; Traite de Tamour de Dieu,
L* IX* Ch* II)*
«Ik kan, ik kan niet meer », riep ze, overweldigd door onuitstaanbare pijn* «Reschl », hielp haar de pastoor, «maar als de Heiland
het zoo wil!» «Als Hij het Wil», kwam het antwoord, «dan wil ik
het ook, dan zal het wel best zijn, want Hi) is goed »*
Het boete- en zoenlijden van Therese Neumann heeft volgens
haar eigen verklaring het uitwerksel, dat door dat middel het verlossingsuur van eene ziel in het vagevuur verhaast wordt: dat de levenden
minder hunne lasten en hunne zonden voelen drukken en geholpen
worden in het stervensuur*
Opvallend is 't hoe Therese Neumann, vooral sedert November
1927 voor de zielen des vagevuurs boeten moet* Die zielen ziet ze en
beschrijft ze als treurende ijlgestalten, «Lichtgestalten», de Heiligen
zijn de «lichtgestalten » zonder meer* Vele zielen heeft ze reeds uit
het vagevuur geholpen, o* a* den vader eens priesters die, zonder
haar nog twee jaren langer in ft vagevuur, waar hij reeds 48 jaren leed,
had moeten blijven* Ook een priester in 1895 gestorven hielp zij
verlossen* Pastoor Naber vroeg haar eens, in den toestand van vervoering, hoe het toch denkbaar was dat 'n mensch,, die op aarde vroom
had geleefd, zoovele jaren nog had te boeten in het vagevuur* « Aber
heut' red'st dumm», «vandaag praat je nu eigenlijk eens dom»
(in extase dudijnt Therese met eenieder), «in de eeuwigheid heeft
de tijd opgehouden te bestaan, en de Heiland nimm'st genau!»
Een andere pastoor, wiens moeder Therese beweerde in ft vagevuur
te hebben gezien, gaf uiting aan zijn in verzet komend ongeloof :
« mijne moeder, zei hij, is langen tijd ziek geweest, vooraleer te sterven;
en zoo Zdl ze wel hier op aarde de grootste boete voor hare zonden
afbetaald hebben »• Therese antwoordde : «Zij heeft haar ziekte te
weinig benuttigd, om in liefde en in geduld te boeten*» Aan den beZoeker zei ze ook nog dit :«De Heiligen kunnen wel bidden voor de
arme zielen des vagevuurs, maar zij kunnen niet meer voor hen boe678

ten en verdienen* Wij zijn gelukkiglijk in de gelegenheid, hun lijden,
althans voor een deel op ons te kunnen nemen, Vele arme zielen moeten lijden op de plaats waar ze gestorven zijn of waar zi) gezondigd
hebben* De felste smart, volgens haar, veroorzaakt hun onmachtig
smachten naar God,«sehnsuchtsleiden », « Wanneer Therese, vertelt
pastoor Naber, voor eene ziel moet lijden, vertoont zich aan haar op
aangrijpende wijze dit pijnlijk verlangen* Ze wringt de handen naar
omhoog en roept immer aan : help mij, help mij! Ik kan niet meer!
Na uren zulk lijden schijnt ze plots naar boven te zweven, haar smartdoorwoeld gelaat neemt een uitdrukking van vreugde aan; ze ziet de
ziel voor dewelke zij boette den hemel ingaan en thans kan ze zelf
ook rusten »• «Er wordt te weinig voor de arme zielkens gebeden»,
vermaant Therese nog, «bijzonder voor de priesters en de kloosterlingen* De menschen meenen dat deze gauw in den hemel komen*
Het is echter niet zoo; hoe meer genaden iemand ontving, hoe meer
van hem wordt gevorderd* Ook ik heb vroeger te weinig voor de zielen
gebeden en geleden* O, hoe mij dat nu berouwt!»
Sprekend is voor het kenmerk der «wederkeerbaarheid» de gelijkenis van haar plaatsvervangend zoenlijden met den toestand van
den geholpene* Zoo b* v* het zoenlijden van een stervende die veel
afzag van adembeklemming, asthma en waterzucht bracht in haar al
deze krankheden over, alsof zij de stervende was* Na den dood van
den betrokken persoon hielden al die kwellingen op en verdwenen
spoedig al deze symptomen*
Bij een ander zoenlijden voor drankmisbruik op een vastenavond
bacchanaal kwam uit haar mond zulk een sterke jenever- en bierlucht,
dat het raam harer kamer moest opengezet worden; «de menschen
zouden wel kunnen peinzen, sprak vader Neumann», dat er in ons
huis een «Schnapspartij» werd gehouden »•
SYNTHESE VAN THERESE NEUMANN'S TOESTANDEN*

Het leven van Therese Neumann blijft nu al jaren een aaneenschakeling van ongewone gebeurtenissen en toestanden afwisselend
met het normaal verloop der dagen, en, het werd reeds gezegd, van
allerhande lijden en kwalen die haar onverwachts komen bestormen,
om dan weer plotseling en spoorloos te verdwijnen en plaats te maken
van nieuwe beproevingen*
Tot klaarder inzicht in dit gansche uitzonderlijk menschenbe679

staan, moge hier, zooals Dr Gerlich ze samenvat, worden gewesen
op het volgend onderscheid in de toestanden der gestigmatiseerde*
Eerst : de gewone, normale, wakende toestand.
Dr* Gerlich deelt ons sijne verrassing mede wanneer hij, na haar
*s avonds laat, wijl zij nog in extase kg na de Passievisioenen op dien
Vrijdag 18 Sept* 1927* verlaten te hebben, s' anderendaags 's morgens
vroeg, de keukendeur der pastorij (waar Therese tijdens den heropbouw van het ouderlijk huis inwoonde) hoort opensteken, en hij de
lijderes met lachend gezicht daar ziet staan die de pastoorsmeid aanspreekt : «Geef mij een kam en mijn kleed, ik wil mij wasschen en
aankleeden om naar de kerk te gaan* (Ze heeft liefst self het van bloed
plakkend haar op het wonde hoofd te wasschen en te kammen; van
een ander, selfs van haar moeder doet het haar te veel seer)*
—ftReschl»• had moeder tot haar gezegd den Vrijdag namiddag,
terwijl de extase nog voortduurde,«toe* laat u thans eens wasschen »*
« Waarom dan? »had ze gevraagd*«ik ben toch niet vuil?»« Toch wel,
Reschl* gij hebt u 't aangezicht met bloed besmeurd »• «Ik, neen; ik
stqnd ver af van 't kruis* maar zij, ft ander meisje (Magdalena)* die
was heel met bloed bespat* die stond dicht bij *t kruis »* —
Een minzame morgengroet wanneer zij den bezoeker in 't oog
krijgt, en dan is ze weg* Straks, wanneer ze van de mis thuiskomt,
zal ze zijn het gewoon, eenvoudig boerenmeisje, vriendelijk en ongedwongen in haar omgang* dat opgewekt kan keuvelen en jokken*
Verstandig is zij en rap van geest en tong* Op een vraag, niet
zonder listige bijbedoeling gesteld* of ze zich niet soms de Stigmata
seer levendig ingebeeld had — kwestie van uit te vorschen of er hier
geene autosuggestie in 't spel was — die dan naderhand in werkelijkheid zouden voorgekomen zijn, gaf ze dit raak en leuk antwoord*
«Beeld gij u eenmaal dit in, ge zijt fn os, groeien u daarom hoornen
op den kop?»
Een verdrietige trunte is zij allernrinst* Zij versmaadt zeli, bij
gelegenheid een autotochtje niet* Willen sulks al te gestrenge bedillers
f
t haar kwalijk nemen, ze brengt in dat onze lieve Heer wel op de
bruiloft van Cana geweest is en dat haar leven niet rijk is aan ontspanningen* De arbeidslust die van kindsbeen af in haar stak is haar bijgebleven* De uren van gebed en van lijden niet meegerekend, — en
wie kan denken de afmatting van uren lang intens nachtelijk gebed
en van de herhaalde lijdensextasen? — zit ze nooit met de handen
in den schoot*
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Ze neemt zelf niet genoeg de voorzichtigheid in acht die haar door
de wonde handen en door den physieken toestand is geboden*
Ten tweede : de extatische toestand. Deze komt voor onder meer
dan een vorm : a) de schouwingen of visioenen; b) de «verhevene rusttoestand»(Dr* Gerlich) of extase van geesteshelderheid; c) de toestand
van «Benommenheit» (Dr* Gerlich) d* i* van in beslag genomen zijn
met het gebeurde, eene obsessie van de verzwondene schouwing*
a) D E VISIOENEN,

Het zijn in hoofdzaak — melding ervan werd terloops reeds
gemaakt en in 't vervolg sullen wij enkele nadere bijzonderheden
daarover mededeelen — aanschouwingen van de Passie des Heeren*
Doch ook nog andere gebeurtenissen uit het Leven van Jezus, van
(X I— Vrouw, van de Apostelen, en uit de geschiedenis van de H* Kerk
leeft zij als ooggetuige in hare visioenen mede* (Men zal opmerken dat
die visioenen samenvallen met de dagen waarop de katholieke liturgie
die gebeurtenissen herdenkt)* B* v*
De reis van Jozef en Maria van Nazareth naar Bethleem, 22 en
23 Dec*
De aankomst te Bethleem, 24 Dec*; de geboorte van Jezus en
de aankondiging aan de herders, 25 Dec*; de veroordeeling door den
Hoogen Raad te Jerusalem van Stephanus en zijne steeniging; de
H* Joannes op het laatste Avondmaal en visioenen uit zijn leven,
27 Dec*; de Besnijdenis, 1 Jan*; de dood van den H* Franciscus van
Sales, 29 Jan*; bezoek van Jozef en Maria aan Elisabeth, 2 Juli;
sterven van den H* Aloysius, 21 Juni; kruisiging van den H* Petrus,
29 Juni; zalving van Christus door Magdalena, 22 Juli; Maria's dood
en ten hemel opvoering, 15 Aug*; de Stigmatisatie van den H* Franciscus* 17 Sept*; de verschijning van O* L* Vrouw aan Bernadette,
en ze hoort O* L* Vrouw zich noemen:«Je suis la Conceptioun Immaculade» 25 Maart, enz* enz*
Van alles dat Therese in deze visioenen zag en hoorde bewaart
zij een levendige herinnering*
b) D E EXTASE VAN GEESTESHELDERHEID.

«De toestand van verhevene, extatische rust treedt gewoonlijk
in na geweldig lijden, en helpt haar van de zware uitputting bekomen
681

en nieuwe krachten winnen» (Naber) «Wie haar in dien toestand
bezoekt, nadat hij, kort te voren van de bloedbesmeurde en daar als
doodliggende martelares had afscheid genomen, kan haast zijne oogen
niet gelooven dat het dezelfde persoon is die er nu zoo frisch uitziet
en als licht omstraald »• (Staudinger),
Dr, Gerlich beschrijft dien toestand volgenderwijze : «Therese
heeft een gevoel van vereeniging met Christus en van deelneming,
in zoover Christus het toelaat, in zijn gelukzaligheid en alwetendheid*
Onderwijl rust zi) lichamelijk uit en wint krachten bij\ Levendig is
gedurende dien tijd haar gespreL Doch eenmaal tot den normalen
toestand teruggekeerd, herinnert zi] zich niets meer daarvan en hoort
met groote verbazing van den inhoud van het gewisseld gesprek
gewagen* De overgang van den eenen toestand naar den anderen is
als van iemand die wakker wordt»
c)

DE

TOESTAND VAN INGENOMENHEID MET HET AANSCHOUWDE*

Daarmede worden bedoeld de tusschenpoozen bij het brokswijze
afrollen van den goddelijken passiefilmu De visionnaire is inwendig
fel bewogen door het lijdenstafereel dat ze aanschouwde*
Gaarne onderhoudt zt zich daarover met de aanwezigen; en op
die oogenblikken kan men best de arameesche woorden, die zi)
gehoord heeft verklanken, Het kost nochtans eenige moeite om bijzondere inlichtingen van historischen en archeologischen aard uit te
lokken, want ze laat slechts met tegenzin hare aandacht afleiden
van Hem die haar geboeid houdt, den Heiland, op bijkomende
details en uitwendigheden.Ook geraakt ze gauw uitgeput van krachten
en moet men derhalve de ondervraging stop zetten*
Eigenaardig is 't dat, in dezen toestand, bij Therese Neumann
de kennis verzwindt van hetgeen ze voorheen leerde of beleefde; dat
haar denk- en spraakvermogen deze van een vijfjarig kind niet overtreffen. Zoo b* v* vraagt men haar hoevele apostelen er met Jezus in
den Olijfhof waren, ze zal niet zeggen : drie; maar ze telt : een, een,
Mn; ze heeft geen gedacht van het verloop van het lijdensdrama en
van zijn samenhang met de aanschouwde scene, 't Is zoo dat ze op
die oogenblikken in den waan verkeert — en zij is er niet uit te redeneeren, — dat Judas een vriend is van Jezus, omdat ze Hem den Heiland ziet kussen* De personen die in de lijdens- of in andere evangelische tafereelen optreden identificieert zij niet, t* t z* noemt ze niet
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bij hun naam — de Heiland en de H* Maagd alleen uitgesonderd —,sij
duidt se aan, sooals sij hen siet, naar hun uiterlijk voorkomen of naar
een kenschetsend gebaar* Zoo b* v* de H* Petrus noemt zi) : «den
oorafkapper;» de H* Joannes : de baardloose «jonge man;» Caiphas
is de man met den langen baard; de H* Maria Magdalena :«het jonge
meisje» met het helblonde haar; ens*
Wij herhalen het : «in desen toestand; want in haar normalen
toestand, dat spreekt van self, en ook in den extatischen toestand
van «geesteshelderheid » weet se Zttt goed dat Judas de verrader is,
noemt se al de optredende personen bij hun naam, kortom, bewijst sij
een seer volledige kennis te besitten van Jesus'lijdensgeschiedenis*
NADERE BIJSONDERHEDEN

OVER DE PASSIE-

EN ANDERE VISIOENEN,

Regelmatig, alle Vrijdagen van 't jaar, uitgenomen gedurende
den Paasch- en Kersttijd, de Vrijdagen ook uitgesonderd die met een
groot feest samenvallen, herhalen sich voor Therese Neumann de
passievisioenen* Het goddelijk lijdensdrama dat voor 19 eeuwen,
in werkelijkheid, te Jerusalem gebeurde, en van hetwelk de Evangelien
ons het aangrijpend verhaal bewaarden, Therese Neumann siet het
gebeuren, nu, vanaf het oogenblik dat Jesus sich, met de apostelen,
begeeft naar het Cenakel om er het laatste avondmaal te vieren tot
aan den doodssnik op het kruis, ja, tot na de opstanding uit het graf*
Den Vrijdag, 5 Maart 1926, aanschouwde sij voor de eerste maal den
doodsstrijd van Jesus in den Olijfhof, op de latere Vrijdagen van
dieselfde vasten aanschouwde sij achtereenvolgens : de geeseling,
de doornenkroning, de kruisdraging* Sindsdien woont sij, als getuige,
geheel de passie van Chritus bij, van 't begin tot het einde,
Ze siet de gebeurtenissen, se hoort, sonder se te verstaan, de
arameesche woorden se voelt in lichaam en siel al de tormenten van
den goddelijken Zaligmaker, sij leeft en lijdt met Hem mede, sij
sterft sijn dood mede* Op haar past dan volkomen het woord van de
H* Angela van Foligno :« Omgevormd in de smart van den gekruisig
de »• Elk ander leven en werksaamheid van geest en sinnen, ligt,
binst dien tijd, in haar volkomen stih
Het behoort niet aan ons uit te maken of, in de werkelijkheid der
geschiedenis, de dingen hun verloop hebben gehad precies sooals se
sich aan de visionnaire voordoen* De Kerk self sal wel nooit daarover
683

beslissen* Want zelfs een officieele kerkelijke erkenning en goedkeuring van de eminente deugden, ja, van de heiligheid en van de bovennatuurlijke echtheid der verschijnselen : privaat-openbaringen en
visioenen (b* v* de passievisioenen, die meestal voorkomen bij de
gestigmatiseerden) van dewelke het leven van sommige bevoorrechte
dienaren Gods het wonderlijk schouwspel biedt, — en voor het geval
van Therese Neumann is die kerkelijke goedkeuring vooralsnog niets
meer dan een hypothese — heeft niet de beteekenis van een brevet
van historische echtheid dat daarmede aan die visioenen sou worden
verleend* Niet op die wijze dienen moeilijkheden van leerstelligen,
wetenschappelijken, historischen of archaeologischen aard opgehelderd
en twijfels opgelost te worden. De bedoeling van God is niet een
les in geschiedenis en oudheidkunde te geven en 's menschen nieuwsgierigheid eene voldoening te geven, maar de siel te stichten, te ontroeren, te bewegen tot medelijdende liefde met den lijdenden Jezus,
te doen overvloeien in God, te heiligen, Moet, van dit standpunt,
niet kenschetsend geheeten worden dat Therese Neumann slechts
met tegensin de vele vragen over bijkomstigheden beantwoordt die
slechts voor doel hebben den weetlust van geleerden te voldoen,
omdat zt hare aandacht en haar hart afleiden van Hem, die alles
is voor haar, den Heiland?
Men heeft er zich bijgevolg voor te hoeden de privaat-openbaringen en visioenen te willen gelijkstellen met de officieele openbaringsbronnen : de H* Schrift en de Overlevering* Van geloof in hen, in
den godsdienstigen zin des woords, is dan ook geen spraak, doch slechts
van menschelijkerwijze gesproken, vertrouwen in de waarheid en
instemming der rede met dingen die «waarschijnlijk zijn en die met
vroomheid mogen geloofd worden» «probabiles et pie credibiles»,
(Bened* XIV)* Des te meer is voorzichtigheid geboden, dat de visioenen der extatieken niet zelden, onderling, op bepaalde punten, van
elkander veschillen, (b* v* wat betreft den Kruisvorm ;het getal der
kruisnagels, drie, of vier; de datums van Maria's dood en ten-hemelopneming, enz.)
Dat die tegenstrijdigheden echter geen afbreuk doen aan de
echtheid der visioenen en der stigmatisities schreef reeds in 1690 de
beroemde Bollandist Papenbrock : «men hoeft, om die schijnbare
tegenstrijdigheid, deze visioenen — en we voegen er aan toe : dese
stigmatisaties — niet te verwerpen. Doch, wegens deze niet — overeenstemming is men genoodzaakt te erkennen dat die openbaringen en
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stigmatisaties geschiedden volgens de vooruit-opgevatte meening
der gunstelingen en dat de bovennatuurlijke visie en stigmatisatie
op hen inwerkte naar gelang van hunne natuurlijke gesteldheid en
gemoedsstemming* Gods tusschenkomst immers heeft niet voor doel
strijdvragen te beslechten maar wel zielen te heiligen »• (Aangehaald
in « Ons Geloof» Nov* 1927, bL 457) •
Den indruk echter wil ik niet verbergen dat het visionnair gebeuren met Therese Neumann een objectief en waarschijnlijk beeld
vertoont van hetgeen in de werkelijkheid der geschiedenis moet plaats
gevonden hebben* De lezer moge zelf over de gegrondheid van deze
bemerkingen oordeelen naar enkele brokjes die ontleend zijn aan de
aanteekeningen van Dr* Gerlich en die 2:00 stipt en nauwkeurig
mogelijk weergeven hetgeen hij als ooggetuige waarneemt en onmiddeilijk uit den mond van Therese Neumann boekstaaft.
De nacht tusschen Witten Donderdag en Goeden Vrijdag 1928 :
Therese Neumann geraakt in extase om 10*27 u* Ze ziet Christus met
10 leerlingen op straat gaan* Twee (de apostelen Petrus en Johannes)
waren door den meester vooruit gezonden geworden* Dit eerste visioen (Christus op weg naar het Cenakel om er met zijne apostelen het
laatste Avondmaal te vieren duurde vier minuten en half» Het is gescheiden van het tweede visioen door een tusschenpoos van 8 minuten
gekenmerkt met den naam van toestand der «obsessie» of van in
beslag genomen zijn met het zoo even aanschouwde* Men sal zich
herinneren dat de extatieke zich op die oogenblikken door de aan wezigen laat ondervragen over hetgeen zij komt te beleven, maar dat ze
denkt en zich uitdrukt als een kind van 5 jaren* Zoo wisselen de toestanden af, gedurende een extase van 17 uren, ft U z* van half elf
*s nachts tot half vier 's namiddags* De schouwing der lijdenstooneelen duren van 3 tot 6 minuten; uitgenomen het slotvisioen van den
gekruisigden en stervenden Christus dat ditmaal 5 kwartiers en soms
2 voile uren voortduurt*
De derde schouwing was van 1044 u* tot 1047 u* In het Cenakel:
Therese ziet den Heiland de deurposten besmeren met bloed, ze
ziet Hem 00k in de zaal het vuur oppoken* «Daarna hebben ze gebeden»
« daarna werd een klein stuk vee »«ein Viecherln »(lam) opgebracht »•
Ze beschrijft het soort vorken en messen die de dischgenooten gebruikten;«voor den Heiland lag een grooter mes »• « De man met de
spitskap» (een huisbediende dien zij reeds had gezien in het tweede
visioen) «heeft een schotel met allerhande groenkruid aangebracht»
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(de bittere kruiden : kers, peterselie, enz» die met het lam moeten
gegeten worden); «het lam heeft hij voor den Heiland geplaatst;»
« de Heiland heeft gebeden en met de oogen naar omhoog geschouwd;»
dan ziet ze nog Jezus en de apostelen opstaan, en, zingende in de
kamer over en weer gaan; den Heiland hoort zij met heldere stem
voorzingen* Haar wordt gevraagd wat zij zoo al hoorde zingen* Ze
antwoordt : « Halleluja, Eloim, Adonai »*
De i5 d e schouwing van I2*n, tot 12*13-11* In den olijfhof: het
tegen elkander botsen van Judas en de apostelen* Nog vooraleer haar
iets werd gevraagd, herhaalt zij de arameesche woorden die zij, als
een alarmroep, luid heeft hooren uitschreeuwen : «-Machada, Machada »• «Wat gebeurt er, wat gebeurt er!» Den rosten man (Judas)
hoort zij toebijten : « Ganappa », zooveel als «Schobbejak»; « Dief»
Ze verneemt nog : «Jeshua Nazarea», waarop de Heiland zegt :
« Ana»,«ik ben het »*
Dr* Gerlich aan wien ik deze details ontleen verliet Therese's
kamer kwart voor twee* Om 8* 25 u* was hij terug*« Op dat oogenblik»
verklaart de ooggetuige, «vloeide uit de oogen en uit de stigmata der
handen »«Stark frisches Blut »• Heel dien voormiddag was er gestadig
bezoek van vreemdelingen hetgeen de ademhaling der visionnaire
zeer beklemde, waarom dan ook van verdere ondervraging dien dag
werd afgezien*
Den goevrijdag namiddag, op Christus'stervensuur, sterft,
schijnbaar Therese mede; en gedurende al den tijd dat het goddelijk
lijk in het graf ligt, slaapt zij z'n doodslaap mede; om dan op Paaschmorgen, met den Verrezene, ook tot nieuw leven te ontwaken*
Het verhaal der lijdensextase dat Dr* Gerlich hier afbreekt
kunnen wij aanvullen met de bijzonderheden die wij aan de pen van
andere ooggetuigen ontleenen*
« Tegen 9 uur *s voormiddags» fee Maart 1928), vertelt P* Staudinger bl* 35 en vgd*, «werd ik in gezelschap van den universiteitsprofessor in de psychologies P* Al* Mager O* S* B** en van nog twee
Franciscanen bij Therese Neumann* tijdens hare lijdensextase,
binnengelaten* Bij ons voegden zich nog de ouders, eenige zusters
en geburen* Welk zielroerend, onvergetelijk beeld zich daar onze
oogen aanbood! Een mensch vol bloed en wonden! Zoo hadden wij
f
t ons niet voorgesteld* Ze ligt daar in een sneeuwwit bed, met fn wit
hemd aan en witten hoofddoek* Maar hemd en hoofddoek zijn reeds
doortrokken van ft bloed, en dit ondanks de omslagdoeken op het
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hart* Rond het hoofd een bloedkrans, want de 8 hoofdwonden waren
beginnen te bloeden van zoo gauw Therese de doornenkroning had
aanschouwd* Uit de wondeteekenen der handen, en ook, zooals wij
ons daarvan konden vergewissen, uit die der voeten, welde overvloedig
bloed* Maat *t geweldigst ontroerde het met bloed oververfde
aangezicht* De oogen waren zwart van bloed, en 't sijpelden
geen schaarsche druppelen, twee bloedbeken waren 't die langs
de wangen stroomden en, in een bloedplas, samenvloeiden op
de borst*
De zooveel bloedverliezende Therese ligt, gedurende de extase,
niet rustig te bed* Ze strekt de armen uit naar voren* Haar bovenlijf
richt zich op; en uit de bewegingen der armen en het gebarenspel
kan men opmaken wat zij aanschouwt* Dat duurde enkele minuten,
en dan zonk ze neer in haar kussens* Op dit oogenblik kan men haar
ondervragen over hetgeen zij gezien heeft* In dezen toestand bezit zij
de genade van onderscheid tusschen echte en onechte relikwieen*
(Hierognosie; meer bijzonderheden daarover, later*)
De schrijver maakt dan bemerkingen over het denk- en spraakvermogen der visionnaire in dien toestand, die de lezer reeds kent,
en gaat dan alzoo voort :
«Ze weet niet wat daarna komt, ja, ze gelooft dat het lijden van
Jezus nu ten einde is »• Hij kan niet meer; de vele «Geraden»(soldaten
worden bedoeld) zullen hem thans wel met vrede laten; zij kan dan
maar naar huis gaan* Doch, wijl ze nog spreekt, midden in de woorden,
richt ze zich wederom plotseling op, ze aanschouwt thans een nieuw
lijdenstafereel* Wederom vloeit het bloed; ze hoort de woorden en
de geluiden die voor twee duizend jaar in Jerusalem schalden* Men
ziet hoe zij met hare handen Simon van Cyrenen wenkt, hij zou toch
toegrijpen; — eerst stribbelde hij tegen, en toen hij ten lange leste
toegaf, nam hij het kruis van onder op, om zoo weinig mogelijk van
den zwaren last te torsen te hebben* Een jongetje vergezelde hem,
een kleintje, en nog een ander die ietwat grooter was* — Haar- gelaat
heldert op wanneer zij ontwaart dat den Heiland een troost of een
verlichting te beurt valt*»
Hoe ze met den Zaligmaker mede-lijdt!«In de pauze die intreedt
na het visioen der doornenkroning* heeft zij 't gevoel van doornen
die steken in haar hoofd en geweldige pijn veroorzaken* Dan tast ze
op haar hoofd rond om de doornen er uit te trekken* Hetgeen haar
echter de grievendste smart berokkent is hare onmacht, om, niettegen
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staande haar hevig verlangen dat zich laat gadeslaan in het uitstrekken der armen, den Heiland bij te staan en te helpen*
Aan Pastoor Witt zegde zij: (Witt: Die Leiden einer Glticklichen,
Verlag A. Augerer, Waldsassen)*
« Telkens als de visioenen aanvangen, zie ik plotseling den Heiland, evenals eensslags een bliksemflits straalt* Elk tafereel op zijn
€igen neemt mij 200 geheel en gansch in beslag, dat ik op dat oogenblik
niet denken kan, er komt nog meer; of ik heb het reeds in een vroeger
visioen aanschouwd; of ik heb dat alles, in hoofdsaak, reeds lang in
de heilige geschiedenis geleerd* Alles komt mij iedere maal splinternieuw voor, zooals den eersten keer* Van al hetgeen mij uiterlijk omringt zie, hoor of voel ik, op die dogenblikken, niemendaL Het einde
van het visioen komt even onverwachts als het begin* Ik houd mij
alsdan in gedachten bezig met herinneringen aan hetgeen ik kom te
aanschouwen; en thans worden mijne lichamelijke pijnen voelbaarder**** Mij ware 't liefst dat alle bezoeken 's vrijdags achterbleven
en ik alleen was**** ft Zijn geen beelden die ik zie; het zijn de dingen
zelve* Ik zie den Heiland en de andere personen zoo goed en zonder
moeite, als men iets zien kan dat op de straat gebeurt* Denken is
mij op dien tijd niet mogelijL Ik zo\x wel wenschen dit of dat bizonder
goed gade te slaan, maar niet ik wekhetvoorwerp van mijn schouwingen, naar eigen believen, zooals wij dat doen in onze overwegingen*
Mijn toeschouwen is niet zooals dat van de menschen in den schouwburg naar hetgeen op het tooneel gebeurt; 00k niet alsof hetgeen ik
sag slechts in de verte sou plaats hebben »• (Ze wil daarmede beteekenen dat, in tegenstelling met de voorstelling van een fictieve handeling op het tooneel of met iets dat, in werkelijkheid, maar op verwijderden afstand voorvalt, alles toegaat, alsof het werkelijk gebeurde,
onder hare oogen, en zij zelf in dit gebeuren persoonlijk was betrokken)
«Ik weet, wat meer is, niet dat ik te bed %••• De Heiland draagt een
rood-bruinen lijfrok die tot aan de enkels reikt* Het kruis dat hij draagt
heeft niet den vorm dien het bij ons heeft* Overigens 't is eigenlijk
geen kruis, maar slechts het hout er voor* Het bestaat uit twee balken,
van dewelken de eene, een kortere, op den anderen, een langeren
gebonden is* Wanneer de nagelen met felle hamerslagen door de
levende handen worden gedreven, snijdt de rauwe klank der
slagen dwars door merg en been, en klieft mij ft hart* Wanneer ik zoo
machteloos moet aansien hoe de nagelen door handen en voeten boren,
die smart kan ik niet beschrijven en met niets kan ik haar vergelijken*
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Wanneer de handen werden aangenageld, trok, kermend, de
Verlosser beide zijne voeten naar omhoog, want hij kromp ineen van
de pijn* Om nu ook de voeten aan het kruis te kunnen spijkeren,
worden zi) met touwen samengebonden, en een beul trok zt met een
forschen ruk naar oplaag* Eerst worden zi) aan 't kruis vastgeriemd
en dan met een nagel er aan vastgeklonken**** Het aangesicht der
Moeder Gods is vaal-bleek, alsof zi) ging bezwijmen^ Ik kan slechts
uitspreken hetgeen is en hetgeen ik aanschouw, al mochten vaak anderen liever vernemen hetgeen zi) gaarne hebben^^»
Aanwezigen viel het op dat, op zekere oogenblikken, terwijl het
lijden van den Heer op 't hoogst was, een lach van blijheid het gelaat
der visionnaire kwam ophelderen* Daarover ondervraagd gaf zt dit
bescheid : « Ja, dan heeft Jezus mij aangestaard, en wijl hi) mij zoo
vriendelijk aankeek, baarde zulks mij vreugde »•
Bisschop Waisz noodigt de geestelijken uit, Therese Neumann,
gedurende hare lijdensextasen, hun priesterlijken zegen te geven*
Een priester die dezen wenk had gevolgd, schrijft dit:«ik was ten uiter
ste verbaasd over de onmiddellijk intredende werking* Reschl spert
hare oogen wijd open, is blij en opgewekt en roept uit : «Ach, dos
is guat* Wer is denn dos gwen? Aber Heiland, du bist brav, Heiland,
du bist brav!» « O, dat is goed* Wie is dan dit geweest? O, Heiland,
ge zi)t braaf, Heiland, ge z;ijt braaf!» Wanneer, na *n tijdje, de uitgeputheid terugkeerde, herhaalde ik den zegen, en wederom straalde
het smartdoorploegde gelaat van onbeschrijflijke vreugde : «Ah, dos
is guat, lieber Heiland, dos muaszt ofter machen* O, Heiland, du bist
brav!» «Ah, dat is goed, lieve Heiland, dat moest ge meer doen* O,
Heiland, ge zijt braaf!»
P* Staudinger beschrijft dan verder, als volgt, de laatste oogenblikken der lijdensextase*
«Iets zonderlings, naar gelang het lijdensdrama vordert, is de
anders zoo lustig-kwetterende kanarievogel in Therese's kamer stiller
geworden* Hij laat, op ft einde, zi)n vleugelen en zijn kopken neer
hangen, alsof hij met haar medevoelde en mede-treurde* In de kamer,
wijdingsvol als een heiligdom, heerscht geruischlooze stilte* ft Is
ademloos toekijken, want de dood van Jesus is nabij* Reschl, opgeheven en om zoo te zeggen zwevend, ziet er uit als iemand die sterven
gaat* Men merkt aan haar dat zt naar de woorden van den berouwhebbenden moordenaar luistert, en, met onteetting zich afkeert
van den slechten moordenaar* Ze lijdt den dorst des Heilands mede;
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men ziet haar de tong over de lippen bewegen en een krampachtige
poging maken om te zwelgen* De armen blijven uitgestrekt; en met
eens vangt aan de worsteling met den dood* Nog een opwaartsche stoot
van de borst, hooger op willen de bloedige handen, en plots, als een
steen, zakt zij in de kussens neer* Het is volbracht* Dezen indruk
hebben al de aanwezigen* Ja, ik begon werkelijk te twijfelen of ze
nog leefde* Haar gelaat heeft de doodskleur; ze ligt op hare zijde;
geen lid dat nog roert; men speurt geen ademhaling meer* Dat duurt
zoo een vijftal minuten* Dan nadert vader het bed en beschouwt zijn
kind* De anderen weenen* Achter nog een wijl komt de beweging terug
in hare ledematen; ze richt zich op, en — de extase duurt nog gedurig
voort — zt ziet de gekruisigde boeven met knodsslagen afmaken en
het hart des Zaligmakers met een lans doorsteken* (Dit ziet ze niet op
de gewone Vrijdagen, doch slechts op de eerste vrijdagen van de
maand*) Van pijn grijpt zt naar haar eigen mysterieus gewonde hart
Toen kwam de moeder haar het van bloed-doornatte hoofddoek
afnemen, en waschte de met bloed besmeurde handen en voeten,
borst en aangezicht van hare dochter* En wij verlieten de kamer;
onder welken indruk kan men denken!
Ik aanzie het als een groote genade het lijden van Jezus, zooals
Therese Neumann het beleeft, gezien te hebben* Hoe zieldoorhuiverend deze lijdensextasen ook mogen wezen, iets afstootends, afgrijzenwekkends hebben ze niet* Iedere beweging is edel en voornaam;
de handen voor zoover ze niet met bloed zijn bevlekt zijn haast doorzichtig; men speurt omzeggens aan hen hun verkeer met een hoogere,
zuivere wereld* Hare lichamelijke, van bloed dichtgeplakte oogen zijn,
gedurende de extase, voor deze wereld blind, doch hare kinderlijke
ziel aanschouwt thans reeds dingen die wij slechts hiernamaals zullen
te zien krijgen »•
Paaschmorgen, 8 April 1928* In Therese's kamer bevinden zich :
Pastoor Naber, professor Wutz van de universiteit Eickstatt en Dr*
Gerlich, ft is kwart voor vijf* Therese slaapt* Pogingen worden gedaan
om haar te wekken* Vergeefs* Op klokslag vijf wordt zij plots uit den
slaap in extase overgevoerd* Therese heeft het voorkomen van iemand
die rustig en aandachtig iets waarneemt; dan geeft zij teekenen van
schrik, maar die wijken snel voor een uitdrukking van hoogste blijdschap gepaard met levendige bewegingen* Eenmaal dit eerste verrijZenisvisioen verzwonden en ondervraagd antwoordt Therese : «Ik
heb den Heiland gezien; *t heeft al geschommeld van schrik; weet,
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waar ze den Heiland als doode in 't graf hebben gelegd* Opeens is
hij levend geweest, en is eruit* (uit het graf),
Een lichte man (een engel) heeft den steen weg* (In hetzelfde
verrijzenisvisioen op een anderen datum verklaart Therese dat ze den
steen ziet afwentelen zoo gemakkelijk als ware hij een papieren ding)*
Een is er van boven in-gewipt en is er in geweest (in't graf)* Op de
vraag of zij den Heiland gekend heeft, antwoordt zij : «zeker heb ik
den Heiland dadelijk herkend; hij had geen bloed meer aan Hem;
hij droeg een schoon, lang wit kleed; hij ging niet, hij zweefde »•
«De Heiland was genezen aan handen en voeten; uit de vroegere
bloedplekken straalde er licht* De Heiland is niet licht geweest (zooals
daar straks de engelen); hij is vleesch geweest »• Wachters telt zij er zes*
Tweede visioen van 5*12 u* tot 5*15^ u* Daarover vernemen wij
dit uit Theresefs mond : «Daar hebben er eenigen den Heiland
mogen vinden* Het jonge meisje (Magdalena) dat onder 't kruis was*
En nog eene en nog eene die den Heiland hadden ingewikkeld in de
lijkwade* Deze zijn in den hof gegaan*
De zon heeft een weinig geschenen* Dan zijn ze bang geweest
wanneer zij de mannen daar zoo overhoop zagen liggen*
Ik had ft hun willen zeggen* Het jonge meisje is binnen gegaan en
nog eene, zoo'n lange* Eene en eene (de twee andere) zijn buiten
gebleven* Allen droegen lange kleederen; van korte houdt de Heiland
niet* Ze hebben wat medegebracht* Het jonge meisje heeft de deur
opengedaan en heeft een lichten man (een engel) gezien* Dan is het
meisje vandaar weggeloopen; tot de andere vrouwen heeft ze iets
gezegd* Dan zijn ze binnen, tusschen de mannen door, die daar lagen
als dood*
Nu hebben ze nog een lichten man gezien****» op dit oogenblik
geraakt Therese in haar derde visioen van 5*23 u tot 5*26 u*
Magdalena loopt het nieuws van het ledig gevonden graf aan de
apostelen die zich in het Cenakel bijeen bevinden aankondigen* Ze
moet hard kloppen eer men de deur open doet*« Degene die geschreid
heeft wanneer de Heiland hem aangekeken heeft, ge weet wel, die den
man de oorschelp afgehouwen heeft, (Petrus) is buitengekomen*
Ze ziet nu verder Petrus met Johannes naar het graf loopen, Johannes
eerst aankomen in den tuin, maar Petrus de eerste in het graf gaan, enz*
Ziehier hoe Therese volgens een visioen dat ze dienzelfden
avond had de verschijning van den verrezen Zaligmaker aan zijne
apostelen beschrijft* «De mannen (bedoeld worden de 10 apostelen;
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Thomas was afwesig, in het Cenakel vergaderd), waren aan 't praten*
Dan hebben zt visch gegeten en brood; opeens is de Heiland daar geweest* Op de vraag wat de Heiland gezegd heeft, antwoordt zi):«Schelam lachon! Ana lateru »* (De vrede zi) met u, ik ben het)*«De mannen
hebben hem erkend; de Heiland heeft eerst gesproken* Daarna hebben
Zt den Heiland te eten gegeven en heeft hi) geeten* Daarna hebben zi]
een groote vreugde gehad »* Hoeveel mannen waren er aanwezig,
vraagt men haar* Ze telt, zooals ze gewoon is te doen, tot tien* Men
dringt aan of het getal wel juist is* Ze telt opnieuw:een, een ens* tot
tien, «Ik vind geen meer, ik zit hen toch», dan beschrijft zi) verder :
«de Heiland heeft de mannen aangeademd en iets gezegd* Dan is
hij weg geweest* Elk van hen heeft hij in 't aangezicht aangeademd*
Wij kunnen er niet aan denken bijzonderheden mede te deelen
over de visioenen die elkander, dagen achtereen, opvolgen; een boek
zou daarvoor noodig zijn* Slechts nog een staal: 14 April 1928*
Rond den middag siet Therese den verrezen Zaligmaker verschijnen aan Maria en Johannes op den weg naar den Calvarieberg*
s' Avonds aanschouwt zi) den meer dan tachtig jaren ouden Petrus
die te Rome het doopsel toedient, de H* Communie uitreikt en de
gedoopten, na 't afleggen van hunne witte kleederen, vormt* Daar
wordt grieksch gesproken* Iederen dag van die paaschweek, tijdens
de mis vanaf de Consecratie tot de Nutting, had Therese den verrezen
verlosser aanschouwd : hij droeg een golvend sneeuw-wit kleed,
zijne wonden schitterden en zi)n aanschijn straalde van vreugde
en vriendelijkheid* Op dienselfden avond van 14 April kwam zi) in de
«extase van geesteshelderheid», en gaf, zich in dien toestand bevindend, raadgevingen over de behandeling van een blindedarmontsteking waaraan een boer uit de gebuurte lijdend was* Die raad werd
gevolgd en de zieke genas*
(Slot volgt)
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Giacomo Leopardi (1798-1837)
door Anton van Duinkerken.
De poezie van Leopardi was een vergeefse poging om de wereld
te vergeten* Haar dichter wilde afstand doen in een bezwering, maar
zocht zijn leven lang naar de formule daartoe* In zijn jeugd had hij
zelfmoord-plannen gedragen* Later verhief hij zich boven zijn leed
door er de noodzakelikheid van te begrijpen*
Hij beschouwde de wereld als gedoemd tot eeuwige smart, waarvan de verrukking slechts ogenbliks-gewijs is af te dwingen* Die
ogenblikken waren zijn gedichten* Zij gaven hem niet de troost der
vergetelheid, maar boden hem de kans om zich te geven* Hij ging
onder in de dingen, die hij schoon vond en bezong* Vandaar zijn
vereenzelviging met een cosmos in barenswee* Hij spreekt tot de maan
om haar lichtende onbewogenheid over het leed der wereld te begrijpen* Hij roept de barmhartigheid in der natuur, wier stem hij meende
te horen na een lang inwendig zwijgen zijner zieL Hij wil weg van
zich self, om weg te zijn van de smarten der aarde* Leopardi is de
zuivere wereldsmart-dichter, daardoor kan hij worden geclassificeerd
als romanties poeet, maar dit verklaart zijn dieper nood al evenmin
als de gewone biografen-rhetoriek over zijn strengen puriteinsen
vader en zijn harteloze moeder, het stumperig dorpje Recancti, waar
hij jong was en het lichaamsgebrek, dat hem kwelde* Zijn ongeluk in
de liefde is minder het gevolg van onbehagelijke hijkomstigheden in
zijn persoon en omgeving dan van een diepe behoefte aan het metaphysieke, die bij hem het karakter had van een slepende kwaaL Hij
was niet te voldoen* Geen vrouw zou hem durend geboden hebben,
wat heel de wereld niet in staat was hem te geven* Hij was van temperament een mysticus, die hongerde naar eeuwigheid* Maar het leven
dwong hem naar den tijd, en daarin was hij misplaatst* Een klooster
had een man als hem misschien gelukkig kunnen maken, de dichtkunst
kon hem amper korststondig vertroosten* Hij wilde geen wereld
rondom zich* Zijn ziel vroeg louter eeuwigheid*
Op het wereldbeeld reageerde hij zo smartelik omdat het aan zijn
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diepste wezen vreemd was en hem schrijnde* In «Llnfinito» tekent
hij zich als de man, die hij was : een, wien de schipbreuk zoet sou zijn
op een see zonder grenzen* Hij kon geen bepaling aanvaarden* Want
waar hij stuitte, stiet hij zich en voelde hij pijn*
Hoe zeer dit wezenlik is aan zijn persoon, zegt het andere lied,
dat gij hierachter vindt, het schoonste wellicht, dat hij schreef «La
Sera del di di festa »• Iedere smart wordt universeel in hem, doordat
zij zich hovenzinnelik richt* Een vrouw, die hem afwijst brengt hem
niet buiten zich zelven van leed, maar spert hem in binnen een cirkel
van pijn* Het is zijn levens-pijn* De pijn van het altijd teleurgestelde
metaphysieke verlangen* Bij iedere kwetsing stort zij geheel op hem*
Hij ervaart de bepaling: de gebondenheid aan het vergankelike en aan
het besef daarvan* Hij weet dat hij dit niet ontvluchten sal* — Reeds
als knaap was ditzelfde zijn leed* Er is geen minne-klacht geschreven,
die minder uitstaande heeft met de liefde* Hier spreekt niet de teleurgestelde hunkering naar het lichaam der vrouw, maar het ontgochelde
verlangen naar eeuwigheid* De vrouw was maar een vorm* Rome was
maar een vorm*
Leopardi smacht naar waar de vorm sal wijken voor het wezen*
Hij wil het ongebondene in zijn louteren staat, het grenzeloze, het
oneindige* En daar ten onder gaan* Want hem is schipbreuk zoet op
zulk een zee*
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Feestdags Avond
naar Giacomo Leopardi
De nacht is zoet en klaar en zonder wind.
Over de daken en te midden van de tuinen
Glimlacht de maan en verheldert de kruinen
Van 't ver gebergte* O mijn geliefste kind,
Reeds viel op elk pad stilte en door de ramen
Licht eenzaam slechts een nachtelike lamp*
Gij slaapt, gedeerd van geen herinnering aan ramp
Of zorg, uw lichten slaap in een verstilde kamer
En hebt geen heugnis van de diepe wond,
Die gij in 't hart mij sloegt door bitse woorden*
Gij slaapt en ik, door hun mild licht bekoorde,
Begroet de hemelen en de natuur,
Wier wereldoude macht mij heeft geschapen
Tot dit groot leed van niet te kunnen slapen,
Maar moeten schreien om uw stem, die op dit uur
Mij alle hoop ontzei en mij slechts tranen
Gegund heeft* — Deze dag was schoon* — Gij rust
En wordt in uwen droom opnieuw gekust
Door allen, die in uw bekoring kwamen
En u bekoorden* — Ik niet onder hen***
Meen niet, dat ik zo overmoedig ben
Nog voor mijzelf dit grootst geluk te hopen*
Ik werp mij neer ter aarde en vraag het lot
Of mij nog lange leef-tijd rest en, God,
Hoe ik, zo jong, zo duur mijn dag moet kopen*
Mijn weg nabij hoor ik het laat gezang
Van een vereenzaamd handwerkman* Te lang
Bleef hij 't vermaak van deze feestdag vieren*
Nu keert hij naar zijn arme huis* Mijn hart
Wordt saamgenepen door een felle smart

Wanneer ik overdenk hoe elk pleizier en
Hoe alles hier ter wereld henengaat*
Een werkdag volgt den feestdag en die laat
Geen spoor na zich* De tijd draagt elk gebeuren
Voorgoed voorbij* — Waar is de vroeg're pracht
Van dit oud volk, de wapenen, de macht
Van Rome's heerschappij, de standaards en de kleuren.
Die zegevierden over aarde en oceaan?
In vrede en zwijgen is dit al vergaan*
De wereld rust* Er wordt van ons niet meer gesproken*
Reeds in mijn eerste jeugd als ik te nacht
Na 't lang begeerde feest dit overdacht
Ter smartelike wake en ik, als spoken,
Liederen hoorde kome' en kwijnen langs mijn raam,
Prangde die zelfde pijn mijn hart tezaam*
ANTON VAN DUINKERKEN
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't Oneindige
naar Giacomo Leopardi
Steeds was mij deez' verlaten heuvel lief
En deze groenhaag, die naar zo veel zijden
Den diepen horizon verbergt aan 't oog*
Neerzittende in bewond'ring overwoog
Ik de onbegrensde ruimte en 't overwijde
Niet menselik meer zwijgen in zo diep
Een rust, dat zich 't onrustig hart voelt bangen*
Het stormen van de wind in 't houtgewas
Doet mij aan het oneindig stil zijn denken
Der eeuwen, maar herinneringen wenken
Naar der gedoofde jaargetijden as
En 't huidig leven met zijn luid verlangen*
In een onmeetbaarheid van wel en wee
Achter de tijd breken gedachte en zangen,
Doch mij is schipbreuk zoet op zulk een zee
ANTON VAN DUINKERKEN
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Sint Geertes Minne *
Mysteriespel in vijf bedrijven
door MARIE KOENEN
PERSONEN :
GEERTE*
ITTA,

D E HERDER*

haar moeder*

KLOOSTERZUSTERS*

D E VARENDE ZANGER*

EDELINGEN*

HERTOG ANCEEL*

PAGES*

HET MEISJE*

EERSTE BEDRIJF*
D E BURCHTZAAL*

Geerte* —- Haar moeder* — Later : Page* — Anceel* Geerte in
erker, linker hoek* Itta achter spinnewiel bij schouw links* Hoogzetel
tegen achterwand* Rechts ingang achter zwaar gordijn*
GEERTE {door open venstertje naar buiten ziende): Er komt — een
stofwolk — als een gouden nevel — gedaanten dagen er uit
op — een ridder met z'n wapenknechten — recht naar ons
huis*
I T T A : Wie kan dat zijn?
GEERTE : O moeder, moeder {sluit venster) 'k Word bang* {komt naast
haar moeder tegen schouw leunen, handen ineengewrongen).
I T T A : Je beeft — zoo bleek* Lief kind, je hebt den komende herkend* En ik kan raden, wie hij is — dezelfde die je in den
groenen gaard van koning Dagobert ten dans vroeg!
GEERTE: Anceel*
•Zie : Marie Koenen» Sproken en Legenden» uitg* Boosten en Stols* Maastricht*
Auteursrecht voorbehouden.
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I T T A : Toen kwam mijn maagdeken zich als een schuwe vogel aan
mijn hart verbergen*
GEERTE : O neen, — ik ben niet schuw meer als dien morgen* Toen
was het de eerste schok* Zijn blik was hl te diep mij in de ziel
gedrongen, en wekte daar een stem, die ik nooit te voren
hoorde, dat«nimmer, nimmer***»
ITTA : Mij heb je 't toegefluisterd al meteen, dat je enkel wilde
toebehooren aan Jezus* Je roeping heeft in je gesproken
dat oogenblik* Sinds wist je wat je wilde* Je blik werd sterk
en stralend* {Buiten schalt de poorthoorn. Ze schudden beiden
ontdaan het hoofd).
ITTA: Ontstel niet zoo*
GEERTE*: Hij is zoo hoog en trotsch, zoo zonder vrees of blaam —
voluit een ridder Gods* Geheel de man, aan wien 'k mijn
hart zou geven zonder schroom*
ITTA : Twijfel heeft je aangetast* Je wankelt* Wees voorzichtig,
Geerte* Beproef je hart* Je hebt te kiezen tusschen de eene
roeping of de andere* Ze kunnen beide je heiligen voor God.
PAGE : Edele vrouwen — u vraagt gehoor een ridder hooggeboren —
Anceel, de zoon en erfopvolger van den hertog van Acquitanië*
ITTA : Geleid met alle eere Anceel, den hertogszoon van Acquitanië,
hier tot ons* {Page weg. Ze gaat naar den hoogzetel Geerte
volgt haar, en zet zich aan haar linker zijde).
ITTA : {legt haar hand op Geertefs gevouwen handen). Ja kind, bid
God* Het gaat om 't zieleheil in tijd en eeuwigheid*
GEERTE : En niet van mij alleen* {Anceel komt — zijn knapen blijven
bij den ingang. Hij buigt voor den hoogzetel).
ANCEEL : Edele vrouwen* Genade is mij 't weerzien* De dagen vielen lang en schenen duister, de lentebloei zoo dor en droef,
de zonneschijn een nevel — sinds de lelie aan mijn blik onttogen werd, van wie zoo wonder licht uitstraalde, dat het
wonderen tot leven riep in 't allerdiepste van m'n ziel — het
leven zelf, zooals ik 't nimmer kende* Diep verborgen
bronnen stroomen over in mijn hart, en willen zich, in gullen rijkdom, uitstorten in het hart, zoo diep en wijd en open
als de zee* Waarom naar woorden zoeken, waar geen woorden ooit te vinden zijn, om uit te spreken wat ik voel*** Geerte
u kunt niet anders dan het voelen zooals ik* Wij zijn geboren
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voor elkaar* Uw leven moet wel uitgaan naar het mijne,
zooals mijn leven naar uw leven* Ik kom u halen tot m'n
bruid* We zullen wonen op dat hooge droomslot in de bergen
van m'n vaders rijk, en 's levens volheid kennen, voor eeuwig
samen en voor eeuwig zalig!
GEERTE : Voor eeuwig zalig, heer — dat wensch ik u en mij* Maar
niet voor eeuwig samen* Niet het geluk voor u in mij, voor
mij in u* Maar vind het elders,*** anders**** Zooals ik het heb
gevonden, in den Eénen — den Bruidegom, dien ik alleen
kan toebehooren*
ANCEEL : Heb ik een mededinger? Wie is mij voorgegaan? Wie heeft
Geertes hart misleid? voor mij, voor mij alleen werd ze geschapen* Mij moet ze toebehooren*** Geerte, Geerte, besef
dat toch, en laat dien ander *
GEERTE : Mijn liefde is vast gevestigd*
ANCEEL : Ik durf me meten met dien ander — wie 't ook zij! Hij zal
verstaan, wien God bestemde voor jonkvrouw Geerte***
Noem me zijn naam!
GEERTE : Zijn naam, die is u wèl bekend, heer, van af uw vroegste
jeugd* Zijn naam is Jezus*
ANCEEL : (verslagen) Jezus! (dan bezinning) ***Maar is uw liefde voor
Jezus dus zóó groot, is uw hart met dat van Jezus één, dan is
het ruim genoeg om ook zijn schepslen lief te hebben,
en barmhartigheid te kennen, erbarming diep en mild*** Om
Jezus' wille, Geerte, heb medelijden met wien — zonder u —
van alle armen wel de allerarmste zou zijn*
GEERTE : Ik kan niet meer dan éénen Bruigom toebehooren met
hart en ziel* En dezen éénen voor u bidden, heer Anceel*
ANCEEL: (schamper) En is dat alles? Verstooten dus*** Als jonkvrouw
Geerte eenigszins de pijn besefte, die ze mij aandoet — dit
naamloos leed — dan vond ze levenslang geen rust meer
in haar minne tot dien Bruigom in den Hemel*
GEERTE : Mijn Bruigom zal Anceel genezen van zijn wonde*
ANCEEL : Die troost smaakt bitter*
GEERTE : Toch kan uw aardsch en eeuwig heil er in gelegen zijn*
ANCEEL : (tot Itta) Vrouwe Itta, spreek voor mij ten beste bij uw
dochter; — u, die het leven kent, en weten moet, hoe twee,
die voor elkaar geboren werden, rampzalig langs hun wegen
dwalen, wanneer ze elkaar niet vinden*
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ITTA: 't Is waar, heer ridder, ik ken de macht wel van de aardsche
liefde — en weet dus des te beter, hoeverre haar de minne
Gods te boven gaat* Heb eerbied zooals ik, voor Geertes uitverkiezing*
ANCEEL : Wie zou geen eerbied hebben voor de lelie, ontluikend in
den morgen?
ITTA : Haar zuivre schoonheid is haar offerande aan God*
ANCEEL : Dus niets voor mij, dan de eerbied voor die zuivre schoonheid — eerbied voor haar roeping — eerbied — eerbied* (Hij
gaat moeielijk — zonder naar Geerte meer te durven zien).
ITTA: God zal hem genadig zijn*
GEERTE : {diep ontroerd opgestaan — gaat naar den erker — opent
venstertje en ziet uit, terwijl ze spreekt). Zoo bedroefd als hij,
mag nooit meer, nooit meer — iemand — vroeg of laat, ons
huis verlaten* Om troost voor hem, o Jezus, om geluk voor
hem, beloof ik U: dat al wie voortaan treurig tot ons komt,
verblijd zal henengaan; al wie vermoeid was, verkwikt en
uitgerust; wie arm was, verrijkt, en zwakken sterk* (totltta)
Laat onze woning, moeder, een Godshuis zijn, een toevlucht
in den nood voor allen, terwille van den éénen, dien 'k zóó
rampzalig heen moest zenden*

TWEEDE BEDRIJF*
BOSCH*

Anceel* Later bij hem : Varende Zanger* Anceel tusschen de
boomen uit op den weg, ziet onverschillig rond, en blijft lusteloos
tegen boomstam leunen*
ANCEEL : Wat zoek ik eigenlijk?*** Achter mij het leed, en vóór mij
onveranderd hetzelfde leed* Waar of 'k wend of keer, alles
even troosteloos en eenzaam* M'n ééne hoop — de dood!
Maar zelfs de dood verstoot mij, zooals het leven mij heeft
uitgestooten* In eiken tweekamp bleef ik overwinnaar, in
eiken oorlog ongewond* Altijd opnieuw brengt me mijn
paard door de gevaren heen, behouden thuis, in 't slot, waar
'k na m'n vaders dood nu heerschen moet als heer en
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meester — rijk en machtig — en toch -^zoo arm, zoo ziek,
naar geest en ziel zoo ziek*
VARENDE ZANGER : Dan eindelijk een mensch, wien ik den weg
kan vragen* Ik wensch je goeden morgen, heer!
ANCEEL : (heft voor evenveel de hand tot weergroet en wil zich afwenden).
VARENDE ZANGER : Niet zoo gehaast en zwijgzaam, bid ik je* Mijn
goed gesternte liet mij je vinden*
ANCEEL : Ik heb geen lust in praatjes* Zeg kort en bondig wat je
wenscht*
VARENDE ZANGER : Den weg naar 't menschenleven wil ik weten*.
ANCEEL : Vraag mij den weg niet naar het menschenleven!
VARENDE ZANGER : Zit jij dan ook in deze wildernis verward, als
ineen web?
ANCEEL : (stug) Ja — in een grijs en duister web*
VARENDE ZANGER : Dan wordt het meer den tijd je zelf er uit te
redden* We zullen er ons samen doorslaan* Kom! Ik laat me
nooit, door niemand of door niets, weerhouden om tot m'n
doel te komen* Allerminst dan toch door boomen of door
struiken*
ANCEEL : Zeker — je vindt den uitweg wel* Gegroet*
VARENDE ZANGER : Wat ben jij voor 'n sufferd! Kom mee* Twee
weten meer dan één* En samen kunnen we mekaar den tocht
bekorten* Ik houd van vroolijkheid!
ANCEEL : (verveeld) Ik niet!
VARENDE ZANGER : Een ridder - jong en rijk — dat zie ik aan je
kleeren — en 't leven moe?
ANCEEL : 'k Ben ziek*
VARENDE ZANGER : Dan zoek genezing*
ANCEEL : Voor mij bestaat die niet*
VARENDE ZANGER : (met nadruk) voor jou - bestaat die wel!
ANCEEL : Ja — ginds — in dat moeras* De dood!
VARENDE ZANGER : Aha*** het is wel ver gekomen met je! Geloof
me toch — genezing is er voor je — volkomen en geheel —
herleving en geluk*
ANCEEL : (onwillekeurig geboeid) Waar dan?
VARENDE ZANGER : In Geertes armen*
ANCEEL : (verschrikt) Zwijg! Eerbied voor haar naam*** Zij is een
anders bruid***
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VARENDE ZANGER : Ridder zonder vrees,** laat jij je door een
ander lompen?
ANCEEL: Ga weg.
VARENDE ZANGER : Laat jij je door een ander, — zoo laf als een
oud wijf...
ANCEEL : Geen woord meer.
VARENDE ZANGER : Kijk... tóch nog leven in hem - een heel
klein beetje zelfbewustzijn nog* Waar is de rest gebleven,
hertog Anceel? Zoo trotsch en hoog eenmaal... Die ander,
dunkt me* heeft je leelijk neergestooten uit je zadel.*.
ANCEEL : Voor dien ander moet de sterkste onderdoen.
VARENDE ZANGER : Oef!... Alsof er één bestaat almachtig*
ANCEEL : Almachtig juist... Of is Hij niet almachtig, Jezus onze
Heer?
VARENDE ZANGER : Ha zoo - het geldt een bruid des Heeren
dus!
ANCEEL : Laat me met rust* Laat me tenminste het laatste, wat me
bleef, bewaren* wat ik met zooveel moeite op me zelf verwon : mijn eerbied voor haar roeping*
VARENDE ZANGER: Met andre woorden: je lafhartigheid*** Kom
kom, indien je liefde, vriend, zóó groot is, dat je er aan ten
gronde gaat — dan mag je waarlijk wel vrij-uit den strijd
aanbinden tegen alles wat haar in den weg staat*
ANCEEL : Wat kan ik tegen God?
VARENDE ZANGER : Prachtig! — nu is het hooge woord er uit: Je
wilt wel, maar je kunt niet. Komaan, daar weet ik raad voor*
ANCEEL : Jij bent de Booze zelf*
VARENDE ZANGER : Al is dat zoo — wie kan je beter helpen tegen
je medeminnaar?... Wat jij niet kunt of waagt, dat is voor mij
een spelletje — een handomdraai... Wij zullen samen, jij en
ik, je zoetelief verlossen uit haar roeping*
ANCEEL : Wat ik nooit zelfs maar heb durven denken***
VARENDE ZANGER: Lust en liefde, des levens volheid wordt je
deel*
ANCEEL: En zij?
VARENDE ZANGER : Haar liefde voor Anceel voluit*
ANCEEL : Geef me haar liefde*
VARENDE ZANGER : Maar niet voor niets*
ANCEEL : Vraag wat je wilt, maar geef wat je belooft*
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VARENDE ZANGER : Voor mij jouw ziel — en voor jou Geertes
minne*
ANCEEL : Mijn ziel voor jou — en voor mij Geertes minne*
VARENDE ZANGER : Laat ons vooral elkander duidelijk verstaan :
zes jaren — dus een mooie tijd — zes jaar zal Geertes liefde
héél je leven zijn* En juist tweemaal drie jaren na vandaag*
te middernacht* aan 't eind van dezen hpschweg — je ziel
voor mij*** Sla toe* Anceel, en geef je ridderwoord*
ANCEEL : 't Is waar — zelfs met m'n ziel en zaligheid betaal ik
Geertes liefde niet te duur*
VARENDE ZANGER : Ziedaar weer mannentaal! Sla toe***
ANCEEL : Bij willen en bij weten — ik sla toe — en geef m'n ridderwoord* Na zes jaar zal ik hier zijn*
VARENDE ZANGER : Zes lange volle schoone jaren nog*
ANCEEL : Tenminste weer het leven — 't mag dan wat korter zijn***
Je hebt gelijk — een lafaard was ik — en nu opeens weer
jong en overmoedig* Zij zal me toebehooren*** Nog wat overleg — zeg op — wat dunkt je — zal ik zelf maar gaan? —
meteen?***
VARENDE ZANGER : Natuurlijk! Ga maar op weg naar haar* Maar
niet met leege handen*** Je zult m'n raad wel hooren in je
hart*** Zooals ook zij mijn stem zal hooren in haar ziel —
totdat — wel neen* het duurt niet lang meer en zonder overgroote moeite — totdat de hemelbruid je zelve zeggen zal,
hoeveel ze van je houdt*

DERDE BEDRIJF*
BURCHT ZAAL*

Geerte* Eerste en tweede zuster* Poortzuster* Kloosterzusters*
Later eerste, tweede, derde, vierde, vijfde edeling* Edelingen en pages*
Anceel* — Geerte in wit kloosterkleed, boek op de knieën, in erker op
vensterbank, ziet uit door open raampje, over het dal* Witte zusters
hier en daar in 't vertrek achter spinnewiel, borduurraam, weefgetouw
of op schrijfstoel, aan 't overschrijven of aan 't miniaturen schilderen*
GEERTE : (sluit venstertje, maakt kruisteeken). Kwijtschelding voor
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m'n verstrooidheid verleene God mij* (opgestaan). Lieve
zusters, vergeef me, dat ik midden onder 't lezen ophield.
Maar die stofwolk, de gouden nevel, die aanzweeft langs den
weg — het wekt herinneringen*
EERSTE ZUSTER: Vrouwe abdisse — u weet, we bidden steeds, ook
na uw moeders dood, om de vervulling van uw hoop en de
hare : dat eenmaal de eerste en laatste, die bedroefd hier
heenging, terug mag keeren***
GEERTE : Om ons te zeggen :«als het licht der sterren voor de zon is
mijn aardsche minne vergaan in minne tot Jezus onzen
Bruidegom »*
TWEEDE ZUSTER: 't Kan eiken dag gebeuren — vooral nu vrouwe
Itta in 't Hemelsch Paradijs bij Jezus onze voorspraak is***
Laat ons verhooring hopen*
GEERTE : 't Is soms beter onverhoord te blijven, zuster Angelina, om
niet door overmaat van Gods genade verwend te worden en
vermetel***
EERSTE ZUSTER : Maar 't is toch enkel voor een ander dat we
bidden — enkel om den zielevrede van dien éénen bedroefde***
POORTZUSTER : (bij ingang) Een groep van edelingen, vrouw abdisse, vraagt toegang tot de dochter van heer Pepijn van
Landen*** Het schijnt een koninklijk gezantschap — rijk
uitgedost*
GEERTE : Arme pelgrims zijn me liever gasten*** Maar goed, om de
eer van Nijvels klooster en de zalige gedachtnis van mijn
vader — heet hen welkom — geleid hen waardig tot ons,
zuster Martha* (tot de zusters) Waardig zullen wij hen hier
ontvangen* Reik mij den kromstaf, en schaar u bij m'n zetel*
(Geerte op hoogzetel met staf, zusters aan twee zijden achtergrond. Een groep edelingen en pages komt door ingang, en stelt
zich daar op. Anceel in blauwen riddermantel achter hen verborgen. Eerste drietal van hen, een edeling met twee pages,
treedt voor Geertes hoogzetel.)
EERSTE EDELING : Jonkvrouw Geerte, Pepijn en Itta's dochter,
edele bestierster van dit huis — onze heer en meester, hertog
Anceel van Acquitanië, biedt u zijn eerbied, en offert u met
deze edelsteenen, al de gedachten, die hij dacht voor u* (reikt
haar den ivoren schrijn geopend over).
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GEERTE : (verrast) Een schat — een rijke schat! Ik blik in goudglans
neer van kostbaar hyacinth* Een glans, die me laat denken
aan den praal van 's konings feestzaal bij de sterrevlammen
van duizend kaarsen in luchters en in kronen* Daar zat ik
aan den disch in de rijen van de alleredelsten van 't Christenrijk — onder allen de jongste — de schoonste, zeiden ze••• Hoe
vreemd! Het is me alsof 'k weer de droomige muziek hoor
van de harpen en de luiten in dat lichte Ja, 't was wel mooi***
(tot bezinning) Maar was 't niet zoo zinsbetooverend geweest,
mijn verzaking zou immers geen offer zijn*** Heer bode,
groet uw hertog, en dank hem voor zijn gave, waaruit een
lichter glans, dan die van 's konings feest zal stralen om
den troon van Jezus onzen Bruidegom, (Geerte geeft schrijn
aan eerste zuster rechts. Eerste drietal links terzijde, voor d$n
hoogzetel, en zoo vervolgens de volgenden rechts en links).
Tweede drietal, edeling met pages.
TWEEDE EDELING : Jonkvrouw Geerte, de hertog, onze heer, laat
u zijn hulde bieden en offert u met deze emeralden alle
droomen, die hij voor u droomde, (reikt haar den open schrijn).
GEERTE : (mijmerend) Smaragden! Hoe wonderlijk haar diepe
groene gloed**, zomerlommer doorspeeld van zonnestralen*
Zooals eenmaal in den groenen gaard van koning Dagobert —
toen na het feestmaal, de dischgenooten zich schaarden, tot
den dans* Bij moeder zat ik, in de groene schaduw der
kastanjeboomen, ook jong en blij*** De muziek had weerklank kunnen vinden in dat open jonge hart van mij*** Heeft
het zich al te bang er voor gesloten? En ging mijn jeugd verloren eer ze bloeien kon? Zoodat ik nu van heimwee wel zou
schreien, om wat ik nimmer kende? (Ze heft het hoofd op, de
rechterhand over de steenen uitgestrekt). Er gaat eentoovervan
dtzt emeralden uit, heer bode, die te bezweren is*** zooals den
weemoed nooit gekend, dien ze in m'n ziel verwekten — en
dien ik blij ten offer breng, met deze rijke gave van uw Hertog, aan Jezus onzen Bruidegom* Dank uw heer* Zijn smaragden zullen het tabernakel Gods omstralen met den
Zonneschemer van tuin en boomgaard in den zomermorgen*
(Derde drietal).
DERDE EDELING : Vereerde jonkvrouw Geerte, hertog Anceel
laat u door mij zijn hulde brengen en offert u deze aller706

zuiverste saffieren, met al de zuchten, die hij om u zuchtte*
GEERTE : (neemt den open schrijn) Hoe lichtend straalt dit blauw!
Het treft me diep — wel even diep, als eens zijn blauwe blik***
Waarom, waarom toch toen die schrik, dat« nimmer, nimmer »? Was 't niet een zoet genot geweest om weg te duizlen
in een droom zóó lichtend blauw ?*** (Hervindt zich zelve).
Dèt heb ik opgeofferde En gelukkig, dat het niet gering was
en 't aardsch geluk had kunnen zijn* (Tot bode) : Dank uw
hertog voor zijn offergave, heer — waaruit de zuivre luister
van den hemeltrans en 't licht der wijde azuren zeeën zal
samenstralen om den troon van Jezus onzen Bruidegom*
(Vierde drietal),
VIERDE EDELING : Jonkvrouw Geerte, uit naam van heer Anceel,
voor u de tranen, die hij om u weende* (reikt haar den schrijn).
GEERTE : Paarlen! Wat voor geheim verhelen ze in hun teere glanzing? Herinnering? Belofte? 't Mysterie van een ver en lief
geluk, mij vreemd nog, maar waarin mijn ziel zou kunnen
ademhalen en leven, rijk en mild en onbevangen — een bloei
van droomen* (ze laat de parels nadenkend door haar vingers
glijden). Tranen? de tranen van Anceel ?*** en ik, die bijna
tranen ween — om hem? om mij?*** O Jezus, Jezus !•••
Gij, die me ziet — die alles weet van vroeger en van nu en
later*** voor U, voor U alleen, zijn tranen en de mijne*** Heer
bode, het mijmerstille licht van d'uchtenddauw in Bloeimaand, zal uit de parels blinken van uw hertog, om d'altaartroon van Jezus onzen Bruidegom*
Vijfde drietal
VIJFDE EDELING : Eedle jonkvrouw, met de hulde van mijn heer
van Acquitanië, bied ik u deze robijnen aan, gestolde droppels van zijn levensbloed, in pijn en smart om u, hem't hart
ontvloten* (Hij stort de schrijn leeg in Geertes schoot Ze laat
de robijnen door de vingers glijden — diep verzonken in overweging, het hoofd neer).
GEERTE : Waarom, waarom toch — moet hij door mij dan zooveel
lijden*** die me op aarde boven allen lief had kunnen zijn?***
Hoe hem te genezen ?*** (als ze weifelend opziet om den bode
te antwoorden, is Anceel zelf in diens plaats getreden. Hij heeft
den riddermantel afgeworpen en staat daar stralend en zelfbewust. Ze ziet hem rustig aan, vol medelijden.
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GEERTE : God zond u, heer Anceel* Enkel aan u zelf, kan ik zeggen
wat uw robijnen mij te denken gaven*** O heer, mocht toch
het offer van uw zielsleed zelf, voortaan den troon omschijnen van Jezus onzen Bruidegom*** Veel rijker gave zou
dit zijn voor God, dan al uw edelsteenen samen*** Draag Hem
uw lijden op, indien ge waarlijk lijdt — om zijn genade en
geluk te kennen — zooals wij***
ANCEEL : Ach, jonkvrouw, te hoog verheven en ongenaakbaar is
voor mij die troon van Jezus*** En immers luisterrijk genoeg
— geen glans ontbreekt hem* De doffe schaduw van mijn
levensoffer zou al te schamel bij die glorie zijn*** Maar als
mijn smart om u, mijn droomen en mijn zuchten, mijn gedachten altijd nieuw voor u alleen, u ten slotte van mijn liefde
zij 't ook maar een vaag vermoeden gaven — laat haar verwezenlijking u dan omschijnen, u zelve, u alleen, als een verheerlijking op aarde reeds* (Geerte staat op — de robijnen vallen
als roode rozen uit haar schoot voor Anceels voeten).
GEERTE : Mij kan geen aardsche glans omschijnen, heer Anceel,
zonder enkel Jezus mijn Bruidegom te omschijnen* Want
wéét het toch — voor immer, onvervreemdbaar en onveranderlijk, schuil ik aan Jezus' hart*** En daar, Anceel,
zal 'k voor u bidden, zooals ik voor u bidden bleef, al deze
jaren door •— omdat ik u blijf minnen zooals ik u altijd heb
liefgehad — in Jezus*** Ooit zult ge dat begrijpen, en mij
dankbaar zijn* Dat moge God ons geven* Kom, zusters —
't luidt voor de vespers — we gaan het offer van den hertog
offren voor 't heilig tabernakel* (tot Anceel en de zijnen): In
den gastenrefter, eedle heeren, is de disch voor u bereid* God
zij met u* (Ze daalt van den hoogzetel, gaat voor met kromstaf,
zusters volgen, zingen :
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium.
Sanguinisque pretiosi
Quem in mundi pretium
Fructis ventris generosi,
Rex effudit gentium.
ANCEEL : **.«omdat ik u blijf minnen, zooals ik u altijd heb liefge708

had »• — dat zei ze* Nu heeft ze 't uitgesproken* Zelf, met
eigen woorden, heeft ze 't mij gezegd*** O valsche vijand***
Satan*** je belofte is vervuld! Ik deed wat jij mij ingaf — en
zij, ze heeft je lokstem wel gehoord, die opklonk uit de lichtende juweelen, en heeft ook — uitgesproken, wat jij voorspelde* Haar liefde, zonder blozen, mij bekend! Ze blijft
me minnen, zooals altijd*** Wat zeggen wil : ze bidt voor
mij, en vraagt, en smeekt den hemel af, of ook ik die bleeke
doodsche liefde tot den Gekruiste mag leeren kennen*** Ha,
ha*** ik?*** Voor de tweede maal verstooten — en — voorgoed
verworpen!
EERSTE EDELING : {treedt uit den kring, die ontsteld naar Anceel
zag. Bedarend), 't Wordt tijd, heer — kom — laat ons te gast
gaan in den refter — en dan vertrekken*
ANCEEL : Mooi, mooi! Ga — en eet en drink naar hartelust* Vier
feest en banketeer zooveel je wilt*** Dèèr — wees rijk — ga
rinkeltooien — ga alles wat het mijne was verbrassen*** dür***
{Hij gooit al sprekend de goudstukken uit z'n gordeltasch met
volle handen te grabbel, werpt gordel, zwaard, halsketen, z'n
mantel en baret voor hun voeten). Dat offer ik den duivel —
mijne heele hertogdom en 't vaderlijke slot er bij*** Maar ga
en laat me* Vraag nooit meer naar me*** Ik heb m'n ridderwoord gegeven, voor een ontmoeting met een vorst, zeer
machtig — ginds ergens*** Er leidt een weg heen, die zes jaar
lang is*** Ik groet u, heeren*** Heb eerbied, eerbied, eerbied***
Ontwijd vooral niet dit heilig huis* Ik voeg er niet*** Want
hoor, wie ooren heeft: Vervloekt ben ik,**, vervloekt***
{Bij dien wanhoopsschreeuw loopt hij als waanzinnig de deur
uit).
EDELINGEN : {dooreen) Neen, neen, blijf hier* — Laat hem z'n gang
gaan* — Uitrazen zal hij* — Wel van zelf weer kalm worden*
— Dan komt hij doodbedaard naar 't hertogshuis terug* —
En vindt een andre bruid* — Wij zullen wel zoolang voor
hem regeeren* — Goud is geen slijk* Raap op, stop weg, dat
komt te pas* — Laat ons beginnen met het ons te laten smaken,
hier alvast* — Ja kom — het gastmaal* — Geen bruilofsdisch! — Maar ook geen galgenmaal* — Het wordt een goede tijd voor ons* — Maar eerlijk deelen, ieder wat* — Neen,
grijpen wat je grijpen kunt,en houden wat je hebt* — Eerst
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eten* — 't Riekt naar wildbraad en forellen* — De wijn kan
goed zijn uit de kelders van Pepyn* — (dringen naar den uit-

VIERDE BEDRIJF*
NA ZES JAAR*

Wintersche wildernis van hei en struiken* Plaggenhut* Schemeravond* Anceel, zwerver in lompenmantel, nadert langs het voetpad*
Anceel* De herder* Het meisje*
ANCEEL : (schoorvoetend op de hut aan). Een onderdak? — ik zou er
kunnen schuilen voor den wind en voor de kou — en slapen
zonder dood te vriezen — want voor den dood is 't nog te
vroeg* Wanneer het krot tenminste leeg staat — vleermuizen
tot verblij'f en ratten, volgegroeid met paddenstoelen en onkruid, volgewaaid met dorre bladers — een zachte peluw om
m'n hoofd op neer te leggen*** 'n Deur? en dichtgegrendeld?
(gluurt door een reet) En daarbinnen licht! voetgestommel —
stemmen (wil schuw weg). Ik hoor niet thuis waar menschen
zijn*
HERDER: (op den drempel) Wie daar?
ANCEEL : De storm steekt op*
HERDER: Wat wil je?
ANCEEL : Och ik — ik moet me haasten*
HERDER: Waarheen?
ANCEEL : Een verre weg*
HERDER : Hoe ver dan wel?
ANCEEL : Het gaat naar 't eind* Na zes jaar zwerven*
HERDER : En dat eind?
ANCEEL : O, 't zal er warm genoeg zijn — het eeuwig vuur in*
HERDER : Kom, kom — God is genadig* Een als jij heeft wel genoeg
doorstaan op aarde, om op een schoonen hemel te mogen
hopen*
ANCEEL : Je hebt goed praten*** Als je alles wist* (Het meisje is
ondertusschen er bij gekomen, voet voor voet het binnenhuis
uit — staat nu naast haar vader).
MEISJE : Hij is zoo oud niet als hij lijkt
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HERDER «(tot Anceel) Een boeteling?
MEISJE : Een pelgrim?
HERDER : Bij vonnis van den schout veroordeeld tot een beevaart?
MEISJE : Misschien in 't Heilig Land geweest?
HERDER : Op weg naar Compestella — naar Sint Jacob?
MEISJE : Vertel eens iets over die verre landen*
HERDER : Ja kom binnen* Rust wat uit*
MEISJE : De winter is zoo lang en eenzaam*
ANCEEL : Ik heb geen tijd* Geef mij alleen wat brood* Ik moet me
tot het eind in 't leven zien te houden (tot het meisje) Nogeens de nieuwe maan, en dan nog zevenmaal zons op- en
ondergang* Dan ben ik er* Dan is het uit met mij\
MEISJE : Hoe weet je dat zoo zeker?
HERDER : Op dag en uur haast!
ANCEEL : Ik heb m'n ridderwoord gegeven*
MEISJE : (verrast) Je ridderwoord?
HERDER : Dat klinkt als zotte grootspraak*
ANCEEL : Trouw aan m'n woord als aan m'n liefde*
MEISJE : (meer en meer geboeid). Ja, dat is riddereer!
HERDER : Maar wie ter wereld kan er hechten aan jouw woord of
aan jouw liefde?
ANCEEL : Ik zelf! Al heb ik ziel en leven dan verdaan er door — m'n
liefde is gebleven wat ze was* En 'k weet wel, dit is m'n eenige
angst voor de eeuwige verdoemenis : niet meer te mogen
denken — aan — die ééne***
MEISJE : Je spreekt in raadsels*
HERDER : Dit hoor ik wel, dat het geluk je niet verwende*
MEISJE : Als je goed deed, bleef je hier tot morgen vroeg*
HERDER : En at met ons den meelbrij mee, die boven 't vuur hangt*
ANCEEL: 't Is nu al veel te lang*
HERDER : Dan ga — met God — en hier, voor brood* (geeft hem een
geldstuk).
ANCEEL : Een penning? — neen, neen — dien kan 'k niet bijten —
die bijt mij — die brandt mij* in de vingers* Daar**** (werpt
hem terug op den dorpel).
HERDER: Ondankbare*
ANCEEL : Zoo heb ik eens met volle handen gouden munten uitgestrooid — en — rijke schatten — alle juweelen tegelijk :
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parels, emeralden, robijnen en saffieren, die er in 't Christenrijk te koopen waren voor geld*** Sinds ben ik bang van
geld***
MEISJE : Dat was een kostbaar zaad!
HERDER : (spottend} Het zal je mooie vruchten opgeleverd hebbent
ANCEEL: De dood — niets dan de dood voor eeuwig — dat zie je wel
— ik ben een wandelende doode vanaf dien zaaidag***
HERDER: Weet je, wat jij doen moest, in plaats van almaar over dood
en doem te praten? — bidden om genade*
ANCEEL: Ik bid altijd*
HERDER : Dat zal me bidden zijn!
MEISJE : Laat hooren je gebed*
ANCEEL: Eén naam*
HERDER: Van Jezus?
ANCEEL : O neen, neen, neen — dat is mijn medeminnaar*
HERDER : Je bent een goddelooze dwaas óf een godslasteraar*
ANCEEL : Een dwaas én goddeloos én een godslasteraar.
HERDER : Hij deugt niet! (maakt onderwijl een kruisen trekt het meisje
terug) Ziemaar dat je verder je zelven redt — en goeden
nacht* (slaat de deur dicht).
ANCEEL : (strompelt verder) Hij deugt niet! wie kan deugen, die z'n
ziel aan Satan heeft verkocht? — en onweerstaanbaar, al
dicht en dichter naar den dood voor eeuwig wordt getrokken, naar 't moeras aan 't einde van den boschweg — de hel
tot honk en heem*
MEISJE (komt hem achterna) Jij arme, arme*** hier, wat brood voor
je — neem vlug, eer vader 't merkt*
ANCEEL : Ben jij niet bang van den vervloekte?
MEISJE : Wel neen, niet bang — juist andersom* Je bent niet, die je
zegt of meent te zijn*** Je draagt iets in je ziel verborgen —
iets wonders — een geheim — iets, waarvoor 'k geen naam
weet — maar, waarnaar ik uitzie, dag en nacht — in een verlangen, dat in m'n hart verteert*** Ik zou je willen vragen —
laat me meegaan met je***
ANCEEL : Ga naar je vader — naar het warme haardvuur — laat me*
MEISJE : (zich aan hem vastklampend) Neen — ik laat je niet! We zullen samen — hand in hand — misschien die edelsteenen terug
gaan zoeken? die parels en juweelen* Waar heb je ze uitgezaaid?*** Ik zal ze wel weer vinden! 'k Heb jonge heldere
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oogen — die dringen door alles heen en bespeuren zelfs
wat het diepst verborgen wordt gehouden* — Dat merk je
wel, heer ridder»*» Ik weet het zeker: jij bent geschapen om
van iemand diep en trouw met heel je hart en ziel te houden*
— En ik ook — Kom — laat ons zoeken naar die edelsteenen,
en gelukkig zijn en rijk, al in 't vooruitzicht hen te vinden*
We zullen droomen op weg te zijn naar 't huis van
hoop-en-heil hoog in de bergen — en meenen er alreeds te
wonen»** Geloof me toch — ik houd van je***
ANCEEL : (rukt zich los) Ga weg! Ik haat wie van mij houden — ik
houd alleen van wie mij haten moet* Terug — of 'k roep je
vader*
MEISJE : (houdt vol) Dan ga 'k alleen die edelsteenen zoeken — alvast***
ANCEEL : (zachter) Goed, goed*** je zult ze vinden, te blinken — in
een troon*
MEISJE : Een troon !**» van wien ?
ANCEEL : (in mild medelijden) Van Hem — den Bruidegom!
MEISJE : (opgetogen) Den Bruidegom!*** Waar woont hij? — Hoe
moet ik gaan?***
ANCEEL : Juist naar den anderen kant dan ik, — naar links ik, jij naar
rechts*** Jij naar 't begin, en ik naar 't einde van den weg* Ik
omlaag, — jij — naar omhoog*** (meisje staat getroffen door
een openbaring — breidt de armen open en begint voort te hopen
naar de hooge verte, die hij haar wijst).
ANCEEL : (ziet op de korst brood neer, die zij hem gaf, en brengt ze
naarde lippen) O Geerte, Geerte — laat haar uw zuster zijn***
(strompelt verder biddend op éénen toon): O Geerte, Geerte,
Geerte***
VIJFDE BEDRIJF*
Rechts : kloosterkerk, aan de lengtezijde open naar de toeschouwers, waar aan rechter breedtewand het altaar, aan linker breedtewand
de poort*
Links : Buitenzijde van de gesloten kerkpoort, met een vijftal.
breede traptreden naar den weg, die tusschen het bosch aan de linkerzijde, en kerk en klooster aan de rechterzijde heenleidt naar een verte
van het bosch* Schemeravond*
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In de kerk : Geerte op bidbank voor het verlichte altaar* In de
koorbanken, tegen den achtergrond der kerk, de witte zusters* Ze
gingen het slot van de completen:
Visita, quaesumus Dómine, habitatiónem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repélle :
Angeli tui sancti tóbitent in ea,
qui nos in pace custodiant, et
benedictio tua sit super nos
semper*

Bezoek, bidden wij u, o Heer, deze
woning, en verwijder van haar
alle aanrandingen van den vijand; dat Uwe heilige Engelen
haar bewonen om ons in vrede te
bewaren, en dat Uw zegen altijd
over ons moge blijven.

GEERTE: Dominus vobiscum*
ZUSTERS : Et cum spiritu tuo*
GEERTE: Benedicamus Domino*
ZUSTERS : Deo gratias* (De zusters gaan heen, twee aan twee, eerst
knielend voor het altaar. Ze bidden zacht voort) :
Salva nos Domine vigilantes, custódi nos dormientes; ut vigilémus cum Christo, et requiescèmes in pace*

Behoud ons, Heer, terwijl wij
waken, bewaar ons, Heer, terwijl
wij slapen : opdat wij waken met
Christus en rusten in vrede*

(Haar stemmen sterven weg. Geerte blijft en strekt de armen
open. Onderwijl is, langs den weg, de zwerver genaderd, dof
en uitgeput Hij wordt de kerkpoort gewaar. Ziet schuw om zich
heen).
ANCEEL : Zou ik durven? — hier? alleen wat rusten?*** De deur is
vast en hard gesloten en gegrendeld voor den nacht — Anders
schuw ik iedre kerk — uit eerbied — elke schrede van den
vervloekte op hun gewijden grond zou heiligschennis zijn —
elke blik van mij naar wat geheiligd is*** Neen, op die treden
geen voetstap — ik blijf waar 'k thuishoor — in stof en slijk
en modder van den weg — enkel maar even rusten — voor
den laatsten keer* (ziet rond) Het kan niet ver meer zijn* De
nieuwe maan buigt fel de scherpe punten van haar sikkel naar
een oogst van sterren* Eer zij al hun licht in zich vergaard
heeft, zal ik verzinken in den nacht voor eeuwig* In 't moeras, aan 't einde van den boschweg* O Satan, Satan — ik
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verlang er naar* Hoor, ik leer alvast mij zelf Satans naam te
bidden* Die voegt beter op m'n lippen dan die andre naam***
Enkel hier, voor 't allerlaatst, nog éénmaal* {Hij zinkt op de
knieën neer op den weg, met het hoofd tegen hoogere trede van
de kerktrap). O Geerte, Geerte, Geerte***
IN DE KERK*

GEERTE : {steeds op haar bidbank voor altaar). Tot u, o Heer, verhef
ik mijne stem* Jezus hoor me* Verhoor mij, Jezus* Verborgen
God, wees hem genadig voor wiens zieleheil ik dag en nacht
tot u blijf bidden* Vertroost den eenige ter wereld, dien ik
leed moest doen, hem, door wiens gave aan mij uw troon
weerschittert, alsof het schoonste licht van uwe schepping hier samenvloeide* 't Licht van den lentemorgen»
't Licht van den zomerschen zonsondergang* Het maanlicht
in September* De tinteling der sterren in den winternacht*
De teere schijn, die opleeft uit de bloemen en de bronnen
in de schemering* En 't allerschoonste : de zuivre klaarte, die
uit kinderoogen straalt* Dit licht, o Jezus, om uw troon, het
is het eenige, wat van zijn leed om mij en van mijn leed om
hem, overbleef voor U, op aarde* Gij weet het wel, en ziet en
hoort mij wel — en zijt hem niet vergeten* Laat toch de pijn,
die ik hem doen moest, laat toch de liefde, die zoo hevig hem
bewoog, niet in zijn ziel tot haat en ongeloof verkeerd zijn,
— maar in uw minne, Jezus! Zooals ik die kennen mag, en
die op aarde mijn onverdiend zoo groot en diep geluk is*
Mijn zaligheid alreeds, in de verwachting van het eeuwig
leven in den Eéne en Eeuwige***
STEM : Geerte* Geerte* {het altaar begint te stralen in goudglans).
GEERTE : {staat recht) Riep iemand mij? Wie roept? Wat is dat voor
een licht? Een droom? Alsof de zon weerstraaJt in duizend
zonnen****
S T E M : Geerte — hoor mij aan* Ik ben van hen, die rusten mogen aan
Jezus' hart, eens de eersteling geweest* Ik ben van allen de
eerste, die Zijn minne kenden* Mij zendt de Bruidegom tot U*
Geerte, mijn lieve zuster in Jezus* Ik ben Johannes, van de
Apostelen de jongste* Namens den Bruigom breng ik u de
boodschap : Uw bidden is verhoord! Ga naar de poort en
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bied, wien ge daar vinden zult, den Kelk, dien ik u toereik*
Dat hij drinke van dezen Hemelwijn, die van den dood-ineeuwigheid zijn ziel zal redden, en die hem zal doordringen
van de minne Gods***

I*

Sacris solemniis juncta sint
gaudia* Et ex praecordiis
sonent praeconia: Recédant
vétera, nova sint omnia*
Corda, voces et opera*

Dedit fragilibus, corporis
ferculum, Dedit et tristibus
sanguinii póculum* Dicens :
Accipite quod trado vasculum, Omnes ex eo bibite*

Sic sacrificium istud instituit, cujus officium committi voluit solis Presbyteris, quibus sic congruit,
ut sumant, et dent céteris*
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GEERTE : Johannes, brenger van de
blijde boodschap, heilige Johannes,
hartevriend van Jezus — uit uw
handen in de mijne de Kelk, (neemt
hem) de wijn, die zoeter geurt dan
rozen geuren* (ze gaat het altaar af en
plechtig de kerk door naar de poort,
die wijd openwijkt Onderwijl zachte
muziek en verre stemmen, die Sacris
solemniis zingen. Deze zang duurt
voort tot aan het einde terwijl de
handeling verder gaat Zooals aangegeven terzijde.
GEERTE (Ze staat op een der bovenste
poorttreden vóór den zwerver, die zich
uit zfn verzonkenheid half opricht,
steeds geknield, haar aanziet, haar
naam prevelt, de handen uitstrekt).
Neem en drink* (wil hem den Kelk
toereiken).
ANCEEL : (deinst terug). Den Kelk
nemen — ik? — Met deze handen!
Drinken — ik — met déze lippen?
GEERTE : Neem en drink den Hemelwijn, Anceel, — die uwe ziel voor
't eeuwig leven zal bewaren*
ANCEEL : (heeft den kelk genomen en
drinkt. Langzaam en verwonderd heft
hij zich dan op — terwijl de lompenmantel hem van hoofd en schouders
glijdt. Steeds met den Kelk in de handen, staat hij daar in albe en stoolr
een jong en sterk priester).

Panis angelicus fit panis
hominum; Dat panis caelicus figuris términum: O res
mirabilis; manducat Dominum, Pauper, servus, et
humilis.

Te, trina Déitas unaque
poscimus. Sic nos-tu visita,
sicut te colimus.

Per tuas semitas duc nos
quo tendimus, ad lucem
quam, inhabitas.
Amen*

ANCEEL : Ik ben herboren. Of leef ik
voor het eerst? Dit is méér dan 't
wonder van uw liefde, Geerte, méér,
oneindig méér nog : Dit is de minne
Gods! Want niet meer ik, maar Jezus
leeft in mij. Wat zal ik doen om Hem
te danken?
GEERTE : Uw reis vervolgen. Ga
recht door naar 't einde van uw weg.
ANCEEL : Dat is — naar het moeras,
waar Satan wacht. Het zij zoo! Ik ga
Dèt is mijn levensdoel! Ik zal daar
staan, — door God, voor God — tot
mijn schild en wapen den Kelk!
Machteloos zal Satan wijken. En
voor allen, allen, die als ik zoolang,
in zonde en droefenis langs 's werelds
wegen zwierven, zonder hoop meer,
den dood voor eeuwig te gemoet —
zal ik daar stèèn — den weg versperrend naar de diepten van 't moeras. — En hun den Kelk toereiken,
en spreken : Neem en drink. (Hij
gaat met den Kelk geheven).
GEERTE : (zegenend de handen heffend
terwijl ze hem naziet) Door Jezus
onzen Bruidegom, die leeft en
heerscht in de eeuwen aller eeuwen.
Amen.
(of bidt luide de laatste strofe van de
Hymne mede).

EINDE.

717

Vlaamsche Letteren
door Marnix Gijsen.
André Terval of inleiding tot
een leven van gelijkmoedigheid*
Roman door Raymond Brulez*—
Uitgave De Spieghel, Amsterdam
Het Kompas, Mechelen, 1930*

Deze «inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid» dient zich
bij den lezer aan met een veelbeteekenend moto van Maurice Rollinat
dat in vertaling als volgt luidt : «7/r verkies een vrijwillige lethargie
boven al de drukte van wat toch eens tot het niet moet terugkeeren; ik
wil mijn boeken wegsluiten en mijn ziel ongevoelig maken, opdat de ironie
van de eeuwige bespiedster die mij eens tot asch zal herleiden niet zoo
ondraaglijk weze... En toch houd ik nog van het land*»
Welke houding men ook instinctief tegenover een dergelijke
Weltanschauung moge aannemen, het is niet zonder vinnige curiositeit
dat men wil bijwonen het zeldzame experiment van een Vlaming die
aan zijn verhaal den adel der gedachte wil verkenen en die zijn held
wil doen groeien tot drager van een philosophische levenshouding*
Deze belangstelling is des te meer gewettigd daar een kort fragment
uit deze roman dat in het ((Letterkundig Almanak voor Vlaanderen
voor 1930» verscheen, dadelijk opviel door zijn glasheldere taal en
zijn frissche uitbeelding* Dat de hooge verwachtingen die het boek
wekte, na de eerste bladzijden worden beschaamd, is geen voldoende
reden om het voorbij te gaan zonder aandachtig commentaar*
« Gelijkmoedigheid », het nil admirari van Horatius is het ideaal
van deze zwak gecamoufleerde autobiographie* De eerste ontrouw aan
dit programma is het boek zelf* Hoe men het keert of draait een boek
is een schaduw van een daad, het is een reactie, het is een verbreken
der gelijkmoedigheid* Indien het werkelijk met den held van dezen
roman zoo gesteld is lijk Rollinat het beweert, dan moet het onlogische
van een literaire uiting, van elke uiting ten slotte, enkel verklaard
worden door een intellectueele ijdelheid die nogmaals een negatie
van de nirwana-apologie is* Ofwel is alle gebaar, alle ontroering onnuttig, (want tot vergaan gedoemd), en dan is alle gebaar grotesk en
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onbelangrijk* Ofwel heeft elk gebeuren een beteekenis en een draagkracht en moet elk feit in het licht van zijn oorsprong en gevolgen
worden bezien* Tusschen levensbejahung of verneinung ligt de keus.
Van deze twee opinies maakt Terval de eerste tot de zijne maar hij
vindt het noodig ons van zijn Verneinung op de hoogte te brengen*
En nu kan het wel elegant zijn in een wereld waar de daad als de
panachee van alle psychische ongesteldheid wordt geprezen* zoo resoluut naar de onverschilligheid, naar de moreele afwezigheid, naar het
amoralisme, te grijpen, maar het zou tegen alle rechtvaardigheid
indruischen, moest een dergelijke houding niet worden beantwoord
met een gelijkaardige repliek en vond dit onnuttige boek zijn eigen
bestraffing niet in een even onsociabele respons van het publiek, in
één woord in een gebrek aan belangstelling*
Deze negatieve wijsbegeerte wordt belichaamd door André
Terval wiens avonturen zich niet zoo licht laten beschrijven* Vader
Terval is een «verlicht» vrijzinnig onderwijzer die in een grensdorp
aan antigodsdienstige, rationalistische progapanda doet* Hij huwt een
dochter uit een vroom gezin* Zij sterft na een jaar en laat hem een kind
na, André* Deze wordt opgevoed bij een zeer vrome tante in de
provincie en hij schept zich een dorp k la Francis Jammes; daar zijn
de bijzonderste bewoners de kat, de hond en het varken dat geslacht
zal worden* Lijk ieder normaal kind droomt hij dat hij zijn echte
ouders niet kent en dat zijn prinselijken vader hem op zekeren dag zal
komen opeischen* Op het college wordt hij verliteratuurd, hij begint
een roman te schrijven : «Aan het venster zat een blonde maagd. Hare
lokken lagen op hare schouders, enz,» Door zijn vader wordt hij naar
Brussel gezonden naar het Atheneum* Hij komt in contact met zijn
neef Paul die uiterst wijsgeerig is aangelegd en Hegel citeert onder het
dessert* Het wordt opnieuw verliefd, want zijn eerste liefde ging naar
de reizende tooneelster Dona Serena die zich zonder zijn toestemming
eenvoudig door een rijksbriefdrager in den hals liet kussen* In de
tweede experiment is hij niet gelukkiger* Zijn beminde zendt met
verkeerd adres een pinaocompositie aan een heldentenor uit de
Monnaie, Karl Hartel aus Liebe gewidmeU Opus 4* André wordt
intusschen hartstochtelijk Wagneriaan* Niet enkel op muzikaal gebied,
ook geestelijk : in hem wordt een Parsifal herboren, hij wil de reine
liefde kennen, ontdaan van zijn zinnelijkheid die hij op pharmaceutische en groteske manier bestrijdt* Op vacantie bij zijn vader komt hij
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houding leeft* In moreelen opstand vlucht hij naar Brussel, riche de
ses 18 ans, maar werk is er niet te vinden* Zoo heel terloops vernemen
we dat hij het geloof heeft verloren* Toch gaat hij bij een professor
van godsdienst een plaats aanvragen; deze durft hem niet beschermen
en stuwt hem weer naar huis* André keert naar zijn vrome tante terug
om daar van zijn uitputting te genezen* Op sommaire manier wordt
zijn platonische opvatting der liefde te schande gebracht door een
overrijpe dame* Ommekeer, hij wenscht zich nu heel en al te wijden
aan het najagen van tijdelijke genoegens* Er wordt nog wat getwist
met vrienden en kennissen over allerlei* «Nonchalant vielen ze 't actoord over de sterfelijkheid der ziel en de onsterfelijkheid van het lichaam.»
André wordt opnieuw verliefd, de chancard, ditmaal op Malvine*
Zooeven is de oorlog uitgebroken en Malvine houdt met haar geliefde
een lang gesprek over dienstweigering en andere toekomstmuziek* De
auteur spoedt zich om vooraleer «het grof, brutaal en bloedig melodrama »van den oorlog aanvangt, nog enkele zijner lievelingsgedachten
mee te deelen* Dan valt het doek*
Als uiterlijk gebeuren is het dus niet veel* Wel staat onder den
titel dat het een inleiding is, maar het boek blijft geïsoleerd en noemt
zich roman. Het moet dus wel als een geheel worden beschouwd en als
dusdanig lijkt het mij een mislukking* De schrijver bezit blijkbaar geen
vertellerstemperament : zijn boek bevat een serie prentjes uit een
jongelingsleven, losse stukjes schilderend proza waarvan hij zelf de
gebrokenheid nog accentueert met hoofdingen te plaatsen boven
bijna elke halve of heele bladzijde proza, terwijl elders, geheel buiten
proportie, aan een onnoozel incident in een dorpsherberg van slecht
allooi pompeus den titel wordt gegeven van «Lof der ontucht »* Nu
kan deze grove fout van constructie, dit gebrek aan evenwicht wel
eenigzins worden geweten aan het ondramatische onderwerp maar
het lijkt me toch niet uitgesloten dat zelfs in het omschrijven van de
parabool dat moest loopen van het reageerende kind naar, als eindpunt,
den niet meer reageerenden man, een zekere stijging, een zekere
« katastrophê» kon worden bereikt* Er bestaan voorbeelden in onze
literatuur en elders dat het mogelijk is van een groeiend amoralisme,
van dit zich ontwikkelende vegetale-leven, een boeiende harmonieuse
curve te maken, hetzij in bewuste verheerlijking, (spijts de innerlijke
tegenspraak eener dergelijke houding), hetzij in bewuste of instinctieve
vijandigheid* Maar dit boek heeft geen Schwung, geen gang, geen
vloed* Het is geen stroom, het is een vuil kasteelvijvertje voor eigen
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genot bestemd* Brulez verkiest de lijdelijke afwezigheid boven de
combatieve deelname aan dit leven* Daarom zijn de avonturen van
zijn «held» ook wuft en onbelangrijk* Het is de verheerlijking van
provinciale, utilitaire erotiek, zonder relief, zonder oerkracht, ten
slotte iets onvergeeflijks* Want we aanvaarden wel Don Juan maar we
verwerpen de twee oude Suzannasboeven* We kunnen alle drift, alle
passie, de oer-mobielen van het hart, als literair motief, als levenselement waardeeren, maar het is ons goed recht geniepige wellust
vlak genot en kleine erotiek misprijzend voorbij te gaan* Laat ons het
met Masaryk zeggen, voor wie om de geestelijke waarden is bekommerd is het eene « verdammte Pflicht »* Wat ik aan den schrijver ten
Zeerste verwijt is dat de driften van André Terval op geen enkele
wijze, zij het christene, zij' het platonisch-heidensche manier «gesublimeerd » werden* Daarom gaat het toch in de literatuur die iets te
beteekenen heeft, opdat het zijnde er een verheerlij'kten glans zou
krijgen, opdat het grooter, feller zou leven dan de nuchtere zakelij'kheid zelve* Met het animalisme van André Terval echter zijn we
tekort gedaan*
Ik acht deze houding ten slotte ook onartistiek; want wie,
buiten den schrijver, heeft iets aan een held die tegenover de
gemeenschap staat met een ironie condescendante, zonder stellingname, en ook zonder krachtige negatie? Mij is Nietsche in zijn
onmenschelijkheid veel liever dan deze immoreele veulerie die alles
tot het epiderme herleidt onder de doorzichtige excuse van een
would-be philosophisme, armoedig en simplistisch* Dat is een
valsche uitdrukking van bourgeoisie op haar slechtst, die, moest zij
in een meer gangbaar kleed verschijnen dadelijk als anti-intellectueel en anti-artistiek zou geschandvlekt worden*
Men zal mij wellicht doen opmerken dat ik neiging vertoon
om schrijver en «held» al te zeer te identificeeren en dat ik geen
onderscheid maak tusschen Brulez en Terval, maar het lijkt me of
een dergelijke identificatie voor de hand ligt* Twee eigen namen die
malkaar opvolgen op die wijze op een titelblad hebben me steeds
als malkaars deknaam geschenen* Wellicht verbergt Brulez zich
achter Terval, maar ik hoop dat het Terval is die achter Brulez schuil
gaat en ik ben er van overtuigd dat de schrijver beter is dan zijn
gewild geesteskind*
«i4* Terval» geeft mij den indruk dat Brulez als intelligent, gecultiveerd mensch zich verplicht heeft gevoeld een boek te schrijven
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zooals ieder gecultiveerd mensch dat in dit land meent te moeten
doen* Hij is begonnen met de vaste voertuiging dat hij niets te zeggen
had, maar het amuseerde hem blijkbaar enkele prentjes te teekenen*
Dat was zijn vergissing* Er zijn op vier miljoen menschen een tiental
individus die kunnen vertellen, die er de noodige gave toe hebben,
de noodige hartstocht en die literaire plastiek bezitten* Laat die aan
het werk* Mij geeft Brulez's boek de impressie dat hier een goede
bedoeling werd beschaamd en zijn verontschuldiging wil ik vinden
in den slotzin van het citaat uit Rollinat«En toch heb ik het land lief »•
*

*

*

Brulez citeert ergens de Phanomenologie des Geistes van Hegel en
dit zonder ons uitdrukkelijk aan zijn geestelijken vader voor te stellen,
want zijn boek bewijst hoe hij met liefdevolle aandacht het bestaande,
het zijnde, het tastbare phenomeen heeft waargenomen* Het is duidelijk dat hij overdadig geniet van het scherpe omlijnen van wat hij
opmerkt* Het phenomeen op zichzelf is hem reeds welkom en toereikend, want zijn gelijkmoedigheid maakt hem instinktief afkeerig van
alle conflict tusschen personen, van alle handeling, van elk drama*
Hij kent het hoog genot en hij beoefent de lastige geestelijke acrobatie
een bepaling van de dingen te geven* Hij beschrijft de burgerlijke
geboorte van een eierkoek met stipte beeldende woorden, de zee ontroert hem lichtelijk en doet hem even lyrisch zijn : zijn woorden staan
daar als een mislukt jeugdvers van Verwey, een kleine ontroering en
een vleugje wijsgeerige beschouwing*
Zoo verloopt in twee richtingen de slappe ebbe van dit verhaal,
in een gedurige neiging tot het oppervlakkig-beschouwende op basis
der wijsgeerige opvatting die ik hooger omschreef en in een wuft
sensualisme dat zich over alle materieele dingen uitstrekt en dat
soms gelukkige bladzijden deed ontstaan* In deze dubbelheid is dit
boek zeer verwant aan een bundel schetsen die E* De Bock in 1918
liet verschijnen onder den titel Jeugd in de stad. Dèèr ook ontmoetten
we dezelfde intellectualiteit, dezelfde scherpte en nauwkeurigheid
van teekening der détails en ten slotte een onmacht tot het verwekken
van literair-levende wezens die ik bij het steeds herlezen van dit,
mijn antwerpsch lievelingsboek, moet betreuren* De ontroerbaarheid van De Bock ten andere is van fijner en edeler aard dan die van
Brulez en zijn geestelijke houding blijkt ten slotte genereus en sociaal
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getint* Bij De Bock echter is er tusschen beide neigingen een gelukkig evenwicht dat in André Terval al te vaak wordt verbroken*
Om het slachten van een konijn te beschrijven gebruikt Brulez
twee bladzijden, om den geestelijken inhoud van zijn held te
resumeeren op het einde van het boek, ongeveer evenveel* Een
eierkoek serveert hij ons op een bladzijde en een zielelandschap in
een alinea*
Maar in het scherp opteekenen van materieel gebeuren is
Brulez een meester* Niet volgens de formule van een verouderd
naturalisme dat op heden nog enkel naleeft in de amerikaansche
literatuur van Dreiser, maar met lichtende toetsen geeft hij
een lichtelijk verheerlijkte werkelijkheid weer* Het duidelijkst blijkt
dat uit een passage als hier volgt* Het schetst het villen van een
konijn :
«Steeds met voorzichtige ripjes kreeg Dolf de magere billetjes
glad bloot* Nu vorderde hij ook rapper want rondom de lenden maakte
hij een vlies los en rukte hij met den greep der vuisten de huid die
omkeerde lijk een handschoen* De voorpootjes brak hij door met een
drogen knak als van hout* In de dunne geledingen was glans van
peerlemoer* En eindelijk kreeg hij het vel ook van den eivormigen
kop, die nu de wreede, roode wonde groot liet zien en pletste als een
rotte vrucht weer tegen den muur* Van ergens kwam Kinka bijgeloopen, want nu werd de aardkleurige, gezwollen balg opengereten :
daar lag het vertoon der dooreengekroelde ingewanden lijk wormen
dicht bijeen in het busje van een visscher* Dolf kletste die rokende,
vochtige viezigheid eruit* De kat sprong naar de witte darmen en
sleepte ze mee, ze soms tegen den grond met haar klauw vastleggend
als ze een eind binnenslokken wilde* De groote darm was zwartgrauw
lijk een fietsband* De opgezwollen maag leek groen, doorzichtig als
de bol die men in de uitstalling van een apotheek ziet* Het vocht liep
er uit en het vlies plakte plat, rond nu lijk een groot blad van een
waterplant die op een vijvervlak drijft. Als het gedaan was vroeg
Onkel Dolf : « Zij-je niet te aardig? » André Schudde zijn bleek
hoofdje flink van neen»
Maar weinigen zullen hem dit nadoen en er gaat van sommige
zinnen werkelijk een zekere wijding uit, lijk uit de stillevens van oudhollandsche meesters* Er schuilt verfijnd en ontroerd natuurgevoel
in de twee zinnen :«De voorpootjes brak hij door met een drogen knak
ah van hout In de dunne geledingen was glans van peerlemoer »• Daar
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gaat de opmerking, door den adel der vergelijking, boven de vulgaire
photogaphie uit, maar een dergelijke hoogte excuseert dan weer niet
de erotische platitudes die elders voorkomen*
*
* *

Het intellectualisme van den schrijver heeft hem nog een vergissing
doen begaan die bijna classiek is en die het autobiographisch karakter
van het boek verraadt* Zijn held is een wordend of mislukt schrijver
en zijn helden spreken in citaten* Nu is een verliteraird individu
uitteraard onbruikbaar in het roman, tenzij zijn literaire verwording
de essentie van het gebeuren uitmaakt* Blijkbaar meent de schrijver
zijn held te verhoogen door hem intellectueele of artistieke mogelijkheden toe te schrijven wat m* i* een grove vergissing is* Wie de schitterende bladzijde van de Maupassant niet vergeten heeft over Vhomme
de lettres, die weet waarin de ongeschiktheid van den schrijver-alspersonnage haar oorsprong vindt* De literator is per essentie een
poseur, hij bekijkt de dingen in verhouding tot zichzelf en hij bekijkt
zich zelf* In hem leeft een dubbelheid die zijn drama ,zijn talent en
zijn beproeving is* Hij ziet zichzelf weenen, lachen, of ontroerd zijn
en hij woont dit alles tevens bij als een onwrikbaar en onontkoombaar
getuige* Die toestand is hem een bestendige vernedering en vaak een
pijnlijke rem op zijn handelen* Zijn spontaniteit is zeer vaak herleid
tot zero want hij merkt op en oordeelt en schrijft terwijl hij gebeuren
ziet en zelf handelt* De schrijver is geen spectator tout court, hij wordt
in het spel betrokken en zijn gevoeligheid bestaat voornamelijk hierin
dat hij door het feit en tevens door het tooneel van het feit kan worden
getroffen en dat hij in zijn ziel die dubbelheid als een aristocratie
en tevens als een schande voelt* Wanneer echter zijn innerlijk drama
niet het onderwerp van het boek is dan is hij een slechte figurant
en hinderlijk pedant klinken zijn uitspraken ten aanzien van het
plastische leven* Zoo ook hier waar André zijn ouders in één alinea
met twee latijnsche citaten herdenkt* Een mensch denkt «mijn vader
was goed of humeurig of een sukkelaar of een dapper mensch »; de
rest is rethoriek* Zooals Aug* Van Cauwelaert nog onlangs schreef:
een stervend soldaat aan het front zei niet « Och moeder, mijn
moeder »**** hij zei,« Ik heb het zitten »*** Literaire figuren in zoo'n
boek maken het onleesbaar en ergerlijk*
In dit verband meen ik tusschen «André Terval» en het laatste
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boek van Genderen Stort «Hinne Rode » een zeker verwantschap
te mogen vaststellen* Beide helden zijn verintellectualiseerde jonge
lui die na een schuchter platonische periode zich volop aan het degelijkste epucirisme overgeven* Beide boeken eindigen op een uiterst
burgerlijke wijze : «Hinne Rode » op een ijselijk nuchter huwelijk
na hoogdravende philosophische festijnen, André Terval eindigt en
queu de poisson*
De Ylaamsche held echter justifieert niet volkomen zijn in de
laatste bladzijden uiteengezette houding* Indien André Terval reeds
voor den oorlog gekomen was tot de slotsom die prijkt op bladz* 184-5
dan eischte dit een verklaring die wij in al het voorgaande niet vinden*
Daar staan dingen Van dit gehalte :« Zou je weigeren op te trekken? vond Malvien bedenkelijk — * Wel neen! Als ik opgeroepen
word zal ik gedwee opkomen, beseffend dat de oorlog is : ni eet exces
d'honneur der patriotten, ni cette indignité der pacifisten* Overigens
men moet ook Caesar Noodlot zijn deel gunnen* Wanneer hij mij
zal wenken zal ik opkomen met de koel beleefde maar misprijzende
onverstoorbaarheid van een heereknecht, die eigenlijk een betere
betrekking verdient*»
Het is geen geheim dat de geestelijke adel van ons volk voor een
gezond internationalisme gewonnen is, en voor een pacifisme dat
echter zijn sporen nog moet winnen, maar het zou de moeite waard
geweest zijn dat André Terval ons had bewezen hoe onze jongelingschap daartoe moest komen, want chronologisch is deze passage tien
jaar te vroeg gesitueerd* Dat Brulez ons deze evolutie niet schetst is
wel de voornaamste reden waarom ik de mislukking van dit boek
bijzonder betreurenswaardig vind*
Een ander spijtig feit is de houding van den schrijver tegenover
den godsdienst* Met een beleefde hooghartigheid worden de kleine
uiterlijkheden der kerk als inhoudzware elementen voorgesteld en
de held rekent met het credo af zonder dat we weten hoe dat zoo maar
gekomen is* De schrijver blijft echter beleefd, hem is alle intellectueel
fanatisme vreemd want de lethargie is hem wet* Dus welwillende en
beleedigende neutraliteit over heel de lijn vooral tegenover het katholicisme*
Ik vermoed dat dit boek over vijf jaar zal zijn vergeten tenzij
de aangekondigde «Achtergelaten Herinneringen van een activist» het
tekort schitterend komen aanvullen, wat ik niet verwacht* Ik zal het
blijven jammer vinden om het scherpe talent waarvan enkele notities
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getuigen en om de uitgepuurde zuiverheid van den stijl die enkele
bladzijden kenmerkt* Tevens om den lichten humor die heel het werkje
leesbaar maakt* Ik houd van zinnen als : «De sterren, die bacillen der
methaphysica», ik houd van het mislukte sonnet over de zee en van
enkele bemerkingen over de liefde die heet te zijn eene «aangename
ongesteldheid des harten» Brulez zou de aangeduide man zijn om een
reeks paradoxen en aphorismen te schrijven over liefde en leven*
We zouden hem dan met plezier en een beetje schandaal lezen want
zijn woord is als een etsnaald scherp en fijn*
De schrijver komt blijkbaar laat tot de officieele literatuur, hij
werd geboren in 1895 te Blankenberghe en buiten bijdragen in
't Fonteintje is er geen werk van hem bekend*
Het is al te zelden dat wij onder de Vlaamsche schrijvers menschen
ontmoeten wier intellectualiteit het scheppend vermogen te boven
gaat en zelfs in den weg staat* Het geval van R* Brulez is al te
typisch opdat het niet van nabij mocht bekeken worden* Het laat
ons den troost dat de Vlaamsche gemeenschap een beschaafd* verfijnd mensch rijker is die* al zal hij het waarschijnlijk niet tot een
literairen voorrang brengen, toch met deze eerste proeve onze aandacht
en, van christelijk standpunt, onze «deelname » verdient* In hoeverre
hij deze; laatste te verdeelen heeft tusschen Raymond Brulez en André
Terval, dat zal Raymond Brulez zelve best beslissen* We houden hem
n elk geval ten goede dat hij«toch het land lief heeft »•
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Boekbespreking
LB R. P. LECANITET : UEglise de France sous la troisième République. T. III: Les
signes avant-coureurs de la Séparation. Les dernières années de Léon XIII et 1'Avènement
de Pie X (1894-1910). — Félix Alcan. Paris. — 60 frs*
De twee vroeger verschenen deelen van dit prachtig werk bestudeeren den toestand
der Kerk van Frankrijk het eerste van 1870 tot 1878, het tweede (Pontificat de Léon XIII),
van 1878 tot 1894. Alle drie sluiten aan met den «Montalembert» van denzelfden
schrijfer. Elk boekdeel vormt evenwel een geheel op zichzelf. Al hebben wij de gebeurtenissen der laatste dertig jaren meegeleefd, toch verslindt men dit lijvig boek van begin
tot einde met stijgende belangstelling. Met benepen hart leest men de hoofdstukken
gewijd aan de vergeefsche pogingen van Leo XIII om den «ralliement» van alle Katholieken tot den bestaanden regeeringsvorm te bewerken; de treurige verdeeldheid tusschen
de Katholieken, die zulke noodlottige gevolgen had; de onbegrijpelijke verblindheid
van zekere katholieken die niet alleen weigerden gehoor te geven aan de dringende
raadgevingen van den Paus, maar hun steun verleenden aan de ergste vijanden der Kerk,
en zoodoende eene zware verantwoordelijkheid dragen in de vervolgingen welke de
Kerk weldra te lijden had. Hoogst interessant ook zijn de hoofdstukken over de «Zaak
Dteyfus », die alle driften opzweepte, en de strijd tusschen Kerk en Staat bitterder dan
ocit aan 't woeden bracht. Totdat, na Waldeck-JRousseau met zijn kronkelende, dubbelhartige politiek, Combes aan het bewind kwam, met het klaar uitgesproken doel de
kbosters uit te roeien, en het geloof te vernietigen. Men weet met welken uitslag.
Dit werk, dat een standaardwerk is, zou in alle bibliotheken moeten staan, zoowel
afc de andere werken van E. P. Lecanuet.
L. D.
MICHEL DAVET : Le Prince qui m'aimaiL — Pion. Paris. 12 fr. — Een veel belovende
eersteling, half sprookje, half roman, vol frissche fantazie, die aangenaam aandoet, na zoovele andere sombere, bittere, pathologische romans .Toch mag het niet blindelings in ieders
landen gegeven worden, ter wille van enkele zinnen, hier en daar, die best achterwege
tonden gelaten worden. De kleine Bertille groeit in eene oude hoeve op, tusschen hare
grootmoeder, Manoue, en den jongen koeherder Malique. Dank aan grootmoeders
sprookjes, leeft ze in een gulden droom. Zonder twijfel zal een prins haar eens komen
lalen. En werkelijk, opeens staat de prins daar, in de bonte pracht van het woud, en hij
speelt wonderschoon viool. Haar hart hoort hem aanstonds, heelemaal toe, en slechts hare
hstinctieve zuiverheid en onschuld beschermen haar. Maar weldra komt de wreede
Verkelijkheid de zoete idylle verstooren. De schoone prins is slechts een arme zinnelooze,
de gevaarlijk wordt. Zoo leert het meisje de bittere smart kennen: Maar Malique is nog
<aar, met zijne groote, offervaardige liefde. Het geluk zal nog op haar weg bloeien,
T.
PANAÏT ISTRATI : Le Pêcheur d'éponges. — Rieder. Paris. — 12 fr.
Schrijver geeft ons eene reeks van vijf novellen, die wel een soort auto-biografie
zin. 't Is niet van zijn beste werk, de dichterlijke vlucht van zijn vroegere romans ontbcekt hier, terwijl zijn primaire mentaliteit al te dikwijls op den voorgrond treedt.
Nochtans vindt men er ,hier en daar, den innerlijken gloed, het diep gevoel van het
lijlen, die zijne boeken soms zoo boeiend maken. Want Panaït Istrati heeft aan den
legende lijve geleerd wat armoede en verdrukking beduiden; en het heeft hem tot het
conmunisme gebracht — maar op welke wankelende philosophie gesteund! Wat hij
eciter bijzonder goed in deze bladzijden beschrijft, dat is de mentaliteit van den echten,
getoren vagebond, die geen steun van princiepen of geen standvastigheid kent. L.D.
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HELENE ISWOLSKY : La vie de Bakounine (Coll. «Vies des Hommes illustrés »•
N° 44). — Librairie Galümard. Paris. — 13 frs. 50»
Een vreemde verschijning, die Bakounine, de vader der Russische anarchisten*
Dostoïevsky heeft hem, zoo het schijnt, uitgebeeld onder den naam van Stavroguine,
in zijn roman «Les Possédés »• Revolutionnaire in merg en been van kindsbeen af,
onevenwichtig, onverbeterlijke utopist droomend van universeele omwenteling en wonderbare avonturen* Vooraleer het gevaarlijke zaad van opstand en revolutie in Rusland
en heel Europa uit te strooien, wist hij door zijn noodlottigen invloed en onbezonnenheid,
het vreedzaam geluk van den ouderlijken haard te verwoesten. Gedreven door sijn woeligen geest, verliet hij weldra het vaderlijk huis, en leidde tot zijn einde toe een veel
bewogen leven. Vervolging, gevangenis, ballingschap werden zijn deel. Van tien tijd
dagteekenen zijne «Bekentenissen», op aanvraag van Tsaar Nikolaas I geschreven waarin
hij heel zijn ziel bloot legt. Eindelijk uit Siberië gevlucht, was hij weldra te vinder, overal
waar ontevredenheid broeide. In Polen, in Finland, in Italië, overal trachtte hij revolutie
te stoken, om daarna heelemaal naar de anarchie over te gaan, naar «la destruction pour
la destruction »• want het was hem alleen te doen om het bestaande omver te w«rpen,
niet om weer op te bouwen. De machtige organisatiegeest van Marx boezemde hem niets
dan haat en afgrijzen in. Een veelzijdige natuur, die aantrekt en afstoot te gelijkertijd.
Schrijver van dit interessant boek heeft hem — sprekend van zijn «Bekentenisset» in
eenige trekken geteekend : «Malice et enthousiasme, sincérité et fourberie, envclées
puissantes et intrigues mesquines, un véritable sens des réalités politiques et des narvetés
de collégien. Et puis aussi quelque chose de fuyant et de bas... cette goutte impure,
infectée, qui donne la fièvre.»
L. E.
RADAF MEYSEÜNE : Het Klokhof. Romanserie, nr 6. Excelsior, Brugge. — 293 bHz*
—Prijs: frs. 10.
Niettegenstaande vele tekortkomingen, een sympathiek boek. In het eerste deel
maakt de lezer den plezierigen tijd mee van den hoppepluk in het Poperingsche. In het
derde wordt een raak beeld geschetst van het leven in het Westland, tijdens den oorlog
en maakt schrijver een dankbaar gebruik van vele, interessante bladzijden uit zijn oorlogsdagboek van frontalmoezenier. Saaier is het tweede, waar, ik zou haast zeggen : h
kanselverhaaltrant, de geschiedenis wordt verteld van een pachteres, een heldin! di<,
ondanks bloedige moordpogingen en laag overspel (Hans kan er niet tegen op!) haa*
sakkerschen vent blijft beminnen met een bovenmenschelijke standvastigheid, welk
aan het einde van het boek haar belooning vindt.
Aanbevolen voor volksbibliotheken, voor volwassenen.
In het Westland mag het boek ongetwijfeld op een dankbaar publiek rekenen
J.S.
Jubileum-uitgave van de Wereldbibliotheek.
L. SIMONS : Tot Afscheid* — Uitg. Mij. voor goede en goedkoope lectuur. A'dam
Aan de wereldbibliotheek, en vooral aan den Heer L. Simons, die haar gesticht ei
vijf en twintig jaar lang geleid heeft, een eeregroet.
Wat de h. Simons aldus verricht heeft voor de bevordering en verrijking onze*
nederlandsche volkskracht, is van zeer bizondere beteekenis. Dat we enkele van de 96)
uitgaven, die in deze 25 jaren werden bezorgd door de Wereldbibliotheek moeten af
wijzen, vermindert geenzins onze hooge waardeering voor het levenswerk van dei
h. Simons, die er al zijn krachten opgezet heeft om het naar zijne overtuiging, best
te geven voor Noord en Zuid Nederland.
De Wereldbibliotheek heeft naar aanleiding van dit Jubileum een gedenkboek uigegeven met een bondig historiek van hare werking, een statistiek harer uitgaven, de hul<e
adressen en de fotos van schrijvers wier werk zij heeft uitgegeven. Van Multatuli's Mx
Havelaar werden meer dan 78000 ex. verkocht; van Sara Burgerhart ruim 32000; vai
Vondels Adam in Ballingschap, Lucifer en Gysbrecht resp. 22, 17 en 12 duizenden. Va
De Genestet's Volledige Gedichten ruim 34000 ex. Van de moderne nederlandsae
schrijvers komt het echtpaar Scharken-Antink vooraan: Van Sprotje werden niet min dn
25000 ex. verkocht en de Jeugd van Francisco Campana is reeds over de 26000 hen.
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Dit Jubileum ging gepaard met het afscheid van den stichter en directeur den heer
L. Simons die voor deze gelegenheid een reeks studies enlezing en bundelde over boeken
en hun beteekenis.
Dr.L.D.S.
MARIE KOENEN : De Wilde Jager. — 2 e Druk. — Uitg. P. Brand, Hilversum*
Het is nu wel erg laat geworden om nog een bespreking te geven van dit werk- Het
had ons altijd verwonderd dat het werk van Marie Koenen niet zijn weg had gevonden in
het buitenland; maar nu wordt eindelijk een duitsche vertaling aangekondigd van De
Wilde Jager, die tot het beste behoort wat M. Koenen ooit geschreven heeft. Laten we
hopen dat via Berlijn, haar werk ook in Frankrijk tot bekendheid kome.
Dr. V.
JAN STORMEN : De wondere legende van Sint-Servaas. — Uitgeversmaatschappij.
«Veldeke », Maastricht, 1930.
De grootsche feesten van de zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart, die in Juli laatst
leden te Maastricht gevierd werden en die zich tot doel stellen meer bekendheid te geven
aan de groote geloofsverkondigers der Maasvallei, waren zooals de schrijver zelf in zijn
woord vooraf getuigt, voor hem een gereede aanleiding om de Sint-Servatiuslegende van
den in 1928 herdachten Hendrik van Veldeke in een voor het volk bestemde prozabewerking te verdietschen. Elke letterkundige pretentie werd daarbij zorgvuldig geweerd.
Niettemin is hij er in geslaagd, zooals Pater Albers S. J. in zijn inleiding doet opmerken,
den toon der oorspronkelijke legende «zuiver, treffend en vaak roerend » weer te geven»
Daarom mag dit werkje er gerust zijn en wenschen wij het een ruime verspreiding toe*
Jammer dat aan de uitgave niet wat meer zorg besteed werd.
Dr. C. D.
John Ruskin, zijn leven en zijn werken, zijn opvoedkundige Beginselen en zijn Invloed, met een algemeene bijgewerkte Bibliographie, door Dr. RAPH KREEMERS. — Uitgeverij « Oisterwijk»te Oisterwijk.
Dit werk, dat in zijn eerste redactie door den schrijver als academisch proefschrift
verdedigd werd aan de Leuvensche Universiteit, kon nadien tijdens een verblijf in de
Vereenigde Staten en vooral met behulp van de rijke bibliotheek der Universiteit te Chicago tot zijn huidigen omvang bijgewerkt worden. De schrijver stelt zich tot doel, na een
kort hoofdstuk over Ruskin's leven en werken, een uitvoerige uiteenzetting te geven over
de opvoedkundige beginselen van den grooten Engelschen schrijver. Dit was voorzeker
geen gemakkelijke taak daar Ruskin nooit tot een systematiseering van zijn opvoedkundige
opvattingen gekomen is en deze bijgevolg uit al zijne werken moeten samengelezen worden. Dit werk werd door den schrijver met buitengewoon veel ijver en nauwgezetheid
volbracht en zoo heeft de Nederlandsche lezer thans het eerste volledig en betrouwbaar
werk over Ruskin's pedagogische beginselen. Toch kunnen wij bezwaarlijk akkoord gaan
met de zuiver-analytische methode, die door den schrijver gevolgd werd en waardoor
zijn werk vaak tot een opeenvolging van aanhalingen uit Ruskin's werk en uit vooraanstaande Ruskin-studies verwordt. Daardoor wordt het den lezer moeilijk gemaakt een
synthetischen kijk over het Ruskin's opvoedkundige gedachten te verkrijgen. Ook zouden
wij gewenscht hebben dat de schrijver wat meer nadruk legde op de geestelijke en cultureele omgeving, waarin Ruskin opgroeide en waartegen hij zich weldra zoo scherp zou verzetten : op den toen heerschenden materialistischen en utilitaristischen geest, die ontstond onder invloed van Bentham, Stuart Mill en Spencer en op het toen algemeen geldend economisch liberalisme. Waar hij het heeft over de overeenkomst tusschen Comte
en Ruskin wordt dit op zeer vluchtige wijze gedaan en is de passus bovendien duister.
Het heet op blz* 46 :«Eigenaardig is evenwel de overeenstemming tusschen Ruskin en
Comte. Ze kenden elkander niet en toch was Comte op verlei gebied als een voorlooper
van Ruskin. Het moge vreemd klinken den meest systematischen enden meestonsamenhangenden geest — den streng wetenschappelijken man en den strengen metaphysicus —
den wijsgeer en den dichter in één adem te noemen; ze staan beiden even ongeloovig
tegenover het moderne industrialisme en het dogmatisme der wetenschappelijke hypothese »• Naar alle waarschijnlijkheid wordt in het tusschen streepjes zinsdeel door «streng
wetenschappelijken man» Comte aangeduid terwijl dan onder «strengen metaphysicus »
Ruskin moet worden verstaan. Is dit echter niet in tegenspraak met blz. 33 waar de schrij-
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ver met Wülker zegt dat Ruskin geen groot philosoof kon zijn, daar hem het«rustig scherp
systematisch denken»ontbrak, met bl. 46 zelf waar hij zegt dat Ruskin«geen wijsgeer of
wetenschappelijk man in de gewone beteekenis van het woord is?» Op Comte nu kan
deze benaming van «strengen metaphysicus » evenmin toepasselijk zijn daar, deze zooals
algemeen bekend is, het metaphysisch denken als een overgangsstadium tot het positivistisch denken beschouwt en het positivisme precies bestaat in het uitschakelen van alle
metaphysica uit de wetenschap en in het eenvoudig samenschikken in een systematisch
overzicht van alle door de positieve wetenschappen ontdekte wetten»
Ten slotte willen wij er nog op wijzen dat de taal hier en daar wat beter kon verzorgd zijn. Slechts enkele gallicismen, germanismen en foutieve woorden of uitdrukkingen
willen wij hier als voorbeeld aanhalen: zoo b. v. bestatigen voor vaststellen, constateeren,
mondelingsch voor mondeling, rechtzinnigheid voor oprechtheid, rechtschapenheid, vertiendubbelen, voor vertienvoudigen; noodzaak voor onmisbaar vereischte, de buiten voor
het platteland, verschillen met voor verschillen van, vervolmaken en vervolmaking voor
volmaken en volmaking, levenswekker voor levenwekker, dwarsch voor dwars, zinnens
voor van zins»
Dit alles neemt echter niet weg dat de h. Kreemers met dit boek verdienstelijk werk
geleverd heeft.
Dr. C. D.
CLARA SIEBERT, Frau und Volk, Herder Verlag Freiburg im Br.
Zes vooraanstaande duitsche vrouwen behandelen hier elk een vrouwenvraagstuk :
wat de vrouw is voor een volk, hoe haar lot met dat van het volk verbonden is, volk en
school, jong meisje en volksgemeenschap, vrouwelijk beroep, vrouwenwil en vrouwenzorg. De vorm dezer verhandelingen is zeer levendig: gesprek- dagboek- en briefvorm.
ARTUR MAXIMILIAN MILLER. Jungfer Josephe und Meister Balthasar Degenhart.
Verlag Herder, Freiburg.
Drie kleermakersgasten zijn verliefd op jufvrouw Josephe en zij stuurt ze alle drie
naar den vreemde om er te leeren bekwame mannen te worden. De derde doet zijn best
niet. Hij komt terug zooals hij vertrokken was, maar rechtschapen, eerlijk en vol liefde.
En jufvrouw Josephe oordeelt dat haar eer en geluk best aan hem vertrouwd zijn.
In de tweede novelle krijgt Balthasar Degenhart zijn Kerstspel maar niet afgedicht.
Tot hij de ideale vrouw vindt: in rijpe en reine liefde vindt een man eerst volheid van
1 even en kunnen.
Het boek is eenvoudig maar wat langdradig van stijl.
MARIA MARESCH, Neue Jugund, Verlag Kösel und Pustet, München Mk 9*
Schrijfster heeft zich een staf van medewerksters gekozen uit Duitschlands leidende
vrouwfiguren. In 46 verschillende opstellen behandelen deze vrouwen verschillende problemen van eeuwigen en van tijdelijken aard in het licht der katholieke levensbeshouwing
en in verband met de moderne levenstoestanden. Niet alle problemen zijn even gewichtig,
maar over 't algemeen bevat het belangrijke en nuttige raadgevingen voor de jonge meisjes.
ERICH SCHEURMANN, De papalagi, redevoeringen van het Zuidzee-opperhoofd
Tuiavii van Tiavea. N. V. Boekerij« De Voortganck».
Dat opperhoofd moet een literaire fictie zijn. Hij kritiseert juist alles wat de
hypermoderne, van onze materialistische overbeschaving snabistisch geblaseerde Europeaan, behept met hoogmoed en neurasthenie, beweert verderfelijk te vinden terwijl hij
er toch maar met verholen gemak en genotzucht blijft van profiteeren. Voor onze machines en bioscoop hebben de wilden gewoonlijk een vreesachtige bewondering. Indien
deze dolle kritiek op onze beschaving werkelijk van een wilde komt is onze conclusie dat
van dien wilde iets te maken is en dat men hem gauw beschaven moet om hem zijn talent
niet langer te laten verkwisten aan dergelijken onzin.
K. WALISZEWSKX, Katharina De Groote, bewerkt door C. F. van der Horst. W. De
Haan, Utrecht.
Het romantisch levensverhaal van een romantische Tsarin. De poolsche schrijver,
die met dit boek vóór dertig jaren den prijs der Académie Fransaise won, beschrijft hoe de
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veertienjarige « Fietje von Anhalt-Zerbst» gehuwd wordt met den gedegenereerden Peter
van Holstein en zoo Tsarin van Rusland wordt. Zij stelt haar ideaal in de opbeuring en
bevestiging van den enormen grootstaat, dien Peter de Groote gesticht had* Zij wordt
inderdaad na dezen de eenige groote figuur in de rij der russische despoten» Haar despotisme, hoe verlicht ook, hield haar toch afzijdig van alle groote volksbeweging en zij heeft
den grooten opstand onder Pugatschen bloedig onderdrukt.
Wij waren niet in de gelegenheid de bewerking te vergelijken met het origineel. Als
vertaling is het verdienstelijk en vlot werk.
D.
Les beaüx poèmes de Guido Gezellet raduits par Maurice Christiaens et Pierre Groult*
Ed. Ecole normale, Braine-le Comte.
Een Vlaming zal vertalingen van Gezelle's verzen zeer bezwaarlijk kunnen waardeeren. Hij zal steeds te veel mismoed ondervinden om de schoonheid die te loor ging,
dan dat hij zou kunnen letten op de schoonheid die toch wordt meegedeeld. De vertalers
hebben zich van een onmogelijke taak met eere gekweten. De inleiding waarmee zij Guido
Gezelle aan de Walen voorstellen, is zeer goed gedocumenteerd.
W.
EDDIE GUÉRIN, Vijftig jaren gevangenis, vert. C. F. Van Der Horst, uitgeverij De
Haan, Utrecht.
De beruchte misdadiger, moordenaar, inbreker, bankroover Guérin verhaalt hier
zijn leven. Als zestienjarige knaap kwam hij in Chicago, toentertijd een waar bandietennest, voor een betrekkelijk klein vergrijp in aanraking met de politie en in de gevangenis,
mankeerde daarna de geringe kans welke nog overschoot om een fatsoenlijk mensch te
worden en kwam terecht in misdadigersmiddens van cosmopolitischen aard. Tot zijn
bizonderste bravourstukken behooren een groote diefstal in een bank van Lyon een tweede in een Parijsche bank (waarvoor hij levenslang krijgt), een sensationeele ontvluchting
uit de Fransene strafkolonie. — De zedeles welke de nu zeventigjarige Guérin uit zijn
leven trekt is dat misdaad niet veel opbrengt. Hij beproeft ook even wat schuld te werpen
op de maatschappij die het den jongen misdadiger haast onmogelijk maakt zich te rehabiliteeren, maar zijn rehabilitatievoornemens zijn wel veelvuldig maar altijd zeer zwakjes
geweest en men bedenkt dat, indien Guérin het eens flink beproefd had met de beterschap,
de maatschappij ook wel eens iets zou gedaan hebben. Andere moraal heeft deze volkomen amoreele mensch niet. Talent heeft hij zeker en hij had gewis beter gedaan met die
gaven te ontwikkelen in plaats van zijn inbrekersvaardigheden.
D. W.
KARIN MICHAËLIS, Bibu Uit het Zweedsch door Elberts. Uitgeverij Nygh en Van
Ditmar, Rotterdam.
Schrijfster verhaalt van een jong meisje dat officieel laat aankondigen dat zij voortaan Bibi zal heeten, op reis gaat, op vacantie gaat, enz. al kleine gebeurtenisj es die ver van
ongewoon zijn. Maar zij verhaalt dit op geestigen humoristischen toon, zeer fijn zich inlevend in de psychologie van 't heldinnetje en voor de kinderen voor wie zij schrijft steeds
prettig en interessant opmerkend. De geestige en smaakvolle illustraties van Hedvig
Collin passen zeer goed bij dit schoone kinderboek.
D. W.
MAURICE DEKOBRA, De strijd om een man, vert. J. Feitsma. A. J. Strengholt,
Amsterdam.
Men zou zoo denken dat de auteur met zijn amerikaansche oplagen, na zich een
fortuin bijeengeschreven te hebben, zich ook eens de luxe van een ernstig werk zou permitteeren, maar neen. Nu doet hij Oostersch, verteedért zich over een parijsch dametje, ge
weet wel, die haar geluk ginder ver ging beproeven, is in 't gezelschap van een pacha die
te Cannes trouwt met de jeune première van het« Théatre national de TOdeon» en nu
weet ge al genoeg. Hij (Dekobra) blijft weerzinwekkend lichtzinnig en hopeloos oppervlakkig.
P. PLANTENBERG-MARRES, Doda*s gouden leed. Hollandia-drukkerij, Baarn.
Een roman uit de negende eeuw is in onze letteren al een zeldzaamheid, daar ons
individualisme den mensch van nu alleen en onze woordkunst alleen het schrijven zelf in
plaats van het verhaal de moeite waard achtten. Deze schrijfster heeft zich met historische
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kennis op de hoogte van haar taak gesteld* Daarmee alleen schrijft men ook nog geen
goeden roman* Maar zij geeft blijk van een bizonder dramatisch en tragisch talent.
Woord-kunstelarij kent zij niet. Zij schrijft een eenvoudigen mannelijken stijl, zonder
moderne gewildheid. Nog vooral om de edele katholieke opvatting van het lijden, een
licht dat over heel het werk straalt, zal« Doda's gouden leed» hier een genegen onthaal
vinden.
D.
Groninger Volksverhalen, voor 't merendeel verzameld door E. J. Huizenga-Onnekes, bewerkt door K. Ten Laan. J* B. Wolters, Groningen. — FL 3*90.
Destijds bespraken wij zeer lovend «Het boek van Trijntje soldaats », vertellingen
opgeteekend door Mevrouw Huizenga. Het tweede deel dezer Groninger volksvertellingen is nu «Het boek van Minne Koning ». Een vergelijking tusschen de twee vertellers
durven wij niet opstellen; waarschijnlijk zijn wij daartoe niet voldoende vertrouwd met
het Groninger dialect. Daarentegen zien wij te beter het algemeen, zeer typisch volksch
karakter dezer vertelkunst. Want ja, dit is vertellen en het is kunst waarvan ' auteurs »
nog veel kunnen leeren. Het tweede hoogervermeld boek bevat minder complete, minder
op hun geheel afgeronde verhalen. Het benadert meer de folkloristische studie, mede door
de verklaringen en nota's van den bewerker, die bovendien de door verschillende vertellers bezorgde stof wetenschappelijk heeft gerangschikt. Het phonetisch weergegeven
dialect hindert haast niet: men is er dadelijk aan gewoon. Men vergeet het door de bekoring van de gedegen wijsheid, den drogen humor, de bijzonder rake beelding van de
volkstaal. Voor wolwassenen warm aanbevolen.
Prof. Dr. W. J. AALDERS, Godsdienst en leven, J. Ploegsma, Zeist. — Fl. 3.25.
Protestantsche opstellen over godsdienst, de majesteit Gods, de bijbel, het gebed,
de sacramenten, de gemeenschap der heiligen, enz... Met zeer vele stellingen kan een
katholiek zich vereenigen en waar schrijver terloops over het katholicisme spreekt, is zijn
toon waardig: doch het blijkt dat hij onze opvatting niet steeds goed begrijpt.
D.
Drs A. STUBBE C SS R, PERMEKE, reeks Eigen Schoon. De Standaard, Brussel.—Fr. 50
Dit is een hooggestemde studie over den Oostendschen schilder, die thans modieus
aan de orde van den europeeschen dag is. Men mag het toejuichen, dat althans deze profeet in eigen land gevierd wordt, zooals hij zeker nergens werd gehuldigd; want deze
weelderige Standaard-uitgave is een plechtige hulde. En het mag ook verwonderlijk
heeten, terloops, dat een kloosterling de heraut van Permeke's hypermoderniteit is geworden, hier in dit land dat de vooruitstrevendste kunstopvattingen toch niet in de kloosters kweekt.
Aan Pater Stubbe's studie ligt een algemeene esthetiek ten grondlsag, welke het interessant zou zijn te leeren kennen, buiten elke toepassing om, dus in een zuiver theoretische studie. Nu gaat het niet op, hem daarover aan den tand te voelen, daar dit altijd
een discussie over Permeke moet, nooit een debat over een theorie kan worden. Nu, over
Permeke discuteeren lijkt ons thans overbodig. Men aanvaardt hem of niet; en voor beide
stellingen heeft men, n'en déplaise Pater Stubbe, argumenten. Het zijn daarbij de hoogst
opgejaagde waarden die spoedigst tot hun vaste kwoteering afdalen. Tijd, eenige rechter!
Maar schrijft men thans over de allergrootsten in de kunstgeschiedenis, dan vindt men
ook daar steeds een zeker procent gebreken of leemten. Zooveel als op Rubens, Michelangelo, Giotto, fra Angelico moet afgedongen worden, hadden wij ten minste verwacht
dat Stubbe zou afdingen op Permeke. Dat hij het niet deed, is een streng teeken van de
vergankelijkheid van zijn werk en boezemt ons een zelfde vrees in voor Permeke's oeuvre.
Komt ZZTOS dit pijnlijk moment van inzinking, dan zullen wij beter erkennen waar Pater
Stubbe zijn eigen bedoelingen is voorbij geloopen, door Permeke te noemen «een lyrisch
visionnair, maar zooals de Hunnen»of <• een reus, een elementenbedwinger als Herkules,
een bouwer van steden als Jubal, hij torst werelden als Atlas en schept een bovenmenschelijke wereld als Michel Angelo »• Men vraagt zich af wat Permeke en wij aan deze opwinding hebben. Daarenboven wijt Stubbe het bevreemdende van deze kunst aan vier
eeuwen Renaissance (uiterlijk vormschoon) maar hij stelt niet vast, dat men zich niet
alleen sedert de jaren 1500 over Permeke zou verbaasd hebben, maar dat noch een vroeg
middeleeuwer, noch een byzantyn, noch een oude Helleen, noch een Egyptenaar, noch
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een Assyriër deze kunst zou aanvaard hebben. Blijven dus alleen de negers en Pater
Stubbe loochent ook langs dien kant elke nawijsbare affiniteit Welnu dat een zeer groote,
totaal nieuwe kunst geheel los van alle precedenten, na duizenden jaren menschengeschiedenis zou gevonden worden, is natuurlijk niet onmogelijk. Maar wanneer nu iemand
opstaat van wien anderen beweren dat hij deze kunst brengt, moet men dan niet
de sluwheid der slang en de voorzichtigheid en argwaan van ergens een ander dier
aan den dag leggen, eer men dezen nieuwen god met de Hunnen, Herkules, Jubal,
Atlas en Michel-Angelo vergelijkt? Zeker is het geen bewijs tegen een kunst, dat zij
absoluut nieuw is, maar het is er ook geen bewijs pró voor. Doch in elk geval bewijst het
tegen een criticus, dat hij een kunst bij haar ontstaan onvoorwaardelijk en kritiekloos ophemelt, vooral wanneer deze nog aan geen enkel criterium van betrouwbaar allooi kon
onderworpen worden.
Men gelieve aan te stippen dat met dit alles over Permeke's werk niets gezegd werd
en wij enkel de geestelijke houding van zijn verkondiger en profeet hebben betwijfeld. En
nog is met deze regelen slechts vagelijk naar de kern der kwetie gewezen, van nevenkwesties dan verder gezwegen.
Drs Stubbe schreef blijkbaar dit zeer verzorgd uitvoerig opstel, in het bewustzijn
een daad van moed en durf te stellen. Moge het mettertijd ook meer en meer blijken een
beraden en gepaste verstandige verstandsdaad geweest te zijn. Dit zal ook den Heer
Cordemans, die dit avant-gardeboek in zijn schoone reeks heeft ondergebracht, tot eer
strekken.
D. W. B.
Uitgaven der Firma J. B. Wolters te Groningen :
Palestina, door Dr. J. H. RONHAAR

Prijs :

Hauptperioden, door B. E. BOUWMANS & TH. A. VERDENIUS . . .

Ing.
ƒ 3,50

Geb,
ƒ 3,90

ƒ 4,25

ƒ 4,75

Die Freiherren von Gemperlein, door MARIE VON EBNER-ESCHENEACH
ƒ 0,75
Ein Deutsches Plauderstundchen, door L. BOT en J. HOUTEPEN. . ƒ 1,20 ƒ 1,40
Beknopte Engelsche Spraakkunst, door L. BOT en J. HOUTEPEN. . ƒ 1,— ƒ 1,20
Oefenboek bij de Beknopte Engelsche Spraakkunst, door L. BOT en
J. HOUTEPEN

ƒ 1,—

ƒ

1,20

Woordenlijst behoorende bij Oefenboek bij de Beknopte Engelsche
Spraakkunst, door L. BOT en J. HOUTEPFN in den prijs begrepen.
Beginselen der Staathuishoudkunde, door A. C. W. VAN Es. . . . ƒ 1,90 ƒ 2,10
Den Spyeghel der Saligheyt van Elckerlik, door Dr. H. J. E. ENDEPOLS
1,20
Fransch Woordenboek, door K. R. GALIAS en C. R. C. KERCKENRATH;
Twee deelen :
ƒ 7,50
Elk deel :
ƒ 3.75
Verschenen:
Het Boek van Minne Koning. Groninger Volksvertellingen. Deel II verzameld door
E. J. HUIZENGA-ONNEKES, met vele prenten en initialen in hout gesneden door Johan
Dijkstra, te Groningen bij P. Noordhoff. 1930.
Minne Koning was een oude Groninger boer, die op 75 jarigen leeftijd in een
gasthuis overleed. Hij was een levend folkloristisch document en E. J. Huizinga-Onnekes
heeft de gelukkige gedachte gehad uit zijn mond een aantal typische Groninger vertellingen op te teekenen en te bundelen. Ook enkele andere vertellers komen hier aan het
woord. Voor folkloristen en literators een snoepje. Het dialect dat hier wordt gebruikt,
is volstrekt geen hinderpaal. Een bladzijde lektuur en men is er mee vertrouwd. De
uitgever heeft het boek tot een weelde gemaakt. De geslaagde houtsneden van Johan
Dijkstra hebben daar in ruime mate toe bijgedragen.
FRIEDRICH HEBBEL : voornamelijk naar zijn dagboeken; door Dr. C. J. Wijnaendts
Francken. — Uitg. Wereldbibliotheek.
Het boek behelst: I Korte Levensschets. II De tooneelschrijver en dramaturg. III
Hebbers denkbeelden over kunst. IV Hebbers Philosophie en Godsdienst. V Over de
Vrouw, het huwelijk en de liefde. VI Hebbel's dagboeken. VII Aphorismen uit de dagboeken en besluit met een bibliographie en een register.
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PAUL HALFLANTS : Livres deCheveU Essai de catalogue raisonné des meilleurs ma*
nuels pour 1'entretien de la culture générale* Nouvelle édition.— Librairie de Lannoy,
Genval* — Pr* 7 fr*
Een boekje dat velen, ouderen en jongeren, met vrucht, zullen lezen.
Beeldtelegraphie en Televisie: Het overbrengen van beelden per draad en per radio*
Populaire uiteenzetting door Ir* Max Polak* Met 29 foto's en teekeningen* — Uitg* Kosmos, Amsterdam. — Pr* 95 cent*
Gebeden en overwegingen over Het Leven van Jesus-Christus door Thomas a Kempis t
uit het latijn vertaald door Vincent Lefere, pastoor te Rolleghem-Capelle* 422 blz* —
Pr* 12 fr. — Te verkrijgen bij den vertaler.
« Dit zijn, — aldus de vertaler in zijn bericht — godvruchtige overwegingen in
gebedenvorm, over het leven van Jesus-Christus* Het is een boek waarvan ik nooit had
hooren spreken vóór de Latijnsche uitgave ervan door Pohl in het jaar 1902. En nochtans
dit Boek is in alle opzichten waardig van den vermaarden schrijver van de Navolging.
Moge deze eerste vlaamsche vertaling van « Orationes et Meditationes » welkom zijn
bij mijne geloofsgenooten* Al wie naar volmaking in het geestelijke leven streeft, zal voorzeker een goeden leidsman vinden in den gelukzaligen Thomas a Kempis die hier in dit
boek zoo vroomhartig, zoo zoetelijk, zoo wonderbaar schoone bidt tot Jesus-Christus »•
G. K. CHESTERTON : The innocence of Father Brown* Bewerkt door Dr. N. H. M*
Zwager. Uitg. Wolters, Groningen. — Pr. ing. 1.20 fl. geb. 1.40 fl.
Leeraars in het engelsch koopen dit boekje voor schoolgebruik*
J. BRUMMELKAMP : Sociale geographie van Afrika* II Midden- Zuid- en Oost-Afrika .
Uitg. Wolters, Groningen. — Ing. 3.90 fl. geb. 4.50 fl.
We hebben reeds het eerste deel dat over Noord-Afrika handelt aangekondigd. Ter
perse is : Palestina, door Dr. J. H. Bronhaar.
Beatrijs, naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C. S. Kaakebeen. 8e druk,
bezorgd door Dr. D. C. Tinbergen. — Uitg. Wolters. Pr* 0,75 fl*
Alle aanbeveling overbodig.
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc, uitgegeven door Dr. H. J. E. Endepols*
e
2 Druk. — Pr. 1.25 f. — Uitg. Wolters.
We hebben reeds gewezen op de buitengewone verzorging, naar inhoud en uitgave,
van deze Lyceum-herdrukken.
H* TEIRLINCK : zon* Een kleur uit Teirlinckx's bundel Zon-beschrijvingen die vijf
en twintig jaar geleden bij C. A. J. Van Dishoeck verscheen*
Een wonder van detailkunst*
TIP-TOP- SERIE : Uitgave Van Holkema en Warendorf* — Prijs 1 gulden*
Een heel stel geïllustreerde verhalen voor jongens en meisjes van 10-14 jaar :
Agatha : Frida en haar Nichtjes* — E* De Pressensé : Huishoudstertje* — Suze
Andriessen: Constance De Wild* — E* Molt: De Kluizenaar in het Woud van Glenchon*—
Miss Cummins: De Lantaarnopsteker* — G* A* Henty: Door de russische Sneeuwvelden. —
J* Kist: De ondergang van het rijk van Montezuma* — G. A* Henty: Lotgevallen van twee
jongens in Transvaal* — A. B* Korff: Een vavantiereisje van een hoUandschen jongen naar
Java* — J* P. Zoomers-Vermeer: Reintje van den Watermolen* — D. Dykstra: De Jongens
van Oudenoord* — Suze Andriessen: Augusta*
Herdrukken ;
ANDREAS LATZKO, Menschen in den oorlog, zevende druk* Uitg. Wereldbibliotheek,
Amsterdam*
Prof* SIGMUND FREÜD, De invloed van ons onbewuste in ons dagelijksch leven, vert.
Johan Starcke, arts 2 e vermeederde druk, Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Aanbevolen boeken;
P* CAJETANUS MARTA VAN BERGANO, Het lijden van Christus, vertaald door P* Dr»

Silverius van Vechel o* m* cap. J* J* Romen en Zonen, Maesyck 1930 Fr 57*75*
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Inhoud van Tijdschriften
LA NOUVELLE REVUE FRAN£AISE ( i « juin, 1930). - Jean Cocteau r
Opium, — Pierre Jean Jouve : La symphonie a Dieu. — Antonin Artaud : La révolte du
boucher. — Julien Green : L'autre sommeiL — Paul Morand : Champions du Monde.
— Propos d'Alain : Chroniques. — Notes, etc»
LA NOUVELLE REVUE FRAN£AISE (i e r juillet, 1930)* - Henri Fauconnier t
Malaisie. — Jacques de Lacretelle : A la Rencontre de France. — Jorge Guilen : Cantique. — Jean Grenier : Sur linde» — Franz Hellens : Le Monde Intérieur* — Dostoïevsky : Lettre. — Chroniques. — Notes, etc.
DE VLAAMSCHE GIDS (Nieuwe reeks N* 10). - Jozef Peeters : Tien Jaren
Volkerenbond. — Germaine Gilson : Rozen Sprookje. — A. De Geest : De Slavenverlosser, Kaïn (Gedicht). — Hendrik Van Rooy : Er was een kleine Kabouterman*
— Bertha : Zomerochtend, Liefde. — E. Vuylsteker : Nog de Vlamingen en Mexico.
— Edmond Van Offel: René Bosiers en de Liefde voor de oude Steenen. — Franz De
Backer : Hollandsche Letteren. — H* Van Tichelen : «Landen en Volken» en ons
Onderwijs in Aardrijkskunde. — Boekbeschouwing.
DE GEMEENSCHAP (Nummer 8). - Gerard Wydeveld : Sint Jehanne d'Arc.
— Anton Van Duinkerken: Verzen. — Hendrik Andriessen: De Stijl der Diensten. —
To Holscher: Katechismus. — Man Arnet: Meer dan een provincie. — Albert Helman:
Het Klinkende Eiland. — Gerard Wydeveld : Bioscoopbrand. — Theun de Vries :
Herfst. — Gabriel Smit: Licht. — Vic. Reinders : Afscheid. — Jac. Stolte : R. K. S. P*
pro of contra Missievrijheid. — Bernard Verhoeven : Pierrot. — Karl Gabriel Pfeill
Gebückt auf die Rosse...— N. G. H* Deen: Eroica. —Th. H. Schlichting: Het Carnaval
der Burgers. — Kroniek.
NOUVELLE EQUIPE. — 4 m e année, n° 1 -1930 (le numero : 10 frs, 160 pp.).
Rédaction et administration : 29, rue Nestor de Tière, Bruxelles.
Sommaire: Marcel Lallemand: Métaphysique et Mystique chrétiennes et hindoues
comparées. — Lionel Giraud-Mangin : Le Départ Marin. (Poème.) — Robert Honnert t
La Vie et les Ombres. — Edmond Humeau : Lignes de Mort. — Ville Ouverte. — Richard de Saint-Victor : Llnsatiabilité de TAmour. — Simon de Cyrene : Notes de vie:
L'Amitié. — Paul Frognier : Printemps. — Raoul Rey Alvarez : Duhamel et TEpopée
Salavine. — Georges Schelstraete: Lassitudes. — Chroniques: Léon Moureau: Tendances du Droit. — Ivan Denis : La Poésie en 1929 et dans le début de cette année. —
Paul Werrie : Etat du Cinéma a mi-i93o. — Bloc-Notes.
DE NIEUWE GIDS (Juni). - Willem Kloos : Aan mijn goeden ouden makker
Dr. Charles M. van Deventer. — Dr. M. B. Mendes da Costa : De Ilias en Odyssea
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en «De Homerische Kwestie »• — T* de Boone : In Memoriam Prof. Dr* R* C. Boer»
— H. H. J. Maas : Na een Halve Eeuw. — A.Weruméus Buning : Nog wat over Shakespeare. — Hendrik Kroon: Iets over de Kunst en het Pessimisme. — Siegfried van Praag:
Franz Kafka. — Hélène Swarth : Droomen* — Willem Kloos : Binnengedachten* —
Sjoerd Broersma : Sacha Twerskaja* — J* R* van Stuwe Hzn : Masefield Laureata. —
Willem Kloos : Hélène Swarth* — Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht* —
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën (Dames-Rubriek)*
DE NIEUWE GIDS (Augustus). — Willem Kloos : Harer Majesteit Koningin
Wilhelmina. — Ralph Springer : Leerjongetje* — Maurits Wagenvoort : Renaissance
en Rococo» — Eva Asscher : Een Kinderleven* — Emmy van Lokhorst : Thea* —
Hélène Swarth : Droomen* — Willem Kloos : Binnengedachten* — Willem Kloos :
Hein von Essen* — Dr* Nelly Geerts : Invoeling en Abstractie* — Maurits Wagenvoort:
Buitenlandsch Overzicht* — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën
(Dames-Rubriek)*
ROEPING (Juli). — Wies Moens: Albrecht Rodenbach* — JanP* Q* Van Bergen:
De Luie Kluizenaar* — Paul Van H* : Het glaswerk (vers). — Gerard Knuvelder :
De overwintering op het hollandse schiereiland* — Jan Feltrup : Het vreemde lied (vers).
— Anton Van Duinkerken: Voëtius (vers). — W* B* Yeats : Gravin Cathleen (i e bedrijf).
— Paul Van H* : 95 °/0 (vers). — Prof* Dr* J* A* Veraart : Politieke Kroniek VIL —
J* M* Van Hardeveld : De Kerk v* d* H* Joannes te Eijgelshoven* — Victor Leemans :
Nicolaï Berdjajeff (slot). — Kroniek.
DEN GULDEN WINCKEL (Juli). - R* Events : Revolutionnaire reactie. Martin J* Premsela : Georges Duhamel. — Nico Rost: Het werk van Joseph Roth. —
Anthonie Donker : Kroniek der Poëzie* — Wouter Smids : Lezen op reis* — Roel
Houwink : Kroniek van het Proza* — Theun de Vries : Moderne Kunstenaars* —
Adolf ter Haghe : Luc Durtain* — Mr* Dr* Benno J* Stokvis : Twee boeken over Vincent
van Gogh* — Dr* J* F. Otten : Moskou in gisting. — Tijdschriftenschouw; Boekenfilm;
Wat van de pers kwam*
REVUE GÉNÉRALE (juillet). - Pierre Nothomb : Le Roman de mil huit
cent trente (Dernière partie)* — B o n Pierre van Zuylen : La Première Mission du
Vicomte Vilain XIIII a Rome* — Henri Davignon : Notes africaines (suite et fin)* —
Victor Kinon : La Chanson du Paysan ivre (Poème). — H* Vermeulen : L'Assurance
et la Vie* — C t e de Germiny: Aphorismes* — B o n J* Ch* Snoy: A* Harvard* — Ch* d*Ydewalle : Silhouettes politiques : M* Henri Rolin* — Fernand Baudhuin : La Vie économique et financière : La Vie chère, Illusion féconde* — Auguste Mélot : Chronique
cpolitique* — Notes critiques*
LITERARISCHER HANDWEISER (August). - Katholizismus als Stoff- und
Formwelt* Von Johannes Kirschweng, Bad Neuenahr* — Zur Psychologie des religiösen
Erlebens* Von Georg Wunderle* Würzburg Zeitfragen der Architektur* Von Ernst
Hamm* Gieszen* — Aussprache-Ecke : Die katholische Kritik und die Zeitlage* Von
Gustav Keckeis, Freiburg i* Br* — Neuerscheinungen des In- und Auslands* — Zeitschrifte nschau*
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Oorzaken en verloop der Omwenteling
van 1830
door Dr* L» Van der Essen,
Hoogleeraar te Leuven»

Voor al dezen die zich verdiept hebben in de studie der bronnen
die materiaal leveren voor de geschiedenis der Omwenteling van 1830,
staat het boven allen twijfel verheven dat de verantwoordelijkheid
van de scheiding tusschen Noord en Zuid moet gelegd worden op de
schouders van Koning Willem I»
Oorzaak en verloop van de omwenteling kunnen niet begrepen
worden zonder een karakterstudie van den vorst, dien het Weener
Congres in 1814 aan het hoofd stelde van het Vereenigde Koningrijk
der Nederlanden,
Willem I was, ontegensprekelijk, een sympathieke personaliteit*
Eenvoudig van levenswijze, zeer verstandig, onvermoeibare en stoere
werker, methodische en bekwame bestuurder, dat was hij wel» Zijn
taak heeft hij altijd zeer ernstig opgevat : zeer geloovig man, aanzag
hij zijn Koninklijke Zending als een werk hem door God in eigen
persoon toevertrouwd* Daarbij was hij eerlijk van natuur, oprecht
en ook verdraagzaam* Gemakkelijk ontroerbaar was hij niet: een door
en door nuchter man» De Engelschman White, in zijn kostbaar werk
The Belgic Revolütion, zegt van hem zeer juist:« Bij Willem was alles
materieel, positief en mathematisch». Prijsbare hoedanigheden,
gewis, voor iemand die over andere menschen regeeren moet»
Verscheidene van die hoedanigheden waren ook te vinden bij
iemand die hem in onze geschiedenis was voorafgegaan en met wien
hij een treffende gelijkenis vertoont: Keizer Jozef II»
Wat bijzonder Willem I en Jozef II op ééne lijn doet stellen,
is hun politieke opvatting : beiden waren voorstaanders van het
zoogenaamde «verlichte despotisme» der XVIIIe eeuw, dat men ook
bij Frederik den Groote van Pruisen en bij tsarin Catharina van
Rusland waarneemt» Ontstaan uit de humanitaire theorieën van
Jean-Jacques Rousseau, die onderwees dat de mensch goed was van
natuur en bij geboorte en dat het eenig doel van den mensch dan ook
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moet zijn hier op aarde gelukkig te zijn, hield het «verlichte despotisme » er een stelsel op na, dat uiterlijk den onderdanen dat verdiende geluk moest bezorgen*
De vorst moest zichzelf aanzien als de eerste dienaar van zijn
volk en aan dat volk het geluk bezorgen*
Door God aangesteld, wist de vorst waar dat geluk gelegen
was en hoe men het bereiken kon* Want het volk was, in zijn geheel,
niet genoeg opgeleid om te beseffen waarin nu juist dat geluk bestond :
de vorst alleen kon het weten* En zoo kon en moest het wel meer dan
eens gebeuren dat de vorst en het volk niet 't akkoord gingen voor
het te bereiken doel* In dat geval is de plicht van den souverein
zijn ideaal — het eenig ware — van volksgeluk door dik en dun te
veroveren, zelfs tegen den wil van het onwetende volk in* En daarvoor was «despotisme», absolute macht noodig, om desnoods allen
tegenstand te breken*
Dit «verlichte despotisme» had in Willem I een getrouw voorstaander gevonden en dat is het nu dat ons de hardnekkigheid, de
onverzoenbaarheid van zijn politiek doet begrijpen*
Hij geloofde in het heilige van zijn zending als «verlicht despoot » en al wie hem daar in den weg kwam te staan, zou geknakt
en gebroken worden*
Dat legt ons uit waarom de grondwet, die hij aan Holland had
geschonken en die, in 1815, na Waterloo, ook aan België zou moeten
toegepast worden, door hem aanzien werd als een monument van
persoonlijke wijsheid, waaraan niets mocht veranderd worden* Zoo
bleek hem dan ook de poging der Belgen om daarin het princiep
der ministerieele verantwoordelijkheid te doen schrijven, als een
onaanneembaar iets* En de «grieven» met dewelke later de Belgen
Zouden komen aandragen werden door den Koning aanstonds van de
hand gewezen als een onvergeeflijke manifestatie tegen zijn vorstelijke
wijsheid en ondervinding*
Dat «verlichte despotisme», zoo noodlottig reeds op zichzelf,
werd dan nog verergerd door de welgekende stijfhoofdigheid van
Willem I, die hem de wijze raadgevingen van ministers als Falck
deed in den wind slaan en hem er toe aanzette zich van die lastige
raadgevers te ontmaken* Een enkel van die ministers wilde hij dan toch
behouden : van Maanen, den minister van Justitie, den man dien
de Belgen als «den kwaden duivel» van dtn Koning bestempelden,
en tegen wien zij eenen onverzoenlijken haat koesterden,
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Indien Willem I in meer dan een karaktertrek met Jozef II kan
vergeleken worden, dan is er nog iets dat ons bij hem aan Filips II
van Spanje doet denken : de besluiteloosheid, de traagheid in het
nemen eener beslissing* Het duurde altijd zeer lang vooraleer Willem
in politieke zaken een oplossing had gevonden en het bestudeeren
van een dossier sloot hij gewoonlijk met de droge opmerking :
« Nou, we zullen d'er eens even op slapen »•
Hetgeen dan aan een zeer fijn Fransch «observateur» deed
schrijven : «Il a tant dormi sur les affaires de Belgique qu'un beau
matin, en se réveillant, il constata qu'il avait perdu la moitié de son
royaume »•
Het is betreurenswaardig dat zulke gevaarlijke zwakheden de
waarde van den man kwamen verminderen* Want verstandig en eerlijk
als hij was, heeft hij op meer dan een gebied ten voordeele der Belgen
schitterend gepresteerd*
Van meet af had de Koning begrepen dat het werk van het
Weener Congres, de vereeniging van Nederland en België, op gebied
van handel en nijverheid een wonderbaar iets was, een ideale oplossing van economisch standpunt uit* Handel en industrie van het
Zuiden, met de voortvarendheid en ondernemingsgeest van het
volk daarbij, konden uitstekend huis houden met het Noorden,
waar landbouw bloeide en waar men een belangrijke handelsvloot
had, met een rijk en uitgestrekt afzetgebied voor alles wat het Zuiden
leveren kon : de Nederlandsche Kolonies, Het prachtige complexus
van die krachten was den koning niet verstoken gebleven en 't is
daarom dat hij, in de eerste helft zijner regeering, vrank vooruitkwam
voor vrijhandel en het door de Hollanders gewenschte protectionnisme verwierp* Vrijhandel moest België bevoordeeligen en Willem I
verkoos dit stelsel, om zijn onderdanen van het Zuiden de noodige
kans te geven, op gevaar af in Holland groot misnoegen te doen
ontstaan*
Den Belgischen handel schonk hij de verdiende aandacht :
de verkeerswegen werden verbeterd, kanalen gegraven — men dankt
hem het Gent-Terneuzen kanaal — en, door de koninklijke bezorgdheid n£m de haven van Antwerpen grootere uitbreiding* Het stichten
der Nederlandsche Handelsmaatschappij vergemakkelijkte het openen
van meer afzetgebied : België kon welhaast met Engeland wedijveren
en de Fransche concurrentie overvleugelen* De «Nationale maatschappij ter bevordering van de nijverheid» zou de industrie ter hulp
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komen; metaalnijverheid en kolenindustrie kenden een grooten
voorspoed, stoommachines werden ingevoerd, en de koning droeg
veel bij tot het stichten der Cockerill-werkhuizen te Seraing en der
glasblazerijen van Val-St-Lambert*
De tentoonstelling te Gent, in 1820, en deze te Brussel in 1830
— op den vooravond der Omwenteling — kwamen het bewijs leveren
van het doorzicht en de uitstekende maatregelen van Willem op
economisch gebied*
Ook op intellectueel gebied mag er niets dan lof van hem worden
verkondigd* Hier was de toestand in België absoluut ellendig* Op de
341*392 ongeletterden die het Koninkrijk der Nederlanden telde
op een totaal bevolkingscijfer van ongeveer vijf millioen en half,
vond men er niet minder dan 228*000 in onze provinciën! Men
denkt hier onwillekeurig aan « Een Schoolmeester ten tijde van Maria
Theresia» door Hendrik Conscience geschetst*
Tegen die onwetendheid zou de vorst een §oort kruistocht
ondernemen* Met behulp van zijn talentvollen minister Falck, begon
hij een hervorming van 't onderwijs die uitstekende gevolgen zou
hebben* Voor het lager onderwijs werd de Hollandsche Schoolwet
van 1806 in België ingevoerd : gediplomeerde onderwijzers alleen
zouden, kosteloos, onderwijs geven, onder toezicht van den Staat*
Voor het middelbaar onderwijs stichtte Willem I de athenea en het
hooger onderwijs werd in 1816 sterk bevorderd door het oprichten
van drie Staatsuniversiteiten : eene te Gent, eene te Luik, en de derde
te Leuven* Musea, avondscholen, volksboekerijen kwamen dit werk
volledigen en getuigen van het verheven ideaal des Konings op
verstandelijk gebied*
Helaas! op politiek gebied was Willem zoo gelukkig niet* En
we zagen hooger waarom* Zijn mentaliteit van «verlicht despoot»
kwam al zeer vroeg te voorschijn toen, in Oogst 1815, de Grondwet
in België moest aangepast worden* Die grondwet — waarvan Thorbecke zei dat ze deed denken op een «Etat napoléonien & fagade
constitutionnelle» — kon de Belgen niet bevredigen, die aan meer
vrijheid gewoon waren en de meesten der «moderne» vrijheden
vroegen* Wanneer de Koning nu een gewijzigd projekt dier grondwet
aan de Commissie van Hollandsche en Belgische notabelen liet voorleggen, begonnen de Belgische bisschoppen, onder leiding van den
bisschop van Gent, Mgr de Brogue — een waar «prélat d'ancien
régime» — eene hevige «campagne» daartegen op te zetten, omdat
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er het princiep van de gewetensvrijheid in opgeschreven stond* De
bisschop van Gent verklaarde :« Le principe de 1'égalité du culte est
pernicieuX et en contradiction avec la religion»* Die veroordeeling
der bisschoppen had voor gevolg dat de grondwet door de Belgen
werd verworpen* Bij de stemming der «notabelen» daarvoor aangeduid, kreeg zij maar 527 stemmen «ten voordeele» op 1603 afgevaardigden : 796 stemmers verklaarden ze te verwerpen om reden
van godsdienstigen aard*
Verbluft was Willem! Zoo iets was ongehoord, en hij zou dan
ook aanstonds handelend optreden* De «onthoudingen» werden door
hem als «ja — stemming»aanzien : de«neen — stemming»om godsdienstige reden werd ongeldig verklaard, en zoo liet de vorst de grondwet voor aangenomen verklaren «met 807 tegen 670 stemmen»1
Arithmétique hollandaise, zei het volk, en de koninklijke overheid
kwam in het gedrang*
Willem had hier gehandeld als «verlicht despoot »* Op dien weg
zou hij voortgaan* Hij zou al de ministers, die hem te onafhankelijk
schenen of hem dierven wijzen op het noodlottige van zekere handelingen, den eenen na den anderen afdanken of wegzenden, om ten
slotte te regeeren als een autocraat en van zijn rijk dat«Etat napoléonien»te maken waarvan Thorbecke sprak*
Zoo zou hij dan regeeren bij eenvoudige dekreten, besluit van
zijnen souvereinen wil : het zijn die dekreten die ontstaan hebben
gegeven aan de Belgische «grieven», voorspel van de Omwenteling*
Het is nochtans vóór die autokratische periode dat hij, te zamen
met zijn minister Falck, die beruchte «taalbesluiten» trof, die een
der eerste grieven der oppositie zouden in het leven roepen*
Het moet gezegd dat het Weener Congres een onmogelijke
taak aan Willem I had opgelegd : hij moest namelijk, naar het woord
der diplomaten, België en Nederland «amalgameeren», d* w* z* versmelten, van beide volken één volk maken, en van beide landen één
barrière tegen een gebeurlijken terugkeer van het Fransche imperialisme*
«La Belgique sera amalgamée avec la Hollande»! Vergat men
dan te Weenen, en later te Londen, wanneer de VIII Artikelen
werden opgesteld (1814), de scheiding die in 1579 tusschen Noord
en Zuid voltrokken werd; hoe sedert 1585 — inneming van Antwerpen
door Farnese — beide landen een verschillenden weg waren opgegaan?
hoe sedertdien het Calvinistische Noorden het Katholieke Zuiden
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zijn wederkeer tot de «Spaansche obediëntie» had betaald gezet;
hoe daaruit de sluiting der Schelde, het tractaat van Munster en het
Barrière-stelsel waren voortgevloeid; hoe daardoor ten slotte de
mentaliteit in Noord en in Zuid fondamenteel verschillend was geworden? Daaraan had men geen aandacht geschonken en de Groote
Mogendheden hadden noch de Belgen noch de Hollanders aangaande
de vereeniging geraadpleegd* Het was immers «an arrangement for
a European object», zooals Lord Aberdeen zich had uitgedrukt*
En toch wou Willem I« amalgameeren »• Minister Falck was van
oordeel dat zulke uitslag maar alleen kon bereikt worden door eenheid
van taal en stelde voor het Nederlandsch als officieele taal voor bestuur,
gerecht en leger op te dringen in de provinciën Antwerpen, Limburg
en de beide Vlaanderen, alsook in de arrondissementen Brussel en
Leuven*
Die taalbesluiten van 1822-1823 verwekten hevige herrie in
België, vooral bij de verfranschte burgerij, maar bijzonder in dit
gedeelte van het land waar men ze het minst zou verwacht hebben :
in beide Vlaanderen en in Antwerpen* De koning was er, eens te meer,
over verbluft, en dat is begrijpelijk* Hij had echter niet ingezien dat
die vijandschap tegenover het «Hollandsch» — zooals men toen
schreef en zegde — bijzonder uitging van de geestelijkheid, die in
de taal van het Noorden het verbreidingsmiddel zag der Calvinistische gedachte. Hoeveel malen werd niet deze raad gegeven, dien we
uitgedrukt vinden in een brief door den vader van Tony Bergman
gëinterceptéerd en aan de Regeering meegedeeld : «opposez-vous
toujours, autant que cela dépend de vous, è TeXtension de la langue
hollandaise* Le flamand, tel que vos pères Tont parlé et écrit, n*y
perdra rien, tandis que le hollandais, écrit même par des personnes
savantes et irréprochables, porte toujours avec lui les germes de Vhérésie»(Brief van 14 Juni 1829) *
En zoo ontstonden de taalgrieven, d* w* z* de onverzettelijke
weigering der Belgische beambten en openbare personen de taalbesluiten van Willem na te leven*
Ten gevolge van de autocratische decreten des konings en van
zijn onwil iets aan zijn besluiten te veranderen, stonden weldra al
de klassen der Belgische bevolking tegen den vorst gekeerd* De
« grieven » staan zeer duidelijk aangegeven in een anoniem pamflet
dat in Oogst 1830 tusschen het volk verspreid werd en dat luidt als
volgt:
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« Oprechte en eerlijke toepassing der Grondwet zonder restrictie of interpretatie ten voordeele van den Koning — verwijdering
van Minister van Maanen — een nieuw kiesstelsel, waar de verkiezing meer rechtstreeks door het volk zal gedaan worden — het
herinrichten van de jury, door Willem I afgeschaft — eene nieuwe
rechterlijke organisatie — de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van ministers door eene wet te bepalen — zetel der Haute Cour
— Hooger Gerechtshof — naar België verplaatst •— staken der
vervolging ingespannen tegen de pers — uitdeelen van brood aan de
stakende werklieden en voorloopig opheffen van de belasting op het
vleesch*»
Niet al de Belgen stonden den Koning vijandig* Willem I had
trouwe aanhangers gevonden in ons land bij de liberale fabrikanten
en grootnijveraars, bijzonder te Gent en te Antwerpen — twee steden
die in de eerste jaren onzer onafhankelijkheid centra zullen blijven
van Orangisme —* Gewoonlijk legt men die «orangistische» gezindheid der liberale fabrikanten uit met te wijzen op de voordeelige
economische politiek des könings, die door zijn stelsel van vrijhandel
en al wat hij voor handel en nijverheid deed de belangen dier personen
of dier klas diende* Waarheid steekt er wel in dien uitleg* Maar het
is een onvolledige uitleg*
Wat tot hiertoe al dezen die over de Omwenteling van 1830
hebben geschreven niet bemerkt hebben, is het volgende* De Belgische agitatie was bij uitstek een beweging van Katholieken en
conservatieven, ten minste tot Oogst 1830* Zij die het regiem des
konings bestreden* waren* in den grond van de zaak* de opvolgers van
de Statisten — Katholieken en conservateurs — van 1789* van de
partijgangers van Van der Noot in de Brabantsche Omwenteling
tegen Jozef II* In 1828-1929 en in 1789 vindt men dezelfde soort
menschen tegen het bewind gekant : de adel, de geestelijkheid, de
dekens der gilden, de kloosterlingen en het mindere volk*
Zij die, integendeel, Willem I lang ondersteunden, waren de
opvolgers van de Vonckisten van 1789, skeptische voltairianen, aanhangers van de beginselen der Fransche Revolutie, doctrinair aangelegd en in den grond anti-klerikaal* Vonckisten en liberalen zijn
onderscheidenlijk vader en zoon*
De liberale grootfabrikanten, die den Koning eerden om zijn
goede handels- en nijverheidspolitiek, schaarden zich nog meer rond
hem wegens sympathie voor zijn Calvinisme, voor zijn anti-Katholiek
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zijn* Dat blijkt zonneklaar uit menige karikaturen gedurende de
periode van agitatie die 1830 voorafgaat uitgegeven en overal verspreid*
En zoo kunnen we uitleggen wat nu heden ten dage aan vele
menschen onbegrijpelijk lijkt : de liberalen van 1830 in de groote
nijverheidscentra zooals Gent en Antwerpen zijn tegelijk franschgezind — zooals hunne voorzaten de Vonckisten — antiklerikaal en
Orangistisch* Zooals bij de Hollandsche Calvinisten vindt Willem
er zijn meest verknochte partijgangers*
Daarin zou nochtans verandering komen* Rond 1827 ontstond
het zoogenaamde democratische Liberalisme of Jong-Liberalisme,
dat voorheen reeds in Engeland en Frankrijk zijn verschijning had
gedaan* Nieuwe mannen komen op het politiek schouwtooneel,
jonge mannen zooals Lehon en Karel de Brouckère* Die zijn met
gansch andere gedachten bezield en hun bijzonderste werk is het
stichten eener nationale, Belgische pers, waarvan de bijzonderste
organen zijn : Le Courrier des Pays-Bas, Le Courrier de la Meuse,
La Politique.
Grooten invloed heeft die pers gehad op het ontstaan der Omwenteling* Tot hiertoe was de oppositie in België te veel verspreid, te
onsamenhangend : het bestaan dier dagbladen zal die oppositie een
enkele richting geven, al de schakeeringen bij elkaar brengen, een
gezamentlijk programma helpen opstellen*
Tot in 1828 hadden katholieken en liberalen afzonderlijk gehandeld* Maar nu zal ontstaan wat gekend is als de « Union des oppositions »* Bijna tegelijkertijd als de Jong-Liberalen verschijnen, zien
wij bij de katholieken een soort linkervleugel tot stand komen : de
«catholiques libéraux» of liberaliseerende katholieken*
Deze volgden de nieuwe strooming die in Frankrijk geboren
was onder de leiding van Lamennais en aldaar het dagblad UAvenir
als orgaan had* Die nieuwe groep wilde «L'Eglise libre dans TEtat
libre», d* w* z* eene Kerk, die vrij van banden maar ook zonder Staatsbescherming, vrijheid van beweging zou hebben in haar eigen sfeer*
En daarmee gepaard ging de eerbied voor de andersdenkenden :
«beaucoup de tolérance, zooals Lagrange schreef in 1830, envers ceux
qui, places en dehors du même cercle d'idées, réclament les mêmes
garanties sociales »*
Die verdraagzaamheid der «catholiques libéraux» had als gevolg
dat welhaast kon samengewerkt worden met de Jong-Liberalen : hier
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werd gesloten een soort«union sacrée » die nu katholieken en liberalen zou toelaten te zamen den strijd aan te binden tegen het«verlichte
despotisme » van Willem I* De « Union des oppositions» zou geboren
worden uit de dubbelzinnige politiek die de Koning voerde in zake het
geschil over de onderwijskwestie*
Wij hebben hooger gewezen op al het verdienstelijke van 's
konings prestatie op verstandelijk gebied* Wij moeten er nu hier aan
toevoegen de opmerking dat, zoo de onderwijspolitiek op cultureel
gebied schitterend was, zij van katholiek-godsdienstig standpunt uit
als zeer gevaarlijk moest blijken*
De koning had immers het verplichtende Staatsonderwijs ingevoerd, dat alleen «neutraliteit» wilde kennen en kosteloos moest zijn*
In 1824 stond heel het Belgisch episcopaat tegen die opvatting op
en trachtte een uitgesproken confessioneel onderwijs in het leven te
roepen*
Dat zou Willem I niet dulden : de Belgische bisschoppen, met
hun mentaliteit van «prélats d'Ancien Régime » kon hij moeilijk
dulden; hij vond ze immers altijd op zijn weg wanneer hij
« moderne » hervormingen wilde invoeren*
Rap kwam het antwoord : de koning ontnam aan al de kloosterorden het privilegie van onderwijs en in 1825 zou hij, zoo verklaarde
hij zelf, het middelbaar onderwijs heelemaal «declericaliseeren »* De
Seminaries werden afgeschaft en vervangen door het «Séminaire
Général», dat bij de Staatsuniversiteit te Leuven werd geopend* Dit
was een treffende navolging van wat vroeger keizer Jozef II had gedaan*
Maar Willem I scheen dan toch een dubbel doel voor oogen te
hebben : een jonge geestelijkheid vormen met «nieuwe» gedachten,
een nationalen clerus stellen tegenover de Fransche en franschgezinde
geestelijkheid die tot het regiem van Napoleon opklom*
Hier echter stootte hij tegen den katholieken geest van België, die
zulke maatregelen noch goedkeuren noch verdragen wilde* En de
koning moest het onderspit delven* In 1827 zag hij zich genoodzaakt
onderhandelingen met den Paus aan te gaan om in de onderwijskwestie
tot een vergelijk te komen* Een concordaat werd gesloten, waarbij
de koning op het punt van de neutraliteit van het onderwijs moest
capituleeren*
Toen de Calvinisten in Holland en de Belgische liberalen dat
vernamen, ging er een storm van verontwaardiging op* Bij dit tempeest
geraakte Willem het hoofd heelemaal kwijt* Om zich uit den slag te
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trekken, gebruikte hij een middel dat van een eerlijk man zooals hij was
gansch onwaardig moet geacht* Hij liet in het geheim calvinisten en
liberalen gerust stellen : de toegevingen die hij kwam te doen, liet hij
weten, waren geveinsd en zouden geen practischen uitslag hebben***
Die taal kwam ter oore der katholieken die, verontwaardigd over
zooveel dubbelzinnigheid, den vorst nu als een open vijand aanzagen
en met hem dan ook heelemaal afbraken*
Bijna onmiddellijk daarna zou Willem I ook de trouw der hem verkleefd gebleven liberalen verbeuren* Vertoornd over de scherpe kritiek
die de dagbladen zich veroorloofden tegenover zijn regeeringspolitiek
— en hier is er spraak van de pers der Jong-Liberalen en der katholieken tegelijk — liet hij een strenge censuur uitoefenen* De roep voor
«Vrijheid der drukpers!» werd nu, bij de liberalen vooral, geweldig*
Frans De Potter, die in zijn Courrier des Pays-Bas geschreven had :
« Jusqu'ici on a traqué les jésuites : bafouons, honnissons, poursuivons les ministériels!» haalde zich een proces op den hals*
Bij zijne veroordeeling weerklonken in de straten van Brussel de
eerste kreten van oproer tegen het bestaande regiem (1828)*
Zoo kwam dan de Union des oppositions in 't leven, die in 1828 en
in 1829 een monster-petitionnementop touw zette en honderden handteekens verzamelde om aan den koning het verdwijnen der bestaande
mistoestanden te vragen* De katholieken drukten hier bizonder op de
vrijheid van onderwijs, de liberalen op de vrijheid der drukpers*
Omwenteling was het nog niet: de oppositie sprak nog altijd van
den wettelijken weg te bewandelen, zij wilde maar alleen «une opposition legale, paisible et grave »*
Hoe is dan de Omwenteling van 1830 zoo plots losgebarsten?
Onder den drang van omstandigheden die niemand voorzien had :
die omwenteling kwam als een verrassing voor iedereen, en niet het
minst voor degenen die, door hunne houding, haar om zoo te
zeggen onvermijdelijk hadden gemaakt*
De noodige atmosfeer voor de komende omwenteling werd geschapen door de Fransche Juli-omwenteling van 1830, die den reactionnairen Karel X van den troon wierp en in zijn plaats den liberalen
Louis-Philippe stelde*
Die Juli-omwenteling te Parijs is belangrijk, niet omdat zij —
zooals wel eens beweerd wordt — door de Belgische «muiters» van
1830 zou nageaapt zijn, maar wel omdat zij in de Belgische middens de
gedachte van eventueel gewapend oproer kwam aankweeken en nevens
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de politiek der gematigde en anti-revolutionnaire Union des oppositions
een extremistischen groep in het leven riep, wiens gekonkel de lucht
kwam vertroebelen*
Wij doelen hier op de Franschgezinde groep van Alexander
Gendebien* De correspondentie van Gendebien laat ons constateeren
dat deze laatste nooit heel duidelijk heeft geweten waar hij heen wilde*
Annexatie bij Frankrijk heeft hij niet gezocht, maar wel hulp van wege
Louis-Philippe* Onder welken vorm? Dat wist hij zelf niet heel goed :
de omstandigheden zouden dat misschien wel best leeren*
Talrijk was de groep dier Franschgezinden niet, maar heel rumoerig* Gendebien en zijne aanhangers stelden zich in verbinding met de
Parijzer politieke «clubs», waar allerlei plannen werden gesmeed om
de revolutionnaire Juli-beweging in de naburige landen te doen overwaaien en waar men de oude Richelieu-politiek — «de grens van
Frankrijk ligt aan den Rhijn» — trachtte op te warmen* Die clubs
hadden het voorzeker op de annexatie van België gemunt, maar vonden
nochtans geen steun bij Louis-Philippe die wel wist dat een zulkdanig
avontuur hem waarschijnlijk zijne kroon zou kosten*
Gewichtig deden de mannen van Gendebien wel: in hun midden
hoorde men spreken over de revolutie die komen ging en over den
steun dien Frankrijk onvermijdelijk geven zou* 't Is in dat midden dat,
rond half Oogst 1830 gefluisterd werd dat «de revolutie» te Brussel
op 15 september zou losbreken*
Al dat zenuwachtig gedoe werd door de gematigden der Union
des oppositions met een bijna minachtend medelijden gadegeslaan :
zeer ernstig werd het zeker niet opgenomen*
En toch! Er hing electriciteit in de lucht* Toen de feesten die op
24 Oogst te Brussel moesten plaats grijpen ter gelegenheid van 's konings naamfeest werden aangekondigd, schreef er iemand met houtkool op den muur van het Paleis der Staten-Generaal te Brussel :
Lundi, feu d'artifice;
Mardi, illumination;
Mercredi, révolution!
De daad van een heethoofdige, jawel*** maar de overheden waren
toch alles behalve gerust* Honderden stakende werklieden slenterden
immers rond in de straten in dzzz periode van nijverheidscrisis en het
volk morde om de taks op het brood, die de duurte van het leven had
doen stijgen*
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De Brusselsche Regentie zou dan de feesten maar afzeggen: alleen
de vertooning der Muette de Portici in den Muntschouwburg, op 25
Oogst, zou doorgaan*
En zoo komen wij aan de beruchte episode die gewoonlijk — en
ten onrechte, wij zullen het zien — als het begin der Revolutie wordt
voorgesteld* Op dat oogenblik denkt voorzeker de overgroote meerderheid der Belgen aan geen omwenteling, veel minder nog aan afscheiding van Holland* De leiders der « Union catholico-libérale» houden
het nog altijd bij hunne «opposition legale, paisible et grave » : daaromtrent kan niet de minste twijfel bestaan*
Maar een groepje mannen die waarschijnlijk tot de fractie van
Gendebien behoorden, en waartusschen zich veel jonge lieden van den
gegoeden burgerstand bevonden, had besloten van die vertooning der
« Muette de Portici» gebruik te maken om een manifestatie «tegen de
overheid» — niet tegen Holland, zelfs niet tegen de dynastie der Nassau
— op touw te zetten en straatrumoer uit te lokken*
Dat gebeurde dan ook zoo* Na den vierden akt van het tooneelstuk kwam een opgewonden menigte uit het theater gestroomd en
slaakte pproerige kreten* Een stoet vormt zich en vol wanorde gaat het
de stad in* Men zag in dien stoet stappen Fransche agents-provocatears,
die Fransche driekleurige kokarden droegen, jongelieden uit den
burgerstand, werkeloozen, en zelfs knapen van ia tot 15 jaar*
Dien zelfden avond schreef Gendebien in hoogst eigen persoon
eenen brief waarin hij het oproer als une maavaise farce d'écoliers bestempelde!
En dat was het ook, en 't zou waarschijnlijk een « mauvaise farce »
gebleven zijn, gemakkelijk door politie en overheid te onderdrukken,
hadden de manifestanten niet overgegaan tot het stellen van daden, die
alles weldra zouden veranderen* Zij begaven zich naar de drukkerij van
Le National — het dagblad dat door Willem I gesticht was en waarin
Libry-Bagnano, de Florentijnsche valschmunter, door den koning als
pamphletair aangeworven, zijn gal over de Belgen uitspuwde — en
sloegen er alles kort en klein* Daarna ging het naar de woningen
van den gehaten minister van Maanen en van den politieprefect
de Knijff, en hier werd alles in brand gestoken* Op dit oogenblik
hadden talrijke werkeloozen en allerlei janhagel uit de achterbuurten
de manifestanten komen vervoegen en zoo eindigde het met een
tragedie : vele fabrieken, waar weef- en spinmachines waren
ingevoerd geweest, met het gevolg dat vele werklieden werden
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afgedankt, werden nu aangevallen en al het getuig en de machines
werden er verbrijzeld*
Levae, opsteller van Le Beige, schreef dan ook aan De Potter dit
#eer merkwaardig relaas der gebeurtenissen :
«A minuit, le mouvement était encore conduit par des gens
bien mis et honorables, mais h 3 heures du matin, lorsqu'on a mis
le feu chez Van Maanen, tous ces gens comme il faut avaient
disparu* Je n'ai plus apergu que l'écume de la société*** Ce peuple
a bientöt senti sa force et en a profité, non pour faire une revolution, comme Tavaient sans doute espéré ceux qui Tavaient déchaihé, mais pour faire ses propres affaires; il s'est mis è brüler
les fabriques, è briser les mécaniques, è piller, è dévaster* »
Kostbare getuigenis, die ons aantoont welke de juiste beteekenis is
van de episode der Muette de Portici en hoe verkeerd het is die episode
voorop te stellen als het« begin der Omwenteling van 1830 »•
Het was een mislukte poging, die in de ergste anarchie was
vervallen***
Maar, waar bleef de overheid en wat deed zij? Liet ze dan maar
begaan? Generaal Graaf de Bylandt, bevelhebber der provincie Brabant, deed niets om het oproer te dempen : de burgerlijke overheden
ook niet* Zij schijnen met lamheid geslagen*
In den morgend van 26 Oogst komt er dan reactie vanwege de
burgerij, die vreest dat alles in socialen oproer zal veranderen en dat
have en goed der rustige bewoners der hoofdstad in gevaar is* Anderzijds dreigde vreemd gekonkelfoes : de Fransche agents-provocateurs
die men op 25 Oogst in den stoet had zien stappen, deden hun best om
uit de volksbeweging voordeel te halen* Op een gegeven oogenblik had
een hunner de Fransche vlag op het Brusselsche stadhuis uitgestoken*
En nu gebeurt er een zeer beteekenisvol incident* Advocaat
Ducpétiaux, een der leiders der liberale oppositiebeweging, liet aanstonds een Brabantsche driekleurige vlag vervaardigen en Brabantsche
kokarden, — rood, geel en zwart — uitdeelen, de Fransche vlag werd
afgerukt aan het stadhuis en door de Brabantsche driekleur vervangen* Van nu af aan stond het oproer in een zuiver Belgisch of
Brabantsch teeken en was alle poging van Franschen invloed nutteloos
gemaakt*
Op initiatief van baron Van der Linden d'Hoogvorst, een man
vol energie en met een groot vooruitzicht, werd er aanstonds eene
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burgerwacht samengesteld, gewapend, en overal rondgezonden in
Brussel om aan oproer en plundering een einde te stellen* Den 27°
Oogst werd dan ook alles weer kalm, dank het kranig optreden dier
gewapende burgers*
Het is dan dat, spontaan, een vijftigtal notabelen van Brussel zich
op het stadhuis vereenigden om daar, onder voorzitterschap van baron
de Sécus, over den toestand te beraadslagen*
Dat was het waar begin der Omwenteling van 1830* Het zijn deze
conservatieve burgers der hoofdstad die waarlijk de eerste daad van
beteekenis hebben gesteld! Immers, zij vergaderden, om een daad van
politiek belang te stellen, zonder zich met het bestaan der Holllandsche
overheden te bekommeren* Zij namen zelf het bestuur der stad in
handen, buiten alle officieele tusschenkomst om* Hier hebben we
waarlijk het begin der Revolutie*
Nochtans, die burgers waren absoluut niet «revolutionnair » gezind. Zij behooren tot den groep der « Union des oppositions », 't zijn
gematigden, in tegenstelling met dezen die op 25 Oogst de betooging
der « Muette de Portici» hadden in gang gestoken* En dat zij gematigd
zijn, en voorzeker geen oogenblik denken op scheiding met Holland,
daarvan vinden wij het klaar bewijs in het besluit dat zij nemen*
Zij willen eenvoudig van de gelegenheid gebruik maken om, langs
vredelievenden weg, den koning er toe te brengen de «grieven» die bestaan te verwijderen* Een adres aan den koning wordt opgesteld en tot
het zenden van een afvaardiging naar Willem I besloten, afvaardiging
die zal bestaan uit baron Joseph d'Hoogvorst, graaf Felix de Merode,
Frédéric de Sécus, Palmaert en*** Gendebien* Deze laatste, verrast
door de gebeurtenissen en er door meegestuwd, was dus op dit oogenblik de «gevangene »der gematigden geworden en verplicht, omdat hij
niet anders kon, met hen op stap te gaan*
De tekst van het adres aan den koning begint eerbiedig: Sire, en er
wordt in gezegd dat de ondergeteekenden,«zijne eerbiedige en getrouwe onderdanen » — dus geen revolutionnairen! — door hun moed en
standvastigheid in drie dagen een eind hebben gesteld aan de gevaarlijkste volksbeweging — Veffervescence la plus menafante — en erge
wanorders hebben doen ophouden — fait cesser de gr aves désordres.
Ze zijn nu« meester van den toestand», maar, als de koning die«goede
burgers» — bons citoyens — niet ondersteunt, dan kunnen zij voor
niets meer instaan en dan zullen zij waarschijnlijk «het slachtoffer
worden van hunne poging »• Daarom zenden zij dan ook aanstonds een
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afvaardiging naar den koning om hem al het hachelijke van den toestand voor oogen te stellen en hem te vragen aanstonds met het wegruimen der grieven een aanvang te maken* Het spoedig bijeenroepen
der Staten-Generaal zou daarvoor een geschikt middel zijn*
Ziedaar een document dat wij als het gewichtigste in gansch de
geschiedenis der Omwenteling beschouwen* Het bewijst duidelijk dat
te Brussel alles nog kon goedgemaakt worden, indien de koning op het
verzoek der notabelen maar dadelijk wilde ingaan*
Hier hebben wij nu het «psychologische oogenblik »* Willem I
had nu de toekomst in handen* Indien hij de afvaardiging van notabelen ontving en verbetering beloofde, dan schonk hij moed aan de
gematigden, dan ondersteunde hij hun vredelievende werking, dan gaf
hij hun wapens om de revolutionnaire plannen der extremisten en
Franschgezinden te voorkomen of ongedaan te maken* Zoo niet, verspeelde hij de kans zijn kroon en België te behouden*
En hier zien we nu hoe de autocratische geest en de stijfhoofdigheid van den koning hem op het pad der tragedie voerden* Wat? hij
zou die afgevaardigden van muiters ontvangen? Pactiseeren met 'n
straatopstand? Dan kende men hem niet* Ten andere, wat beteekende
al dat lawaai? Had hij niet, in zijn Message royal van 1829, bewezen dat
hij« het einde der toegevingen » bereikt had?
Het besluit viel, onverbiddelijk en onbegrijpelijk tevens : zijne
twee zonen, de prinsen Willem en Frederik, aan het hoofd van 6000
soldaten, zouden naar Brussel oprukken«om er de orde te gaan herstellen »* Met zulke daad te stellen teekende de koning zijn eigen doodvonnis* Niets kon nu meer den onverbiddelijken gang der zaken tegenhouden of veranderen*
De gematigden — waarvan de afvaardiging in Den Haag doelloos
rondliep zonder den koning te kunnen bereiken — lieten nochtans den
moed niet zakken* Wanneer zij vernamen dat de koninklijke troepen in
aantocht waren en Brussel naderden, besloten zij met beide Hollandsche prinsen voeling te zoeken* Baron Van der Linden d'Hoogvorst
begaf zich naar Vilvoorde om aldaar, in het legerkwartier der beide
bevelhebbers, van dezen te vernemen welke bevelen de koning hun
gegeven had* Frederik en Willem van Oranje konden maar een enkel
antwoord daarop geven : zij moesten oprukken naar de hoofdstad en
deze met hunne soldaten bezetten*
Wanneer het nieuws van die komende bezetting Brussel bereikte,
bracht het er een buitengewone beroering te weeg* De gedachte aan
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gewapend verzet kwam oogenblikkelijk opdagen : hier nu heeft het
voorbeeld der Juli-Omwenteling van Parijs aanstekelijk gewerkt.
Werklieden en burgers — leden der Kleine burgerij — loopen te
wapen, halen de kasseien uit den grond, voeren tonnen, wagens en
meubelen aan, en beginnen oogenblikkelijk overal barrikaden op
te werpen* De Brabantsche kokarden prijken nu overal op hoed
en borst*
De revolutionnaire beweging scheen nu voor goed het volk aangegrepen te hebben* En nog liet d'Hoogvorst den moed niet zakken*
De beide Hollandsche prinsen waren ondertusschen dichter bij
Brussel genaderd en hadden hun legerkwartier te Laeken opgesteld*
Daarheen zond d'Hoogvorst twee afgevaardigden, den hertog van
Arenberg en den Prins de Ligne, om een laatste poging te wagen bij
dezen der twee prinsen die, om de rondborstigheid van zijn karakter
en om zijn spontane eerlijkheid, door de Belgen bemind was : prins
Willem van Oranje*
Deze liet zich overreden om, alleen, met een klein gevolg, naar
Brussel te komen, en daar, na de groepen der opgewonden'«volontaires »te zijn doorgedrongen, op het stadhuis voeling te zoeken met de
gematigden, die er tot hier toe nog de overhand hadden en meester
waren* Hoe gevaarlijk de onderneming mocht blijken, de prins van
Oranje, wien het aan moed niet ontbrak, nam aan*
Hij kwam dus met een klein gevolg naar Brussel en bevond er zich,
een oogenblik maar, tusschen de opgewonden volksmenigte, in een
zeer kritischen toestand* Maar hij kwam toch zonder ongeval op het
stadhuis aan en begon te onderhandelen met d' Hoogvorst en zijne
aanhangers* Gendebien speelde hier nu eenen belangrijken rol* Hij
was onverrichter zake uit Den Haag weergekeerd en had van daar de
overtuiging meegebracht dat één enkele oplossing nog mogelijk was;
namelijk : de administratieve scheiding tusschen België en Holland*
Het is deze formule die door hem nu aan den prins van Oranje
werd voorgesteld* Na pijnlijke beraadslaging, kon de zoon des konings
tot geen andere oplossing komen* Hij zou dan aanstonds naar Den
Haag vertrekken om bij zijn vader ten voordeele van deze formule te
gaan pleiten*
Angstig wachtte men te Brussel op den uitslag der prinselijke
zending* Helaas! hier verspeelde de koning een nieuwe kans om te redden wat nog te redden viel* Hij bepaalde er zich bij droogweg te antwoorden dat, op 13 September, de Staten-Generaal zouden vergade752

ren om te beslissen«of de betrekkingen door de traktaten tusschen
België geschapen moesten veranderen van vorm en van natuur*»
Professor Colenbrander merkt hierbij op in De Belgische Omwenteling van 1830 (bL 160), dat dit uitstel aan den koning« België voor
zijn dynastie deed verliezen wanneer het reeds, op dit oogenblik, voor
zijnen persoon verloren was »•
Inderdaad, de gematigden der partij van d' Hoogvorst zijn nu
feitelijk met lamheid geslagen* Hun poging tot «opposition legale,
paisible et grave »is niet meer vol te houden*
De heethoofden krijgen stilaan de bovenhand* Van overal beginnen er naar Brussel «volontaires» toe te stroomen, waartusschen
vele vreemdelingen, om de«burgerwacht»te versterken en zich gereed
te maken om de koninklijke troepen op hevigen weerstand te ontvangen* De agitatie deelt zich aan andere steden mede : Luik, Leuven,
Bergen, Charleroi, Namen, Brugge zenden «versterking» voor de
«volontaires», die welhaast te Brussel heelemaal meester zijn* Bijzonder opgewonden en voortvarend toonen zich de Luiksche vrijwilligers, aangevoerd door Charles Rogier*
De gematigden voelen langzamerhand maar zeker de leiding der
beweging uit hunne handen ontglippen* Voortgestuwd door de extremisten, worstelen zij wanhopig om het volk nog op de baan van
«wettelijken weerstand» te behouden* Nieuwe toegevingen moeten
zij doen aan het radicale element* Van der Linden d' Hoogvorst en de
Gerlache, geen anderen uitweg meer ziende, aanvaarden het samenstellen van eene Commission provisoire de süreté publique, die hun door
de afgevaardigden der «volontaires» en burgerwachten werd opgedrongen* Het programma dier Commission luidde :« Assurer Ie maintien de la dynastie et maintenir Ie principe de la séparation du Nord
et du Midi*»
Zoo was men weer een stap verder gegaan op den weg der
Revolutie*
Maar de strijdlust der«volontaires »en radicalen, die de Hollandsche of koninklijke voorposten in de nabijheid van Brussel wisten, was
niet meer in te toornen* De bom zou welhaast barsten*
Na 13 September — wanneer de beloofde vergadering der StatenGeneraal had plaats gegrepen — vernam men te Brussel dat, in zijn
openingsrede, de koning er zich bij bepaald had te zeggen dat ahet
voorstel van scheiding aan de stemming 4er kanjer zou onderworpen
worden en opgelost door de meerderheid*»
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« De meerderheid,» men wist in België wat dat kon beteekenen*
Willem I had de gewoonte zelf«zijn » meederheid in de Staten-Generaal te bewerken en zoo kon men den uitslag der stemming van nu af
aan voorzien*
Het is dan wel begrijpelijk dat de gematigden de koninklijke
troonrede te Brussel niet dierven bekend maken* Maar den I4n September kende iedereen er den tekst reeds van* Opgeruid door Rogier
en de Luiksche «volontaires », begon het volk te roepen en te tieren :
Aax armesl d bas Ie Roil vive la libertél De Commission de süreté stelde
wanhopige pogingen in om alles niet definitief te doen mislukken, om
nog iets te wagen vóór men tot het onherroepelijke zou overgaan*
Maar toen, in zitting der Commission, de Merode voorstelde de Belgische leden der Staten-Generaal te smeeken alles in het werk te stellen
om den koning klaar te doen zien in den toestand, werden de Luikenaars woedend : Ze hadden genoeg van de «agitation legale» der
Brusselsche gematigden en eindigden met de bedreiging:«als dat niet
aanstonds verandert, dan laten wij de mijnwerkers van de Borinage op
u los!»
Een scheuring greep plaats : opgewonden en woedend over het
verzet der gematigden, verlieten Rogier en de Luikenaars de Commission de süreté : Ducpétiaux volgde hen na en te zamen met den
Franschman Chazal stichtten zij een club, de Club de la réunion centrale,
die de vergaderplaats werd van al degenen die het geschil zoo maar
aanstonds met geweerschoten wilden oplossen*
En zoo kwam het einde van het voorspel* Op 19 September lieten
de gematigden der Commission de süreté publique bij plakbrief een
blaam openbaar maken, gericht tot de « volontaires » die naar Vilvoorde en Tervueren waren getrokken om daar het vuur op de
koninklijke soldaten te openen*
Die plakbrief werd door de extremisten als«verraad »bestempeld*
Opeens, den 20B September, wordt het stadhuis, waar de gematigden
zetelden, door een huilende menigte overrompeld en d'Hoogvorst en
zijn gezellen buitengejaagd*
De rol der «opposition paisible et legale» was uitgespeeld : het
woord was nu aan de tuchtelooze menigte der «volontaires »*
Wanneer de koning die gebeurtenissen vernam, was zijn besluit
eindelijk genomen* Tot dan toe had hij prins Frederik en zijn soldaten
zonder vaste bevelen gelaten en zijn heil gezocht in het steeds verdagen eener politieke oplossing* Nu dat aan zijn beste helpers te Brus754

sel, aan het bewind van d' Hoogvorst en der gematigden, door de extremisten alle macht en alle invloed was ontnomen geworden, nu geeft
hij orde op te rukken en de hoofdstad te bezetten! Dat was zijn laatste
en grove fout*
Wat er nu verder gebeurd is, is genoeg bekend* Wij zullen hier
niet stil staan bij de Septemberdagen — 23-26 September 1830 —
gedurende dewelke de volontaires — die d' Hoogvorst, bij gebrek aan
alle andere overheid, zou voortgaan te leiden gedurende hun gewapend
verzet in de straten van Brussel, zooals hij vroeger den politieken strijd
der gematigden had geleid — de troepen van Prins Frederik in het
Park opgesloten hielden en ze, in den nacht van 26-27 September, tot
den aftocht dwongen*
Dat was het einde der tragedie* Want nauwelijks was Brussel van
de koninklijke troepen verlost of al de andere steden — met uitzondering der« Orangistische »centra waar de grootfabrikanten verbleven —
kwamen in opstand en werd er een voorloopige Regeering ingesteld,
met d'Hoogvorst, Charles Rogier, André Jolly, Felix de Merode,
Gendebien, Sylvain van de Weyer, J* van der Linden, baron de Coppin en Nicolay* Op 4 October 1830 gaf die Regeering een proclamatie
uit, waarvan artikel I zegde :
Les provinces de la Belgique, violemment détachées de la
Hollande, constitueront un État indépendant
De scheiding was voltrokken: het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden, het delicate maakwerk van het Weener Congres, bestond
niet meer!
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De Kritiek in Vlaanderen
EEN RONDVRAAG
Naar aanleiding van de in Vlaanderen verschenen kritiek over
enkele Vlaamsche romans (o* a. Streuvels' Teleurgang van den Waterhoek, Walschap's Adelaïde, A* Van Cauwelaert's: Het Licht achter
den Heuvel) wilde de redactie van dit tijdschrift een onderzoek
instellen over de ruimte en de grenzen van een katholiek romancier*
Een paar maanden later werd in Hooger Leven de wensch uitgesproken een referendum in te richten over de letterkundige kritiek
in Vlaanderen» In overleg met de hoofdredactie van Hooger Leven
laten we een rondvraag over deze aktueele kwestie voorafgaan* We
hebben een twintigtal Vlaamsche letterkundigen aanzocht hunne
meening dienaangaande te willen meedeelen* Ter verduidelijking
schreven wij hun :
Als richtsnoer kunnen wellicht volgende vragen dienen, al
moeten ze niet in beperkenden zin worden opgevat*
i° Wat dunkt u over den huidigen stand van de vlaamsche
letterkunde en kritiek ?
2° Welke houding moet de kritiek aannemen : vooral aanmoedigen of vooral opwekken tot zelfkritiek?
3° Wat dunkt u over onze katholieke kritiek? Is ze ethisch te
eng of te ruim?
4° Mag ze volgens u buitenlandsch katholiek werk en kritiek
tot spiegel nemen?
Wij laten thans de eerst ingekomen antwoorden volgen* In het
novembernummer verschijnen de antwoorden van Marnix Gijsen,
Willem Putman, Gerard Walschap, A* Van Cauwelaert, Joris Eeckhout, enz* Wie echter, buiten de aanzochte personen, over de
kritiek in Vlaanderen iets bizonders te zeggen heeft, kan dit vrij
doen in dit tijdschrift*
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Antwoord van Paul de Mont:
L — Voor wat mijn bescheiden arbeidsveld betreft, het toneel,
meen ik op uw eerste vraag met één woord te kunnen antwoorden :
stilstand.
De Paus van Hagendonck, De Vertraagde Film, Mama's Kind, Tyl,
Tilly's Tribulaties, In de Branding, Jezabel brachten enkele jaren geleden ofwel een nieuw geluid ofwel de belofte van een nieuw talent* In de
jongste drie jaar kan hetzelfde bezwaarlik van eenig stuk getuigd worden* Martens, Teirlinck, Van de Velde, Schmidt, Horemans, Putman,
Schouteden werken voort, zijn bij lange niet uitgeput, kunnen normaal
nog vooruitgang boeken : maar wij weten wat wij aan hen hebben, wat
wij normaal van hen mogen verwachten* Het zijn «gestabilizeerde»
faktors in ons toneelleven* Zij vertegenwoordigen een stroming, een
richting, een trant, die ik allerminst onderschat, maar die bestaat, die
reeds vroeger bestond, en die dus geen verrassing meer brengt* (Als
het niet onbescheiden was van mijn eigen zelf te spreken, zou ik hier
vaststellen dat zulks ook voor mijn werk geldt)*
Van de latere beloften, Magerman, Lindemans, Krojer e* a* is
tot heden geen enkele volkomen in vervulling gegaan : geen van
die jonge schrijvers geraakt op onze regelmatige scènes gespeeld*
Dit is op zichzelf weliswaar geen kriterium, maar in het onderhavig
geval toch een vingerwijzing : hun werk dringt zich niet op* Sedert
drie of vier jaar is er geen toneelschrijver in Vlaanderen meer opgedoken, die met de slag de aandacht van de kritiek of de gunst van
het publiek wist te veroveren, zoals destijds Teirlinck, Martens of
Putman* Daar is het geval Janssens : maar de Wonderdoktoor is vier
of vijf jaar oud, ten minste*
Ook op stuk van toneelspeelkunst en regie kan er van stilstand
gewaagd worden* Geen nieuw akteur of regisseur overtrof of evenaarde, in de jongste drie jaar, krachten als Staf Bruggen, Benoy, Cammans, Van Thillo, Angenot, Van Vlaanderen, Van Overbeke, Gust
Maes, Arie van den Heuvel, Verheyen, Geysen enz* Ook hier lijkt
de toestand «gestabilizeerd »* Geen twede de Gruyter, geen twede
de Meester in 't verschiet, voorlopig* De klassieke en de moderne
richting lopen naast elkaar voort, maar verrassingen schijnen
uitgesloten* Het zal een redelik bevredigend rezultaat zijn, indien
ons toneel gedurende de vijf, zes eerstkomende jaren voor een
inzinking kan gevrijwaard worden : en het heeft er de schijn van
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dat de «gestabiliseerde» krachten daarvoor zullen moeten zorgen*
Dit is trouwens een normaal verschijnsel* Ook in Duitsland, in
Frankrijk, elders nog valt het waar te nemen* Na de Wapenstilstand
heerste er overal een toestand van geestelike hoogspanning die
uiteraard het ontstaan van nieuw toneelwerk begunstigde : de toeschouwer heeft zich lang aan de illuzie vastgeklampt dat de ekspressionistiese uitdrukkingsmiddelen werkelik het ritme, de geest van een
nieuwe tijd weergaven* Nu brokkelt langzamerhand die waan weg*
Er is geen nieuwe tijd geboren, en ook geen nieuwe kunst, ten hoogste enkele nieuwe procédés, waar de nieuwigheid heden van af is* Zo
staan de schrijvers in Vlaanderen (zoals ook in Duitsland) feitelik
met een zichtbaar-verouderende pseudo-nieuwe tekniek tegenover
een publiek dat met de dag, in zijn ontreddering, weer meer naar
de oude beproefde waarden haakt* Hier ligt de psikologiese verklaring voor het reuzensukses van de Wonderdoktoor: de mensen hebben
in dit stuk feitelik de dood van het ekspressionisme toegejuicht* Dit
lachsukses is een onbewuste uiting van pessismisme geweest: on s'est
hSté de rire, pour ne point devoir pleurer! De waarheid is dat de
nieuwe tekniek die onze tijd niet alleen uiterlik maar ook innerlik kan
reflekteeren, nog niet gevonden is* Publiek en schrijvers voelen heden,
dat het ekspressionisme alleen vermocht heeft enkele oppervlakkige
koortsrillingen van het zieke naoorlogs Europa weer te geven*
Heden is de koorts gezonken* Tien jaar lang heeft men gewaand
dat Jan Publiek ofwel heroïeke inspuitingen (drastiese tekniese
eksperimenten) nodig had om recht te blijven, ofwel kalmeerende
medikamenten (reaktionnair vooroorlogs realisme) om «op z'n effen »
te komen* Eigenlik was zowel het één als het ander « doping » :
Zowel heroïne als bromuur verdoven* En Jan is het ten slotte beu
geworden, en heeft vastgesteld, dat hij feitelik gezonder was dan zijn
doktoors*
Daar ligt de koe gebonden : wat de toeschouwer heden vraagt
is normaal geestelik voedsel, noch opzwepende prikkels, noch smakeloos herkauwsel* Nieuwe, sterkende kost* Ik meen dat de verstandige
schrijvers dat juist voelen, en dat het daarom is dat ze betrekkelik
weinig voortbrengen « er wordt op dit oogenblik weer eens gearbeid
in de stilte van het laboratorium, gezocht naar een nieuwe formuul*
En ik meen ook dat het toneel van morgen nieuwer zal zijn door zijn
inhoud dan door zijn vorm, en derhalve stiller, minder ophefmakend,
rustiger, meer naar de diepte dan naar de oppervlakte gericht — en
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dus ook veel moeiliker te volgen in z'n evolusie* Misschien is derhalve
de stilstand die we heden waarnemen niets anders dan een onmerkbare vooruitgang* Het is toch een feit dat op stuk van dialoogschrijven,
van bouw, van omvang en draagwijdte van de behandelde onderwerpen, het vlaams toneel langzaam maar zeker vorderingen boekt* De
enige schaduwzijde is werkelik dat er niet veel nieuwe talenten opduiken*
IL — Wat nu de kritiek betreft, moet deze vanzelfsprekend aanmoedigend, opwekkend zijn in een land waar er schaarste heerst aan
heuse talenten* Alle pogingen, hoe bescheiden ook, moeten aangewakkerd worden* Alleen moet ze, om het vlaams toneel werkelik
dienstig te zijn, onverbiddelik de parasieten weren* Waar ze tot het
inzicht komt dat er van een toneelschrijver beslist niett te verwachten
is, moet ze het onbewimpeld verklaren: ieder minderwaardig stuk
verdringt prakties een beter van de planken, is dus een schadepost op
onze balans*
III* — In dit opzicht bewijst de katholieke kritiek, gegroepeerd
rondom Toneelgids, werkelike diensten* Ze is niet onfaalbaar in haar
oordeel, maar ze oordeelt ten minste volgens een praktiese maatstaf* Zij rangschikt alle werk dat in Vlaanderen verschijnt in kategorieën, werk voor regelmatige scènes, werk voor sterke dilettantengezelschappen, werk voor zwakkere liefhebbers* Die methode heeft
de grote verdienste helderheid en orde te scheppen, de onbruikbare
ballast te weren en een rationele uitbating van ons repertoire in de
hand te werken* Onze auteurs, dien naam waardig, zouden ondankbaar zijn indien zij zulks niet waardeerden* Ethies is ze daarbij doorgaans ruim en verdraagzaam* Ze heeft op de vrijzinnige kritiek dit
voor dat ze steviger geörganizeerd is, en onze produksie niet fragmentair doch in haar geheel overschouwt*
IV* — Natuurlik mogen wij in het buitenland op school gaan,
in een land waar het toneel pas opstaat uit een eeuwenlange
lethargie*
Antwoord van Urbain van de Voorde:
r Dat er iets verziekt is in het literair leven in Vlaanderen, en dat
deze verzieking hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, de critiek heeft
aangetast, dit hoeft wel geen nader betoog* Het peil der eigenlijke
scheppende letteren staat ongetwijfeld thans niet lager dan gedurende
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de vijf en twintig jaar die den oorlog voorafgingen* Verschillende
schrijvers, die toen aan 't woord waren, produceeren ook nu nog en
van de jongeren is er sedert 1918 werk verschenen dat gerust naast
dat der ouderen kan gelegd worden* Dit geldt zoowel voor het vers
en het essay als voor den roman* Het zou mij te ver brengen hieromtrent in bijzonderheden te treden; ik wil alleen maar wijzen op de
plotse stijging* in de allerlaatste jaren, van den Vlaamschen roman
tot een zeer merkwaardig peilen — welke voorname rol speelt de roman
niet in de literatuur van een volk! Walschap heeft ons met zijn
Adelaïde zonder meer den sterksten en diepsten roman gegeven die
óóit '•— let wel, die óóit in Vlaanderen is geschreven geworden* Afgezien van nog een paar andere voortreffelijke verhalen der laatste
jaren, blijft dit geval weliswaar nog alleenstaand; maar de hoedanigheid wint het steeds van de hoeveelheid en ongetwijfeld is er toch geen
achteruitgang op dit gebied* Wat de poëzie betreft is het wellicht nog
te vroeg een vergelijking te maken tusschen de poëtische essenties
die ons geslacht heeft uitgesproken en die welke de vorige generatie
in Vlaanderen heeft bereikt* Er is, voor de poëzie meer dan voor elk
ander literair genre, een nogal aanzienlijk reeul noodig om de wezenlijke beteekenis van een gedicht te onderkennen* Het werk van het
vorig geslacht op poëtisch gebied staat nog te dicht bij ons om het
reeds definitief zijn juiste plaats te kunnen geven en het dus met
kans op betrouwbare resultaten te kunnen afwegen tegen het sinds
1918 gepraesteerde* Zeker is het intusschen, dat het poëtisch leven in
Vlaanderen na den wapenstilstand tien jaar lang een intensiteit heeft
bereikt als het bij de vorige generatie op geen enkel tijdstip heeft gekend, zoodat er in elk geval geen sprake kan zijn van een vermindering
der scheppende vitaliteit van ons ras* Men hoort al eens klagen over
den doffen tijd dien we, wat de letteren betreft, zouden beleven en
soms ben ik geneigd deze opinie te deelen* Maar deze indruk zou wel
eens op zinsbedrog kunnen berusten* De jaren dit achter ons liggen
zien we krachtens een soort perspectief in den tijd samengebald tot
een korte spanne en het goede dat in deze periode is ontstaan schijnt,
bedriegelijk geconcentreerd, in een vlug tempo in de wereld gezonden*
Maar als we ons historisch in dezen tijd verplaatsen, dan zien wij, jongeren, dat de meesterwerken toen óók niet om de vier en twintig uur
ontstonden***
Het intens poëtisch leven van het eerste op den oorlog volgend
decennium bewijst intusschen niets voor de wezenlijke beteekenis van
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het gepraesteerde werk* Veelal integendeel blijkt het scheppend vermogen eener cultuuragglomeratie een constante : het potentieel van
het tale&t blijkt des te hooger opgevoerd* naar mate het over een
kleiner aantal individuen is verdeeld* Maar natuurlijk kent deze wet,
— voorzoover er hier overigens een wet voorhanden is, — ook haar
relativiteit* Niets staat onwankelbaar vast, allerminst in het leven van
den geest* En niets bewijst ten slotte dat, in een cultuurgroepeering
die een groot aantal talenten zou opleveren, die dus krachtens hooger
bedoelden regel des te zwakker zouden moeten uitvallen naar mate ze
talrijker zijn, niet een paar uitzonderingen kunnen voorkomen, zelfs
zonder dat de constante der scheppingskracht van dtzz cultuurgemeenschap daarom wordt gewijzigd*
Wat er van zij, en al kan, absoluut beschouwd, een min of meer
vaststaande waardebepaling eerst na een behoorlijken tijdsafstand gegegeven worden, dit moet natuurlijk niemand beletten zijn oordeel
over het werk van tijdgenooten uit te spreken* Men kan altijd een
poging wagen in een hedendaagsch literair werk déze essentiëele
eigenschappen op te sporen, die de duurzaamheid en de voortreffelijkheid uitmaken van kunstwerken die den tijd hebben getrotseerd
en verder, daar de kunst een transpositie in schoonheid van het leven
is, van het zich steeds vernieuwende leven, kan men ook een poging
wagen in hedendaagsch werk dézt nieuwe elementen te onderkennen
die verrijking en blijvende waarde beteekenen, onder veel andere
nieuwigheden die naderhand slechts ondermijnende onzuiverheden
zullen blijken* De criticus kan aldus, al is het hem niet opzettelijk
daarom te doen, den schrijver en het publiek waarschuwen en beleeren* Hij kan bij genoegzame scherpte van inzicht en smaak, geestelijken moed en niets ontziende eerlijkheid, en, zooals vanzelf spreekt,
bij voldoende intellectueele geschooldheid, een rol spelen van niet te
onderschatten beteekenis* Hij kan a* h* w* het richtend geweten zijn
van zijn geslacht met wiens uitspraken er althans gedurende een
bepaalden tijd rekening zal moeten gehouden worden*
Ziedaar de taak van den criticus, zooals ik mij die ongeveer voorstel* Natuurlijk speelt een dergelijke rol niet wie wil, noch ook niet van
vandaag tot morgen* De criticus heeft een zekeren tijd noodig om
gezag te veroveren, en dit gezag krijgt hij alleen wanneer hij over heel
wat intellectueele en artistieke middelen kan beschikken, m* a* w* het
is niet voldoende met goeden smaak en critisch inzicht bedeeld te zijn,
men moet er ook in slagen zijn meening ingang te doen vinden bij een
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aanzienlijk deel van het belangstellende publiek en daartoe heeft hij,
naast den logischen uitbouw zijner dialectiek en den doordringenden
gang van zijn ontleding, niets dan den overtuigenden klank van zijn
woord* In het domein van kunst en letteren gelden nu eenmaal geen
bewijzen, noch voor het juist inzicht van den criticus, noch voor de
beteekenis van het beschouwde werk* Maar in elk geval is de bestaansvoorwaarde van een kunstwerk zijn aesthetische voortreffelijkheid, en
dus zal het literaire peil waarop een boek staat in de eerste plaats de
aandacht van den criticus in beslag nemen* Met den persoon van den
schrijver heeft de criticus zich niet in te laten, evenmin met zijn godsdienstige of politieke overtuiging, noch met zijn privaat leven* Dit
lijkt alles vanzelfsprekend, maar in Vlaanderen mag daarop wel eens
de nadruk worden gelegd* Verder heeft de criticus zich niet in te laten
met de vraag hoe de schrijver of het publiek op zijn advies zal reageeren* Van 't oogenblik dat hij in geweten niets dan de kunstwaarde van
een werk op het oog heeft, kan « recht door zee »zijn leuze zijn*
In de praktijk echter staan we thans in Vlaanderen ver van dit
alles* Ik zal niet eenmaal gewagen van de talrijke pseudo-critici welke,
niettegenstaande een bijna volkomen gebrek aan cultureele geschooldheid, lieden die, slachtoffers van het verplicht onderwijs, nooit een pen
moesten in handen genomen hebben, zich geroepen achten den staf
over de letteren te breken* Over hun geschrijf kon men gevoegelijk het
stilzwijgen bewaren, indien ze door hun aantal, weelderig woekerend
in biographische tijdschriftjes, in dag- en weekbladen, met sereen
gemoed het hunne niet bijdroegen om de atmosfeer te bederven* Ik
zal ook niet gewagen van de menigte pedanten, dilettanten en snobs
die bij voorkeur poseeren met paradoxale uitspraken : ze zijn een
ziekte, maar deze is niet al te kwaadaardig en zeer voorbijgaand* En
dit alles ware zeker niet zoo erg, niet zoo erg dat iedereen schrijft over
iedereen (daaruit maakt zich de criticus wellicht toch eens los) indien
we ook bij hen, die als schrijvers of speciaal als critici hun sporen
hebben verdiend, niet een mentaliteit zagen tot uiting komen die zeker
niet geschikt is om de huidige ongezonde atmosfeer op te klaren, laat
varen iets tot stand te brengen dat met reden als critiek zou kunnen
doorgaan* Men blijkt doorgaans niet bewust, — en dit is het euvel —
van den ernst en het gewicht der critische werkzaamheid* De critischaesthetische onderbouw ontbreekt* Veelal vervangt een niet redelijk
geverifieerde indruk, een eenvoudige impuls het methodisch ontwikkelen van het inzicht* Daarbij komt, en dit is veel erger, dat vaak
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extra-literaire beweegredenen voorzitten aan het uitbrengen van een
critisch oordeel, beweegredenen die zich betrekken op den persoon
van den criticus of op den persoon van den beoordeelden schrijver*
Ik ben besloten algemeen te blijven, en « man en paard » maar niet te
noemen* Het ga hier veeleer tegen een geest, bijna een stelseL Ik zal
dus geen namen citeeren en geen feiten opsommen, maar ik weet dat
ik de meening vertolk van velen wanneer ik verklaar dat, sinds ettelijke
jaren, gevestigde literaire reputaties in Vlaanderen misbruik maken
van hun prestige bij het publiek om bewust of onbewust de openbare
opinie ten bate of ten nadeele van gegeven schrijvers te beïnvloeden,
op grond van beweegredenen die vreemd zijn aan de literatuur* We
staan aldus vaak voor verbluffende, teenemaal onhoudbare oordeelvellingen, die op geenerlei wijze door het werk van den betrokken
schrijver kunnen worden gemotiveerd* Wat bezielt deze lieden ten
slotte, wanneer zij in critische artikelen of veelal in hun uitspraken als
jurylid voor het toekennen der menigvuldige thans bestaande literaire
prijzen, tot uitspraken komen die klaarblijkelijk bevooroordeeld zijn?
O, wellicht niets dan zeer menschelijke drijfveeren, sympathieën en
antipathieën; men heeft ook soms eigen stellingen te verdedigen, die
door jonge, opkomende krachten in het gedrang kunnen gebracht
worden, te meer als men zelf niet veel aarde meer aan den dijk brengt
ter bevestiging dezer stellingen* Nieuwe talenten, die «dreigen» op
het voorplan te treden, worden dan voorzichtigheidshalve zoo mogelijk eenigszins ter zijde geduwd, opdat de gevestigde reputaties de
eens veroverde plaats zoo lang mogelijk onverdeeld zouden kunnen
bewaren* Het was Goethe, meen ik, die gezegd heeft dat men iemand
bij verrassing wel eens toelaten wil een meesterwerk te schrijven, maar
dat men nooit dulden zal dat hij er een tweede voortbrengt* Dé
waarde confraters, vooral wanneer er velen onder hen met een
meer dan gewone mate eerzucht zijn bedeeld, trachten steeds zooveel
mogelijk te remmen wanneer er iemand onder hen aanstalten maakt
om hun met overtuiging boven 't hoofd te groeien* Daardoor komt
het, dat de reputatie van een schrijver doorgaans niet gemaakt
wordt door de ouderen noch door zijn tijdgenooten, maar door de
jongeren, voor wie dezelfde motieven tot niveleering niet meer
gelden* Ook kan hij jong beroemd worden, als hij maar jong wil sterven* Dit alles is ten slotte zeer menschelijk, en niet bepaald actueel*
Het kan echter een zekere onbehaaglijkheid teweeg brengen, en ook
een spijtige verwarring stichten, vooral in een klein land als het onze,
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waar, in de oogen ten minste van een aanzienlijk deel van het publiek,
de lakens worden uitgedeeld door een half dozijn personen, wanneer
deze menschelijke drijfveeren al te stelselmatig de plaats innemen
van het zuiver critisch bespiegelen; dan komt men tot de wanverhoudingen en -toestanden waar we thans voor staan en, in letterkundige
prijskampen, tot bekroningen door « gezaghebbende »jury's, die even
verbijsterend en bespottelijk zijn als onrechtvaardig.
Wat hier geldt voor de critiek in 't algemeen, geldt ook voor de
meer speciale katholieke critiek, voor zoover er althans voor 't oogenblikvan zooiets als een katholieke critiek in Vlaanderen sprake kan zijn.
Ik ben er niet blind voor, dat een principieel katholiek criticus zich
steeds op een min of meer sterk uitgesproken religieus-ethisch standpunt zal dienen te plaatsen, al blijft het m, i, een feit, dat, tot een gegeven peil gestegen, ieder zuiver kunstwerk ethiek en aesthetiek met
elkaar zal verzoenen. Ook de katholieke criticus kan in laatste instantie
vooral rekening houden met de vormschoonheid en de levensintensiteit door een literair werk vertolkt, wat hem desnoods niet moet
beletten zekere reserves te uiten betreffend de personen voor wie het
werk in quaestie z. i. geschikt en niet geschikt is. Het is echter een
onverkwikkelijke boel zooals het op dit gebied, in de katholieke biographische maandbrochuurtjes, gesteld is. Geestelijken en leeken, de eenen
veelal zoo onbevoegd als de anderen, matigen zich tegenover literaire
werken, ook tegenover zulke waar ze geen iota van snappen, uit theologisch en vooral moreele beweegredenen, een oordeel aan waarvoor
ze van niemand geloofsbrieven hebben meegekregen. Ook hier is het gevolg een jammerlijke ellende> waaraan overigens ieder nuchter mensch
schouderophalend voorbij kan gaan. Maar er is nog iets anders, eigenlijk iets nog veel ergers, dat het katholieke geestesleven in Vlaanderen
in volkomen discrediet brengt. Niet alleen heerscht er bij het meerendeel der katholieke richters der letteren een neiging het werk van
andersdenkenden of van niet militante katholieken zoo ongeveer te
negeeren, maar tevens om de beteekenis en het talent van uitgesproken
katholieke schrijvers tot in het bespottelijke op te schroeven* Eigenlijk zijn in de katholieke waardebepaling alle verhoudingen zoek :
Rodenbach is onze Goethe en Cyr, Verschaeve is onze Dante en wie
is er weer onze Shakespeare? Onverstoorbaar worden dergelijke
krankzinnige enormiteiten aan de college-studenten aangeleerd. Deze
uitspraken gaan wellicht niet uit van «vooraanstaande» katholieke
critici, maar het is een feit dat er daartegen niet wordt gereageerd,
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Overigens hebben ook deze « vooraanstaanden » de meest onwaarschijnlijke flaters op hun geweten. Nog onlangs las ik van de hand
van een katholieke critische autoriteit, dat hij de gansche Vlaamsche
moderne poëzie cadeau gaf voor één enkelen regel, dien hij placied wist
te citeeren, van een beginnend dichter, overigens niet zonder talent,
maar wiens figuur voorloopig nog geheel onzeker blijft* Commentaar
is bij dergelijken niet te qualificeeren nonsens natuurlijk overbodig,
doch wat moet er onder de hersenpan dier dichterlijke jongelingen
gebeuren, als ze zich door hun « Sainte-Beuve » of hun « Georg
Brandes» aldus opeens een brevet van onsterfelijkheid zien verkenen?
Ik ben gelukkig te kunnen vaststellen dat er onder een heele groep
van jongere katholieken eindelijk een andere, bezonnener geest begint te
heerschen (i)* Dat deze enquête wordt gehouden is overigens van dezen
ommekeer een duidelijk symptoon* In de rangen der katholieken zelf
begint men in te zien, dat het zoo niet langer kan, dat eindelijk ook de
katholieke critiek in Vlaanderen dient gesteund op dien breederen
geest van verdraagzaamheid, aesthetische bespiegeling en niet minder
van oordeelkundig inzicht, dat toelaat in bepaalde gevallen katholieke
inspiratie te onderscheiden van femelarij die met waarachtig religieus
leven niets te maken heeft* Het is tijd, dat de ernstiger geesten onder
de katholieke jongeren zich eindelijk groepeeren om eenparig verzet
aan te teekenen tegen waardebepalingen die de grenzen van het
gezond verstand te buiten gaan en die het iemand onmogelijk maken
het katholiek geestesleven hier te lande ernstig op te nemen, verre
van er zich bij aan te sluiten* En in dit verzet zullen ze hun meest
gevestigde « autoriteiten», waar 't pas geeft, niet ontzien, juist hen
allerminst* Want zij vooral zijn verantwoordelijk voor den geest
van verdwazing die op literair gebied in de kringen der Vlaamsche
katholieken heerscht* Uit hun aller critisch werk immers ware er
een « bêtisier» samen te stellen, die zijn weerga niet heeft in dit
ondermaansche diep*

(i) De brutaal-afwijzende houding van enkele hunner tegenover een werk als
Raymond Brulez'«André Terval» heeft mij ten deze echter weer sceptischer gestemd*
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Antwoord van Jan Hammenecker:
WAARDE VRIEND VAN CAUWELAERT,

Ik heb me nooit veel ingelaten met de Kritiek, Dat is mijn vak
niet, dacht ik, en ik denk het nog* Een werk is, wat het is : lovende
kritiek maakt het niet beter; afbrekende maakt het niet slechter*
Heb ik tóch gedachten over wat de Kritiek moet, of mag in
acht nemen, dan heb ik die, óf van Ernest Hello, óf uit me zelf, of de
H* Kerk*
Niet ontmoedigen : niemand den kop inslaan : geen wankend rietje
knakken* Elk schrijver, die zich blootstelt aan de Kritiek, (bij 't uitgeven van een boek,) is iemand, die langs den weg ligt gelijk een uitgeplunderde, **• die snakt naar een barmhartigen Samaritaan* —
Er is één punt, dat ik niet kan loslaten : de schrijvers moeten 't
Zesde Gebod, ook in hun schrijven, eerbiedigen* De critici moeten de
goeie gemeenschap het durven te zeggen — niet met halve, maar met
heele woorden, — wanneer er in dat opzicht een of ander hapert*
Een boek moet zedig zijn* De Kritiek mag ons geen appelen voor
citroenen verkoopen, vooral niet in dat opzicht; van de zedelijkheid,
bedoel ik*
Mag een criticus van alhier een spiegel nemen aan de critici van
alginder? Jawel; maar we zijn toch nog altijd in Vlaanderen, waarin
nog heel veel menschen van een klein gerucht vervaard zijn* — Ik
herlas daareven 's Pausen Encycliek over de Opvoeding der Jeugd :
Hij predikt erin aan, quoad sextum, de grootste voorzichtigheid, en
omzichtigheid* Welnu, wie leest boeken? Schier uitsluitelijk de jeugd,
de driftige jonkheid, de meer-ziende-dan-er-staat-bijwijlen* —
Vriend, ik heb ooit zielen gekend van jongelingen, die kenterden en
vielen, en diep vielen, na 't lezen van een of ander boek* En aan die
zielen denkende, ween ik van deernis met die zielen, en van «koleire »
tegen de schrijvers, die zielen dooden (bewust of onbewust)*
Zweer niet al te zeer bij J* Maritain, of doe dien mensch niet zeggen,
wat hij niet wil zeggen* Ik denk hier aan uw Pelgrimvoordracht,
waarin ge voorhieldt, dat een kunstenaar door zijn werk wordt beheerscht, wordt ingepalmd of hoe zegdet ge dat ook weer?
Dat is ware waarheid; doch niet in dien zin, dat hij zich mag
laten afdalen tot het oproepen van zinnelijke verbeeldingen*
Gij ziet en ondervindt het: 't is altijd 't zelfde : een schrijver moet
denken aan de zielen*
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«Schrijft, Scriptores; — Critici;
«beoordeelt, vrij weg;
maar spaart onze zielen* Ab omni malo, libera nos, Domine* Ab
omni pecato, a Spiritu fornicationis, libera nos, Domine* In die
Judicii, libera nos, Domine*
Héél tragisch neem ik dat allemaal niet op; omdat ik wel denk, dat
schrijvers en critici van 't Katholieke Vlaanderen zich nooit bewust aan
de Zedeleer zullen vergrijpen* Maar onbewuste zelfverblinding aan
den kant der schrijvers, en al te groote toegeeflijkheid bij de critici
zijn mogelijk* Oppassen is voor beiden de boodschap*
Zoo luidt mijn simpele meening* 't Is niet de meening van een
doctor in Israël, maar van een mensch, die 't zuiverste niet te goed acht
voor Vlaanderens zielen*
Antwoord van Dirk Vansina :
Hierbij 'n kort en bondig antwoord*
i* Wat dunkt U over den huidigen stand der vlaamsche letterkunde en kritiek?
— Op enkele uitzonderingen na hebben we geen critici in
Vlaanderen* Wel hebben we boekenrecensenten, maar die schrijven
geen kritiek* En onze letterkunde bloeit*
3* Welke houding moet de kritiek aannemen:vooral aanmoedigen
of vooral opwekken tot zelfkritiek? Welke richting acht u het heilzaamste?
— Het heilzaamste lijkt me maar spoedig weer in te dutten om
aan dit vreeselijk dilemna te ontkomen*
3* Wat dunkt u over onze katholieke kritiek is ze ethisch te eng
of te ruim?
— Het niet bestaande heeft geen gebreken*
4* Mag zij volgens U buitenlandsch katholiek werk en kritiek
tot spiegel aannemen?
— Een blinde mag zich in alle spiegels bekijken* Hij zal zich zelf
toch nergens vinden*

Indien dit een opstel ware zou ik er als motto dit vers van Hegenscheidt aan toevoegen; het is ook op critici toepasselijk :
« Wordt eerst een man en zing dan wat ge zijt*»
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Antwoord van Anton van de Velde:
Mag ik me beperken bij toneel4?
Er is 'n «stilstand »• De overproduksie der eerste naoorlogse
jaren is doodgelopen* Uit die overproduksie blijft al héél weinig
van enige waarde* Het dilettante-toneel heeft er weliswaar een algemeen verbeterd repertoire bij opgedaan, maar de mart kan slechts
luttel werk van kulturele betekenis bieden* De «stilstand» waarvan
sprake, kan slechts heilzaam zijn* Vele ééndagsvliegen zijn ad patres*
Het moge nu blijken wie — uit het zo plots en abnormaal aangegroeide — dramaturgenbent, in de toekomst zal opgewassen zijn
voor de lang niet vriendelike taak*
Onze toneelkritiek? Dito, dito* Waar zit de kritiek met voldoendruime klassieke en moderne belezenheid om 'n stevige maatstaf voor
beoordeeling en voorlichting aan te leggen?
Laten we nu 's redelik erkennen : Vijf degelike toneelcritici in
Vlaanderen, en daarmee : basta*
De gewenste houding der kritiek?
Gesteld dat die kritiek zelf vertrouwen waard is, dan suggereer
ik haar 'n houding als volgt:
a) estheties : Indien het te beoordeelen werk talent verraadt,
aanmoediging én opwekking tot zelfkritiek* Blijkt echter het inisiale
levens- en groei-element niet aanwezig, d&n ongenadig veto*
In dit laatste geval beveel ik echter 'n veto-toon aan die wat ènders
klinkt dan gegrinnik van leedvermaak of bewustzijn van eigen superioriteit !
6) ethies : Katolieke kritiek weet welke prinsipes voor haar (én
voor haar lezers!) onaanvechtbaar blijven* Het is gewetenszaak*
Elasticiteit acht ik uit de boze* En nu mag een werk grote ftanstwaarde
hebben, indien dat werk indruist tegen één of meer punten van geloof
of zeden, moet m* i* na erkenning der artistieke waarde, de nadruk
gelegd worden op het kapitale ethiese bezwaar*
Me dunkt dat over die kwestie onder katolieken zelfs niet dient
gediskussieerd? Of zijn er verschillende vormen van katolieke konsekwensie?
Onze katolieke kritiek? Laat me verwijzen naar b* v* «Boekengids » en «Toneelgids »• Beide periodieken werken volgens een
adekwaat gezonde norm*
Het lijkt me, in zekere zin, soms gevaarlik, buitenlands katoliek
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werk of kritiek tot spiegel te nemen, omdat de toestanden van katolicisme in het buitenland (en daarbij doel ik vooral op de pozisie van
de katoliek in zekere protestantse landen) niet dezelfde zijn als die in
Vlaanderen* Het is, tenslotte, ook — en wellicht: vooral — een kwestie
van nasionale psyche in het kompleks van nasionale omstandigheden*
Het verleden werkt nog in op het heden, en de richting en het tempo
van evolusies (zo geestelike als stoffelike) zijn niet voor alle landen
dezelfde*
Dus : die «spiegel», goed, maar niet lichtvaardig te gebruiken*
We worden geen europeeërs*** du jour au lendemain* Indien we nu
eerst eens ontgonnen de vele verdoken krachten van eigen grond?
Is het zo geheel onmogelik dat we morgen een of andere ontdekking
doen die ons, met één slag, de origineel-Vlaamse, moderne, standing
geeft in de rei der andere volken? Alle buitenlandse «spiegels » geven
ons de hoop en 't vertrouwen niet die we zoeken in de geheime en
zó vitale krachten van 't eigen volk*
En, summa summarum : Estheties kan onze kritiek eerst 't licht
opsteken bij de buur; daar is vaak heel wat bij te leren, ook al moeten
we hoofdzakelik onszelf zijn, ontwikkeld in de ontwikkeling van de
wereld, nlaar ethies (en ik heb hier vooral de voorlichting van het
minder-ontwikkeld volk op 't oog) mogen we slechts die norm aanwenden welke wij weten de goede te zijn voor ons volk en z'n ziel*
Want er is tijd én ewigheid*
Anderen zullen deze vragen wetenschappeliker en doelmatiger
behandelen* Moge de een de ander aanvullen, en mogen onze kunst
en kritiek er mee gebaat zijn*
Roepen we om« partijdigheid », ook in onze kunst, zoals Jan Boon
het nog onlangs deed, maar vermijden we meteen de « partijtjes»
met hun verdommelik-steriel gedoe* Eén onzer buurlanden heeft ons,
de laatste twee jaren, teveel en té droef geleerd wè&r men belandt wanneer men zich Uebermensch waant, en minachtend neerkijkt op de
elementaire onderlinge liefde, de eerste eis voor alle konsekwentkristelik bestaan*
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Antwoord van André Demedts :
Veel aarde brengt het niet aan de dijk, betrouwvol of jammerend
over onze huidige letterkunde te gaan schrijven* Vandaag durf ik
verklaren : er is een inzinking, maar ik weet toch niet wat mogeliks
onuitgegeven bestaat en ten andere ik ben niet zo zeker dat binnen
enkele jaren het oordeel van heden niet zal moeten herroepen worden*
Dat sommige werken waaraan ik tans houd, na dien tijd, ook voor mij
hun belang kunnen hebben verloren en dat andere dan een waarde
kunnen hebben die ik er tans nog niet in vind> dit is niet uitgesloten*
Ik geef dan ook de mening van een faalbaar mens, die persoonlike
voorliefden en een persoonlike afkeer heeft, van iemand die tracht
tegenover de zaak en zichzelf eerlik te zijn — maar die weet dat het
niemand ooit gelukt het laatste woord te zeggen omdat wij over
menselike handelingen spreken en zelf ook menselik zijn* Als ik nu
verklaar dat onze literatuur niet voldoet, dan begrijp ik dat licht
iemand anders het tegendeel kan beweren* En wie heeft er dan gelijk
en waarom zou er in die zaken iemand gelijk moeten hebben?
Het komt op de zaak zelf aan en zij is ons waard wat wij er van
verwachten* En omdat ik nu jong ben en veel verlangens zou willen
zien uitwerken, omdat ik voor alles in een toekomst leven wil, aarzel
ik niet om te verklaren dat onze letterkunde er nog niet is, op verre
na niet, waar zij zou kunnen en moeten zijn*
Ik verwijt mij zelf en onze schrijvers dat wij niet genoeg werken
en niet goed genoeg* Maar eerst beginnen met een begin : hoeveel
scheppend poëzie of proza verschijnt hier jaarliks wel? In de eerste
naoorlogsjaren scheen het alsof daar verbetering in kwam : de ouderen
werkten kalm en bedaard door en een jonger, roekelozer geslacht
stond naast hen op* Er was roering, er was geestdrift, er werd gearbeid
en de verwachtingen die Zo hoog gespannen stonden, waren ook door
de hoedanigheid van het werk ten volle gewettigd* Maar tans, na tien
jaren, wat is er van dat alles geworden, waar zijn de boeken die die
jongeren hadden moeten schrijven, waar is hun ijver en hun gloed?
O, ik weet de dood heeft Van den Oever en Van Ostayen weggerukt,
het leven heeft de anderen grotendeels op andere wegen gedrongen,
maar hoe wreed het ook schijne, ik heb hier alleenlik rekening te
houden met hetgeen zij in de dienst der schoonheid hebben verricht
en dan moet ik besluiten dat de Ruimte — kunstenaars, dat de Fonteintje — mannen, dat op een paar uitzonderingen na niemand der
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naoorlogsen heeft gegeven wat wij het recht hadden te vragen*
Weliswaar heeft verleden jaar een jongste geslacht zich veropenbaard,
maar diens werk is nog zo onvoldragen dat dit verschijnen niet een
verwezenliking betekent doch eer een bewijs van zijn bestaan en zijn
arbeidswil* Nu kan er maar worden gesproken over het inzicht dier
allerjongsten, binnen tien jaren kan er iets worden gezegd over
hetgeen zij hebben gedaan* God gave dat het zij : over hetgeen zij
hebben gedaan*
En ten twede moet ik besluiten dat het algemeen peil onzer
letterkunde niet hoog genoeg staat* Dit geldt niet alleen voor
Vlaanderen, maar ook voor N* Nederland en dit is geen verwijt
voor de enkelen die waarlik groot en schoon werk hebben geleverd,
maar wel voor de bent, voor de gilde in haar geheel* Ik denk aan
veel onzer dichtbundels en zou het niet moeilik vinden te bewijzen
dat onze poëzie gedeeltelik dreigt te verstarren in een zinloos
woordenspel of in een vormverering waar alle direkte leven uit
verdwenen is, en anderszins dat haar wezen zelf wordt geschonden
door een vrijheid en slordigheid die onvergeeflik blijven* Ik denk
aan veel onzer romans en novellen, waar altijd weer typen en
kuriositeiten in voorkomen waar beschrijvingen in staan die het
vierde deel van het verhaal behelzen, waarin altijd zo nauwgezet
naar juistheid van weergave wordt gestreefd, de weergave van
een buitenkant in de boer, de arbeider de burger — en waarin zo
zelden een mens wordt geschapen, de gestalte die levend is en leven
wekt* Ofwel wij hebben het tegenovergestelde : een boek dat iets
anders dan de schoonheid dienen wil, dat tracht te bewijzen of te
stichten al dingen die zich wreken aan het werk zelf, die het onwaar
en onwerkelik doen zijn* En ik vraag : noem mij het toneelwerk dat
langer dienen zal dan tot een proefneming bij een of ander groep ten
hoogste één seizoen, of twee?
Het is niet nodig veel vragen te stellen om te moeten antwoorden dat onze mislukkingen honderd, misschien meer dan honderd
tegen één bereiken zijn geweest* Maar ook dit bestatigen brengt geen
voordeel bij als wij niet weten en niet trachten te weten waaraan dit
alles te wijten is* En ik geloof er zijn veel redenen* Van stoffeliken
aard ook, want de toestanden in dit land zijn nog niet zodanig dat zij
de grootst-mogelike ontplooiing onzer kuituur toelaten* Maar er zijn
ook oorzaken die aan de schrijvers zelf liggen en ik kom er straks op
terug, ook de kritiek mag wel haar verantwoordeükheid dragen* Voor
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de kunstenaars geldt het bovengenoemde dat zij niet genoeg werken
en veel te gauw tevreden zijn* Tot een grote kunst wordt een zeer
verhevigd leven vereist en die ambachtelike vaardigheid dan die het
mogelik maakt de ziel te verstoffeliken in die eenheid waaruit de
schoonheid geboren wordt* En aan de kritiek zeg ik : welmenend hebt
gij lange tijd onze letterkundigen misopgevoed* Nu schijnt daar verandering in te komen, gelukkiglik, maar hoe dikwels hebt gij niet
geschreven alsof de kunst bestond in het vinden van schone woorden,
hoe lang hebt gij niet geijverd voor een woordkunst — zonder te
verklaren dat het de beteekenis van al de woorden samen is die telt,
meer dan een schoon woord, een schone wending of ander bijkomstigheden* En waarom hebt gij schier uitsluitend belang gehecht aan
de vorm in de poëzie — waarom het cirkusachtige geloofd in een toneelspel* Nu zien wij : dat alles heeft zich gewroken* En daarbij komt nu
nog iets dat wij katolieken helaas effen te vechten hebben* Ik bedoel
hier de engheid, het gemis aan inzicht en de kortzichtigheid die de ene
wordt verweten én de andere moet horen, dat hem alle verantwoordelikheidsgevoel schijnt te ontbreken en dat hij ten slotte niet veel beter
dan een heiden is die met de molenstenen van het Evangelie moet
worden bedreigd* Wij hebben nu het geval met Gerard Walschap's
«Adelaïde» gehad, een boek dat ik goedkeurde en bovendien schoon
vond en van betekenis zal blijven voor de hergeboorte van de vlaamse
romankunst* Bij dat werk nu heb ik de gelegenheid gehad er op te
drukken dat een boek katoliek is van het ogenblik dat het rekening
houdt met de ganse werkelikheid, en dat het de katolieke schrijver
toegelaten is over het kwaad te spreken als hij aan het kwaad niet meewerkt, zoals August Van Cauwelaert, heeft gezegd. Natuurlik zullen
niet allen mijn mening hierover delen, maar ik ben jong en een beetje
barbaars en ik tracht toch streng kristelik te blijven* Maar ik zou
graag meer ruimheid zien en toch onverbiddelikheid waar het mocht
nodig blijken — ik zou graag hebben dat de vlamingen elkander kunnen laten leven zelfs als zij verschelen van gedachten (en dat doen wij
toch allen!) en dat wij samen ons best zouden doen om het ontstaan
van een groot-menselik katholieke kunst toe te laten*
En wat de kritiek moet zijn, Heren, en gij die dit schrijft, weet
dat gij een oordeel te spreken hebt* Niet het oordeel van iedereen of
niemand, maar het uwe! Zegt wat gij erover denkt, duidt de waarden
en de fouten aan en bewijst waarom het gaven en fouten zijn* Durft
veel eisen, stuwt naar omhoog* Doet het op zulke manier dat gij ook de
772

kunstenaar, de maker, kunt overtuigen van hetgene gij zegt, En daarom
hebt liefde voor hetgeen gij moet begrijpen : het is meer dan uw vooroordeel tegen dit of dat, meer dan uw belezenheid en veel meer dan
hetgeen gij er over schrijven zult: het kostte meer leven, meer arbeid,
meer vreugde en verdriet* Moedigt aan als het mag, weest streng als
het moet* Laat ons ophouden elkander te loven zonder reden, elkander
te pijnigen zonder nood* Of anders hoe kan het goede werk ontstaan
hoe wordt het mogelik dat iemand die onverdiend geprezen is of omgekeerd, de kracht of de moed nog heeft om voort te doen* Steunt
uwe kritiek op het geheel, schrijft als een bijkomstigheid over bijkomstigheden* Heren kritici, en gij die dit schrijft weet dat één scheppend werk dat gij zoudt voortbrengen, meer voor Vlaanderen zou doen
dan vijf bundels kritiek* Maar wat het ook zij, verhevigt het leven
overal, rukt ons weg uit onze engheid en zelf-tevredenheid, doet de
kunstenaar zelf buigen over zijn eigen werk en helpt hem zo voor wat
komen moet en schoner en beter moet zijn* En wat gij hem voorschrijft* doet het dan zelf en arbeidt, arbeidt bovenal*
Elders heb ik gezegd : welja, wij moeten naar het buitenland
kijken, wij moeten niets overnemen, wij moeten ons zelf zijn boven
alles om veel te kunnen verwerken* En laten wij eens vergelijken en
dan stilletjes zwijgen over onze meesterwerken* Waarom nu namen
noemen, waarom herhalen dat wij geen Undset hebben, geen Chesterton, geen Papini, geen Herwig, geen Green* Ach kom, dat kan hier
toch ook wel als wij onze tanden maar opeenbijten en arbeiden, altijd
voortdoen, blind en betrouwvol zonder om te zien naar wat gedaan
is* Wij moeten alléén vooruit* Arbeiden en nog arbeiden want het werk
kan tellen — en wij, wij gaan voorbij als onnutte dienaars die wij zijn*
('t Vervolgt*)
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THERESE NEUMANN
Het levend Raadsel van Konnersreuth
door E. De Hovre.
(Slot.)
D E VREEMDE TALEN DIE THERESE NEUMANN HOORT IN HARE
VISIOENEN*

Therese Neumann kent maar één taal, haar moedertaal, en leerde
nooit een andere* In hare visioenen echter, hoort zij, naar gelang der
talen die in de oorspronkelijke historische werkelijkheid gebruikt werden, de meest verscheidene talen spreken : arameesch, hebreeuwsch,
grieksch, latijn, fransch, portugeesch, enz* Terloops werd van dit feit
reeds melding gemaakt en, waar het te pas kwam, een en ander staaltje
aangehaald* Doch het verschijnsel is te merkwaardig en te buitengewoon om er niet wat langer te blijven bij stilstaan*
Vergenoegen wij ons evenwel met enkele bijzonderheden over het
meest ophefmakende op dat gebied, namelijk : het hooren en het verklanken van de vreemdste onder die vreemde talen, en waarover zij
dan ook 't nieuwgierigst door de geleerden werd uitgevraagd, het
arameesch*
Arameesch is de naam der taal in Palestina gesproken door het
joodsche volk ten tijde van Christus en, bijgevolg, de taal van
Christus en van de Apostelen* Die taal is nauw verwant aan het
hebreeuwsch* Het hebreeuwsch, de taal van den Bijbel en van het
liturgisch gebed, was toen reeds voor de algemeenheid van het volk
een doode taal, alleen nog gelezen en verstaan door de geleerde joden*
Eenige arameesche woorden en benamingen zijn ons door de Evangelisten, voornamelijk door Marcus bewaard gebleven, o* a* : «Abba »,
« Vader »; « Talitha kumi» « meisje, sta op »; « Korban»« offergave »;
« Epheta » «open u » ; « Eloï, Eloï, lamma Sabachtani»» mijn God,
mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? »
Die arameesche taal, zooals zij ten tijde van Christus werd ge
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sproken, met dezelfde wetenschappelijke gewisheid te kennen als b* v*
het gelijktijdig grieksch en latijn, moet vooralsnog eene onmogelijkheid worden genoemd; omdat die kennis berust op slechts zeldzame
schriftelijke oorkonden en dan nog van veel lateren datum, en een
levende taal in een spanne tijds van drie tot vier eeuwen tamelijk van
gedaante verandert; en ook, omdat in dit schrift slechts de medeklinkers worden geboekstaafd, zoodat onzekerheid over de uitspraak
der woorden gewoonlijk niet is uitgesloten»
Op te merken valt verder, en dit om te voorkomen dat, om dit
raadsel op natuurlijke wijze op te lossen, worde uitgepakt met«suggestie » en «gedachtenlezing», dat i* Therese Neumann arameesch
heeft gehoord — zonder te verstaan en zonder zelfs den naam van die
taal te kennen; «ze spreken» so olber «zoo drollig» zegt ze van de
personen die zij in hare passievisioenen ten tooneele ziet verschijnen —
eer ze ooit met iemand die arameesch kende — dit geldt voor professor
Wutz — in aanraking was gekomen; 2* dat Therese arameesche woorden en zegswijzen heeft gehoord die de vakmannen niet kenden, en
bijgevolg zelf niet konden denken en haar niet konden op dringen of
«suggereeren»* Andersom heeft prof* Wutz, om dit taalgeheim van alle
zijden te beproeven, een poging van «suggestie» gedaan met onechte
en verdraaide woorden, maar telkens wees de « hoorderes »ze af met de
bemerking :«'t is niet alzoo geweest »•
Men zal nog gelieven in aanmerking te nemen, indien men belang
stelt in geheel dit probleem; 1* dat het niet volstaat een vreemde taal te
hooren spreken, — veronderstelt b* v* voor een van ons, het russisch
of het araabsch,om bekwaam te zijn tot het herhalen en verklanken van
gansche zinnen* Enkele woorden, het eerste en het laatste en wellicht
een paar krachtig beklemtoonde zal het oor duidelijker vernomen hebben en het geheugen trouwer bewaren; 2* dat de klankweergave van een
vreemde en volstrekt ongekende taal onvermijdelijk beïnvloed wordt
door zijn eigen spraakvermogen en
gewoonten, — men denke
slechts aan fransch gesproken door een engelschman en engelsch door
een franschman —; in onderhavig geval zal de uitspraak van het arameesch wel de sporen dragen van Therese's beierschen tongval*
Daarom werd van wetenschappelijken kant de billijke eisch geopperd dat de woorden door Therese Neumann gehoord in die «olbere »
taal en door haar, gevraagd of ongevraagd, herhaald, phonetisch, da*,
zoo juist mogelijk naar den klank mochten opgeschreven worden*
Blijft dan verder de taak der vakmannen die klankbeelden te proeven
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en thuis te wijzen in de taal waar ze thuis hooren* Verscheidene «bevoegdheden » hebben zich voor dien arbeid geïntereseerd: o* a* Prof*
Wutz der universiteit van Eickstatt, een priester, Prof* Hans Bauer
van Halle, een protestant, Prof* Wessely van Weenen, een Israëliet, en
anderen nog*
Uit het onderzoek blijkt dat de taal die Therese Neumann hoort
spreken in de Passievisioenen het arameesch is* ((Die Tatsache dés
Aramaischen stekt also fest *» (H* Bauer)*
Men weet ook dat de personen uit deze en andere visioenen hun
vreemde taal spreken op die plaats en op die oogenblikken dat hunne
woorden moeten gezegd zijn* Om nu nog één ander voorbeeld te
kiezen: op 't oogenblik dat Therese den apostel Johannes niet ver
van de stad Ephese twee dooden ziet opwekken, hoort zij de samengestroomde menigte in 't grieksch uitroepen : «zösin, zösin,» «zij
leven, zij leven*»
De volgende aanteekeningen zullen onze lezers toelaten zich persoonlijk eene meening te vormen*
Vrijdag, 4 Nov* 1927, rond 6 ure 's avonds* Zijn aanwezig: Pastoor
Naber, Professor Wutz, Dr* Gerlich* Gelegenheid tot ondervraging
bestaat tijdens de extatische tusschenpoos na een lijdensvisioen*
De vragen worden gesteld door Prof* Wutz, Dr* Gerlich teekent phonetisch de antwoorden op* Tusschen haakjes de verbeterde schrijfwijze der araméesche woorden* V* « Zeg, Reschl, weet ge wat de lieve
Heiland gebeden heeft vóór hij stierf?» A* «Abba beata (bejadach)
afketruchi, (afked ruchi)» «Vader, in uwe handen beveel ik mijnen
geest* V*« En wat had hij kort te voren gezegd? » A* Schalem kolochi*
(kulochi* « Het is volbracht*» V*« Wat zegde hij, toen hij dorst had? »
A*«Es-sche*»«Ik heb dorst*»V*«Wat heeft de Heiland gebeden, toen
het hem zoo beklemd om het hart was? » A* Eloï, Eloï lama*** hier
bleef zij steken, ze smeekte Wutz het zelf voort te zeggen; de Professor
wedervoer : « Toe Reschl, ge zult het nog wel weten,» waarop zij
aanvulde : «Sabachtani (schabaktani)* «Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten!» V*« Hebt gij gehoord wat de lieve Heiland
aan den moordenaar gezegd heeft? » A* O, zeker weet ik dat*« Amen,
amen, amarna lach*» dan aarzelde zij en stotterde :«bam, bam, bampat,»ik kan niet* Wutz vulde aan uit vroegere gesprekken :«teje emmi
barpardeta »* « Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, heden nog zult ge met mij
zijn in 't Paradijs*»
Professor Wessely heeft over zijne bevindingen te Konnersreuth
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geschreven in de «Reichspost» van Weenen, 27 Jan* 1929* Wij ontkenen hem het volgende:
«In een der poozen tusschen de lijdensvisioenen hoort hij Therese
Neumann verklaren dat men op trompetten had geblazen en geschreeuwd* Op de vraag wat men had geschreeuwd antwoordde zij :
«Satèbu, Jehudaje »•« Kruisigt!*** Joden!» Volgens haar zeggen groet
Judas den Heer met de woorden : «Schalma, Rabbuni!» « Gegroet,
meester! Wanneer de verrader de apostelen onder de oogen komt,
schelden zij hem woedend toe : « Magera, Baïsebuba, Gannaba;
Gannaba, magera, Baïsebuba!» Tot hiertoe hebben de geleerden al
deze woorden nog niet ontcijferd*
«Magera» is waarschijnlijk eene verbastering van het aan 't
grieksch ontleende «Machaira», dat wil zeggen, zwaard* Baïsebuba
zal wel zijn voor Beëlzebub* Dus in vertaling : « Een zwaard!
Duivel! Dief! Het knechtengespuis in den olijfhof zoekt naar
« Jeshua Nasareya!» Jezus antwoordt:« Ana »* Ik ben het* Dan zegt
Jezus nog tot zijne leerlingen : « Komu »* « Op* » Jezus wordt
geboeid weggevoerd; de menschen op straat komen toegeschoten
« Machaba!»« Wat gebeurt er *»
In het kruisdoodvisioen hoort Therese uit den mond van Jezus :
« Elahi Elahi (de « A» dof uitgesproken) lema Sschelbaktani*» Dan
nog dit Christus' woord : «es-sche*» «Ik heb dorst*» De geleerden
kenden die uitdrukking niet, die evenwel goed arameesch is; om het
woord, «ik heb dorst»te vertalen, gebruikten zij een ander aramee schen term die ook juist is : Sachena* Waar nu heeft Therese
Neumann het woord «es-sche » vandaan gehaald? Dit is een raadsel
door geen suggestiehypothese op te lossen*
Ook nog deze woorden van den stervenden Heiland verneemt de
Professor uit den mond van Therese*« Abba, schabok, lahon*»« Vader,
vergeef hun*»
«Amen, Amen, amarna lach b (J*) am'atte emmi barpardeta
« Voorwaar voorwaar enz. (cfr hierboven, bl* 776*)
« Schalem Kolohi*» « Het is volbracht*» « Abba be Jadach afkid
ruchi*»«Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest*» Al de hier
aangehaalde woorden zijn goed arameesch, zooals het ten tijde van
Christus geproken werd* «Die Tatsache des Aramaischen stekt fest.»
Roept men ter verklaring, de hypothese der gedachtenlezing in, dan
blijft toch onverklaarbaar dat Therese, in goed arameesch, een tot nog
toe aan taalvorschers onverstaanbaar gebleven zin uitbrengt; onver777

klaarbaar, wat meer is^ dat ze arameesche, en juiste, woorden gebruikt
wier bestaan de vakmannen zelft niet vermoedden; zoodat ten slotte
wel zon moeten aangenomen worden dat ze gedachten leest in Prof*
Wutz en anderen, die Prof* Wutz en die anderen nooit hadden « Und
das ist Unsinn*»
Dus, ook wat betreft de vreemde talen die Therese Neumann
hoort spreken in hare visioenen, komen wij te staan voor de conclusie :
i* De feiten zijn echt; 2* die feiten zijn natuurlijker wijze onuitlegbaar*
KENNIS VAN HET VERBORGENE*

« De extatische toestand van «verhevene rust» en «volkomene
euphorie » brengt aan Therese Neumann een gevoel van deelgenootschap in de gelukzaligheid en in de alwetendheid van Jesus*» (Dr*
Gerlich*) Zulk een verbluffende bewering kan niet anders dan het
verlangen prikkelen daarover, althans over hare men weet niet van
waar komende geheimwetenschap wat meer te vernemen*
Een greep slechts in de massa feiten die hier voorliggen; men gelieve echter in aanmerking te nemen dat de bescheidenheid verbiedt
de meest interessante gevallen aan de openbaarheid prijs te geven, om
dat nog levende personen erin betrokken zijn*
Ziehier dan enkele détails, meest uit de ervaringen van Dr*
Gerlich*
In de kamer van Therese* Druk wordt de visionnaire uitgevraagd
en omzeggens gekweld met vragen over historische en archaeologische
bijzonderheden van een passievisioen en over de taal die zij hoorde
spreken* Ondertusschen blijft Gerlich zwijgend in gedachten verslonden, want hij zint op eene godsdienstkwestie waarop hij gaarne het
antwoord aan Therese Neumann zou willen vragen* Nog eer echter
dat hij met de vraag die hem op de lippen brandde voor de pin was
gekomen, was Therese er reeds bij met het antwoord :« het is niet zooals gij meent »*** en ze ontwikkelde dan verder hare opvatting*
Op een Decemberavond, 1927, komen Professor Wutz en Dr*
Gerlich te Konnersreuth per auto aangebold* Men maakt halt vóór de
pastorij* Gerlich stapt uit, belt aan* De pastoor doet zelf open en
noodigt den bezoeker uit onmiddellijk in de kamer van Therese te gaan
die zich op dat oogenblik in den toestand van «verhevene rust» bevindt* «Ze heeft zelf gezegd, gaat de pastoor voort, dat gij, professor
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Wutz en haar broeder Hans nog dezen avond zoudt aankomen, en uw
bezoek zal haar uiterst welkom zijn*»«O zoo, daar zijt ge terug;» met
die woorden beantwoordt zij den groet van den bezoeker;«ga nu dadelijk buiten en zeg aan uw kameraad dat hij een slecht licht aan zijnen
auto heeft* Hij moet rechtsomkeert maken en zonder dralen naar huis
rijden, wil hij geen ongelukken tegen komen*» Gerlich : «buiten is
professor Wutz met zijnen Chrysler, ge kent den auto, die heeft uitstekende lantaarnen*» Zij glimlachte : buiten is nog een kameraad van
u; hij heeft een slecht licht aan zijnen auto en gij moet hem zeggen dat
hij terug naar huis zou rijden om, in den nacht, een ongeluk te vermijden* » Gerlich : «Reschl, buiten staat geen andere auto dan die van
Wutz, en wat moet dat een kameraad van mij zijn!» Therese :« men zal
zien; ge kent hem; hij is uit Eb***» Gerlich :« Reschl, nu heb ik u eenmaal beet! Ik ken geen levende ziel in Eb***» Zij dan meesmuilend :
«ja, ja, gij gelooft slechts hetgeen ge met de handen kunt tasten* Ga
toch eindelijk buiten* Er bevindt zich daar een kameraad van u; hij is
van Eb*** Hij is daar met zijnen auto; maar hij heeft 'n slecht licht* Hij
moet terug rijden; ga, zeg het hem*
Hoofdschuddend ging Dr* Gerlich toen weg* Hoe groot was zijn
verbazing toen hij werkelijk nevens den auto van Wutz een kleinen
auto zag staan met inderdaad heel flauwe lantaarnen, en zich, op 't
oogenblik dat hij de huisdeur uittrad, hoorde aanspreken bij zijn
naam* Vóór hem stond een ingenieur uit Eb***, geen onbekende
en een bijzonder vriend van Wutz* « Een kameraad van u, » had
Therese van hem gezegd, waarschijnlijk omdat hij* evenals Gerlich,
protestant was*
In gezelschap van haar moeder en E* H* Pastoor Naber keerde
Therese met den auto van professor Wutz terug van een bezoek dat
ze hadden afgelegd te Bamberg* De nacht was reeds ingevallen en het
regende dat het goot* Onderweg geraakte Therese in den toestand van
extatische geesteshelderheid* Bij het voorbijrijden der laatste huisjes
van een afgelegen gehucht, wees de geestvervoerde op een arme stulp*
« Ocharme, zuchtte zij, op dit oogenblik zitten in dat huizeken daar
vier kleine kindertjes op hunne knieën te bidden; en bij hen zit de
moeder te weenen; 't zijn dood arme menschen en vóór enkele weken is
de vader gestorven*» Ze voegde er nog aan toe dat de begrafenis nog al
opzien had gebaard, omdat de lijkkist van den overledene die een
spoorwegarbeider was, door kameraden was gedragen geworden*
Wutz kon op dat oogenblik met den auto niet stilhouden, maar hij
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nam nauwkeurig notitie van het aangewezen huisje, en na vijf weken
bood zich de gelegenheid aan ter plaats de mededeelingen van Therese
te gaan controleeren* Hij vernam er, dat in die stulp de vrouw woonde
van een spoorwegarbeider die vóór acht weken was gestorven en in den
grootsten nood een weduwe achterliet met vijf kleine kinderen van
dewelke het jongste nog in de wieg lag*
Een vreemden heer die haar bezoek bracht waarschuwde Therese
tegen al te langen arbeid 's avonds : met zijn hart was het niet best; hij
mocht den arts niet gelooven die hem, bij zijn laatste onderzoek, had
verzekerd dat het in orde was* De heer in kwestie viel> bij 't hooren van
die woorden, uit de lucht, want hij had er zelfs niet aan gedacht
Therese over zijn gezondsheidstoestand te ondervragen* Toch moest
hij erkennen dat hare verklaringen over nachtarbeid en geneeskundig
onderzoek volkomen klopten met de werkelijkheid*
Op 17 September 1927, Stigmatisatiefeest van den H* Franciscus*
Kort na tien uur 's avonds begint het extatisch visioen van Therese,
die recht op zit in haar bed* Ze ziet den H* Franciscus op den berg
Alverno de wondeteekenen van den Zaligmaker ontvangen* «Haar
aangezicht is verheerlijkt, het glanst van geluk; want ze vermag den
gloriestralenden Heiland te aanschouwen* Ik zag nog nooit een vrouwengelaat van zulke bijna bovenaardsche schoonheid*»(Dr* Gerlich*)
Middelerwijl waren twee personen binnengetreden aan dewelke, enkele
dagen te voren, Therese, in extatischen toestand, verboden had haar
Fransiscusvisioen, dat ze voorspeld had, bij te wonen* Van zoo gauw
dtzt den drempel der kamer hadden overschreden was het visoen
verdwenen, en Therese sprak : «er zijn er hier twee aanwezig die er
niet mogen zijn*» Daarop verwijderden zich bedoelde personen en
het visioen hernam* Het ging gepaard met den toestand van geesteshelderheid* Op de vraag van den Pastoor wie de eerste gestigmatiseerde
was geweest, antwoordde, zonder talmen, de visionnaire :«de Heilige
Paulus*»Professor Wutz fluisterde den Pastoor in 't oor :«vraag haar,
of de stigmata van Paulus zichtbaar waren*» Zij antwoordde :«neen;
men heeft ze niet gezien; ze waren niet uitwendig; hij droeg ze in zijn
lichaam*» De H* Paulus schrijft immers : «ik draag de stigmata van
den Heer Jezus in mijn lichaam*»(Gal* VI* 17*)
Een tijd later, wanneer Therese in haar normalen, wakenden toestand was, werd haar gevraagd : « Zeg ne keer, Reschl, weet ge eigenlijk wie de eerste gestigmatiseerde is geweest? » Zij:«ja, natuurlijk, de
H* Franciscus*» — « Maar, Reschl, bedenk u toch eens goed; de H*
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Franciscus is niet de eerste gestigmatiseerde*» Zij : « Toch weL» ~
« Maar, Reschl, ge weet toch heel goed dat het zoo niet is*» Zij :«ik
weet stellig dat de H* Franciscus de eerste is*» — «Reschl, vóór vier
weken hebt gij in extase gezegd dat de H* Paulus de eerste gestigmatiseerde is geweest*» Zij:« daarvan weet ik niets*»
Een bijzonder zintuig schijnt Therese Neumann te bezitten, dat
haar toelaat de relieken aan te voelen en de echte van de onechte te
onderscheiden* (Hiërognosie*) Telkens iemand met een kruisreliek die
hij in de gesloten hand verborgen hield de stigmata der handen aanraakte, voelde zij in de wondeteekenen de pijnen geweldig toenemen*
Pastoor Naber legde haar eenige in een relikwiehouder gevatte
relieken voor; en zij, zonder de oogen op te slaan, besliste dadelijk :
« dtzt is van den lieven Heiland zijn kruis», en ze duidde verder
nauwkeurig het deel des kruises aan van hetwelk de reliek afkomstig
was; «deze is van*** maar ze heeft hem slechts aangeraakt »* Een
aanwezig pater Carmeüet haalde een twaalf-centimeter hoog zilveren
kruis te voorschijn, en de Pastoor bracht het dicht bij hare lippen*
Aanstonds gaf ze te kennen :« daarin is wat van het meisje dat in den
hals werd gestoken; haar naam is Cecilia; en dan is er nog iets in van de
H* Theresia*» «Van de H* Theresia van 't Kindje Jesus» vroeg de
Pastoor? «neen, van de groote Therese,»«en » ging ze voort,« dan zijn
er nog drie in, maar die zijn slechts «ang'rührt,» 't* t* z. 't zijn zaken
die het lichaam van den Heilige slechts hebben aangeraakt*
De pastoor stond verwonderd, want hij wist niet dat' het kruis
relikwieën bevatte* Daarop deed de Pater het kruis open, en alles werd
bevonden zooals Therese had verklaard.
Dezelfde bevindingen van P* Staudinger* « Wij geven haar verscheidene relieken in de hand* Van de eene zegde zij :« deze is echt»,
van een andere :« deze is geen gebeente, dat heeft zij slechts aangehad*
(ze wil zeggen een stukje van het kleed dat ze droeg), van een derde :
« deze heeft maar een echte (reliek) aangeraakt*» Van een haar toegezonden kruispartikel getuigde zij:«'t is echt; 't was een weinig boven
de hielen van den Heiland »; en dan gaat ze voort te vertellen over de
geschiedenis en de lotgevallen van dit kruisdeeltje* Navorschingen in
de archieven bewezen later de juistheid van hare mededeelingen* Vele
partikelen, zegt ze, worden ten onrechte vereerd als echte; ze zijn
slechts met echte in aanraking geweest*
Mgr* Schrembs, bisschop van Cleveland, bezocht Konnersreuth,
Dec* 1927* «Hij bevond zich te zamen met verschillende bezoekers in
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Therese's kamer, tijdens eene extase van «verhevene rust »• Achter
hem stond zijn secretaris, Mgr* Mac Fladden* Middelerwijl was ook
Therese's moeder binnengetreden, zonder dat de visionnaire het had
kunnen opmerken*« Moeder, sprak ze onverwachts, die heer nevens u
stamt uit dit land* (Mgr* Schrembs immers is een geboren Beier*) Hij
werd niet ver van hier geboren* Maar nu woont hij aan den overkant
van 't groot water, en werkt ontzettend hard voor God; hij heeft nog
veel te presteeren* Ik heb hem iets te zeggen, aan hem alleen* Daarop
vingen de aanwezigen aan de kamer te verlaten, ook de sekretaris, Mgr*
Fladden* Doch Therese zei: de heer achter u mag blijven* En zoo was
de secretaris de eenige oorgetuige van het vertrouwelijk gesprek tusschen Therese en mij* Ze onthulde de diepste geheimen mijner ziel,
die God en ik alleen wisten* Deze openbaring overweldigde mij
zoodanig, dat ik mijne tranen niet kon bedwingen* Ze sprak nog
verder over verleden en toekomst, en ook de priesters van mijn
Bisdom bewees ze te kennen tot in de eigenschappen en bijzonderheden van karakter en levenswandel* Ik verzocht dan de moeder
om een bloeddoorweekten hoofddoek van haar dochter* De moeder
echter aarzelde op mijn verzoek in te gaan, omdat de Bisschop van
Regensburg zulks niet graag wil hebben Ik gaf haar te verstaan
dat dit wel in orde zou komen, en daarop beraadde zich de moeder
met hare dochter* Deze wendde een oogenblik het hoofd af als om
naar eene stem te luisteren* En dan zegde zij : «ja, ja, ge moogt het
hebben; de Heiland zegt 't, ge moogt, moeder geef hem dat met de
kroon, van den laatsten vrijdag*»
Zonder onderscheid van personen openbaart Therese Neumann
aan bischoppen, priesters en leeken wat zij in hunne harten ontwaart
en zeggen moet* Voor velen is zulks een vermaning tot verbetering van
hun levenswandel en tot bekeering geweest* Ook aan haar wordt het,
in dien toestand, duidelijk gemaakt, indien aan hare handelwijze iets
hapert; hetgeen haar onmiddellijk den Pastoor op het hart doet druk
ken :«dat moet ge mij dan later zeggen*»
Therese Neumann bezit dus, op die ©ogenblikken van extatische
klaarziendheid, eene mysterieuse wetenschap* Zij schouwt in het binnenste der menschen en leest er de heimelijkste hartgedachten*
(Cardiognosie*) Het verleden van onbekenden is voor haar een open
liggend boek; personen die honderd mijlen van haar verwijderd zijn en
van de welken, zij nooit iets hoorde of zag, bewijst zij te kennen tot in
den grond van hun wezen* Ook de toekomst wordt voor haar ontslui782

erd, zoodat zij, in vele gevallen waar de menschen geen uitweg weten,
met doelmatigen raad kan hulp bieden* Een vraagbaak wil zij derhalve
wel zijn, doch niet om als proefneming te dienen, of, zooals zij dat
zegt:« de Heiland laat met zich niet«experimentiren »• « Overleg het
zelf,» geeft ze een onbescheiden ondervrager tot antwoord, dat kunt
ge met uw eigen verstand wel te weten komen*»
Pastoor Naber verzekert dat, in zoover kon worden nagegaan, al
de verklaringen door Therese Neumann in den extatischen toestand
der «verhevene rust» gedaan, juist werden bevonden* Hetzelfde, wat
hem persoonlijk betreft, bekent Dr* Gerlich :«tegen mijn verwachting
in,» schrijft hij, «vielen Therese 's voorzeggingen uit, de eene verrassend snel, de andere achter 'n langeren tijd, zelfs deze wier verwezenlijking ik voor onmogelijk hield* 't Ware mij goed bekomen en 'k ware
van vele nadeelen gespaard gebleven, had ik, zonder verzet, mij altijd
volgens hare uitspraken gedragen*»
Voor de opheldering en verificatie van andere onthullingen en
voorspellingen zijn wij op de toekomst aangewezen* Zoo b* v* heeft
Therese Neumann gezegd dat haar moeder vroeger en haar vader later
dan zij zullen sterven* Wanneer zal zij sterven? In 1928 heeft ze aan
een dorpsgenoot gezegd : «ik kan fijn nog lang leven; vóór tien jaar
sterf ik niet*» Ze zal de eerste communie bijwonen van haar neefje, nu
drie jaar oud, haar petekind en lieveling* Ze heeft nog in den toestand
van verhevene rust verklaard dat zij kort na haren dood Pastoor Naber
zal komen halen* Haar lijk zal op het kerkhof van Konnersreuth gedragen worden; ondervraagd of het daar zou blijven, wedervoer zij :
« dat weet ik niet, dat zegt mij de Heiland niet*» Ze weet nog dat haar
einde zal nakend zijn, wanneer de wondeteekenen der doornenkroning,
die ze nu reeds op het hoofd draagt, zich ook op het voorhoofd zullen
vertoonen* Pastoor Naber is van gevoelen dat we thans nog maar halverwegen der wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn gekomen* Op een
vraag die hij haar in extase zijnde stelde, of alles wat ze in hare visioenen
aanschouwde diende opgeteekend te worden, bekwam hij dit antwoord:
«Niet alles, slechts het belangrijkste; er zullen nog gansch andere
dingen komen, die tot hiertoe niet voorhanden waren*» (Staudinger
bl* 81)
Mysterieus hebben wij Therese's kennis van het verborgene ge
noemd, omdat wij op natuurlijke wijze niet vermogen te verklaren
waar vandaan die wetenschap komt* Therese Neumann zelf is met den
oorsprong er van niet in verlegenheid* Die oorsprong is haar lieve
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Heiland* Zoo spreekt ze immers :«dat laat de Heiland mij niet weten;»
en,«weet goed, ik ben het niet, de Heiland is 't die 't mij laat kennen*»
Het mag hier ook de plaats zijn om, na gesproken te hebben van Therese Neumanns charismatische kennis van het verborgene, een woord
toe te voegen over haar charismatisch kunnen «in Christo et per
Christum», door de krachtige voorspraak en bemiddeling van hare
gebeden en van haar lijden* Ze is immers gewoon te zeggen, wanneer
iemand haar wordt aanbevolen :«ja, ik zal hem in mijn gebeden en in
mijn lijden insluiten*»
De hier aangehaalde feiten zijn overgenomen uit P* Staudinger
(op cit* bl* 54 en vgde*)
Karolina Bindl is een vrouw van Konnersreuth, moeder van
twaalf kinderen* In 1925, na de geboorte van haar jongste kind, — ze
was toen 41 jaar oud — kreeeg zij de waterzucht* Als het water in haar
lichaam reeds tot aan de borst gestegen was, sleepte zij zich moeizaam
bij den geneesheer Dr* Satz te Oztsberg* Ze keerde van daar huiswaarts
met kalen troost* De dokter had, na haar onderzocht te hebben, gezegd dat ze reddeloos verloren was en dat geene geneeskundige hulp
baatte; ze zou te bed blijven liggen en niet meer opstaan* Sindsdien verslechte haar toestand van dag tot dag* Therese Neumann die zeer
medelijdend van aard is, hoorde van het geval vertellen door haar
moeder*« Vrouw Bindl mag niet sterven;» sprak ze,«ik wil voor haar
bidden dag en nacht*» Dat heeft ze dan gedaan en ook haar lijden voor
haar aan God opgeofferd* Van stonden aan nam de ziekte af; dagelijks
verminderde het water met anderhalven liter; thans is de vrouw zoo
goed genezen dat ze wederom al haren arbeid in huis en op het veld
kan verrichten*
Een vrouw P* uit Weenen was met 'n defect aan 't rechter oog
(Enophthalmus congenitis) geboren* Toen ze 16 jaar oud was, liet zij
het tot een heelkundige operatie komen, maar deze liep spaak* Een
tweede operatie met paraffine-inspuitingen mislukte evenzeer* Het
oog ging verloren en moest worden verwijderd* Het geval werd in de
medische pers uitvoerig besproken* Later ontstond boven het oog een
chronische beendermergontsteking, (osteomyelitis chronica) die, van
tijd tot tijd, om den opgehoopten etter weg te doen, een heelkundige
tusschenkomst noodzakelijk maakte* Alles te samen werd de patiënte
van haair i6 e tot haar 46® jaar 68 maal geopereerd* In 't begin van 1928
werd haar toestand uiterst kritisch* De geneesheeren gaven haar te
verstaan dat, tot het wegnemen van het etterend voorhoofdsbeen, een
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nieuwe, levensgevaarlijke operatie onvermijdelijk was geworden; zoo
niet kon haar leven niet langer dan hoogstens drie jaar gerekt worden*
Op dit tijdstip kwam die vrouw in betrekking met E* H* Wegmann, die
haar voor raad gaf Therese Neumann om hulp en voorspraak te verzoeken* De geestelijke nam het op zich persoonlijk den verzoeksbrief aan
het Konnersreutsche wondermeisje te overhandigen* Dadelijk stemde
deze laatste met het tot haar gericht verzoek in; en, wanneer E* H*
Wegmann te Weenen terugkwam, vernam hij van de bloedverwanten
der vrouw dat deze volkomen was hersteld* Werkelijk, eenige dagen
later, ontving hij het bezoek van de genezene zelve die hem mededeelde dat de ettering plotseling had opgehouden* De artsen hadden het
feit vastgesteld, maar over de oorzaak der verkalking van het etterend
been hadden zij zich niet kunnen uitspreken* Die genezing vond
plaats in April 1928 en blijft tot op den dag van heden voortduren* Op
Pinksteren 1929 is diezelfde vrouw naar Konnersreuth gekomen om
Therese te bedanken* Deze echter leidde aanstonds de aandacht af van
haar zelf met de uitroeping tot haar moeder gericht*« Daar, kijk eens,
moeder, hoe goed de Heiland is!»
Een boer uit Tsjecho-Slowakië zag zijn leven in gevaar gebracht
door een ettergezwel aan den neus dat reeds in het stadium der verrotting was gekomen, en waar tegen te vergeefs de hulp der artsen werd
ingeroepen* Toen wendde hij zich tot de gestigmatiseerde van Konnersreuth met de bede dat zij, op den eerstkomenden Vrijdag, den 23
Sept* 1927, voor zijne genezing, bij den lijdenden Heiland ten beste
zou spreken* En hij zelf begon eene noveen ter eere van de H* Theresia
van Lisieux* Welnu op dien Vrijdag, 23 Sept*, werd die man overvallen
door zulk een geweldige pijn en een steken dat hij niet anders meende
of zijn einde was nabij* Doch plots, om 4 uur, verdwijnen als bij tooverslag, die pijnen, en vol blijdschap roept hij zijne vrouw toe :«ik
ben genezen, ik ben genezen*» Hij was het inderdaad*
De huisarts van den genezene, Dr* R* W* Hynek, een man
die zelf door de gebeurtenissen van Konnersreuth tot het katholiek geloof is gekomen, twijfelt niet aan het bovennatuurlijk
karakter dezer genezing en vordert alle ongeloovige ambtgenooten
op tot onderzoek van het geval en diens natuurlijke verklaring,
als 't kan*
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THERESE'S ALGEHEELE VASTEN EN EXTATISCHE COMMUNIES,

« Daar is geen enkel der buitengewone feiten die zich voordoen in
het leven van Therese Neumann, dat, in zijn geheel beschouwd, op
eene voor de menschelijke rede volstrekt bevredigende wijze, alleen
door de krachten der natuur, kan verklaard worden*
Deze bedenking echter geldt hoofdzakelijk voor deze twee feiten :
de algeheele vasten van Therese Neumann en hare extatische communies* » (M* St-Morard, O* P* professor in de philosophie te Freiburg)*
Sedert 1922 heeft Therese Neumann geen vast voedsel meer ingenomen; slechts eens in de week 'n kopje vloeispijs;
Sedert Kerstmis 1926 nam ze niets anders meer in dan, aan de
communie, 'n lepel water;
Sedert half September 1927 is haar vasten algeheel, t* t* z* heeft ze
geen brijzel voedsel en geen slokje water meer ingenomen, niets, volstrekt niets*
Op den 30 Sept* 1927, stervensdag van de H* Theresia van
Lisieux, was haar deze heilige, als Carmeliters gekleed, verschenen en
heeft haar gezegd dat zij voortaan geen aardsche spijs meer zou behoeven*
Lichamelijk is zij niet uitgemergeld* Haar gewicht bedraagt 55
kgr* 'S Vrijdags, na den ganschen lijdensdag met Christus, is dit gewicht verminderd met 2 & 4 kgr* In den loop der volgende dagen heeft
ze dan regelmatig weer alles teruggewonnen*
De wetenschap staat hier voor een raadseL Zulks is zelfs het oordeel in deze zaak van niemand minder dan den beruchten Dr* Aigner
van Munich die bekend is om zijn veldtocht tegen Lourdes*« Uit niets
wordt niets,» met dit slagwoord van Prof* Ewald, die evengoed positie
heeft genomen tegen de bovennatuurlijke mogelijkheid der feiten van
Konnersreuth, nagesproken door zijn geestverwant, Dr* von Weisl,
wordt de volstrekte onmogelijkheid verklaard van de zoo even vermelde gewichtsvermeerdering in Therese Neumann*
Werd immers, voor eene academie van geleerden, de zuivertheoretische vraag ingediend :« kan een mensch leven en blijven leven,
jaren achtereen, zonder niemendal te eten; en, ja, na aan krachten en
lichaamsgewicht 'n gevoelig verlies geleden te hebben, die krachten en
dit lichaamsgewicht terug winnen, wederom zonder iets te eten?»Ik
meen dat, rond die vraag geen strijd zou ontstaan, maar dat, zonder
meeningsverschil, zonder discussie en met eenparigheid van ste^mmen,
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door alle artsen en geleerden van de wereld, zou worden geantwoord :
« Neen »•« Neen;»niet alleenlijk in den huidigen stand der wetenschap
alsof wij hier te doen hadden met eene voorloopige en hypothetische
uitspraak die de vooruitgang der wetenschap en een beter kennis der
natuurmogelijkheden voor herziening en wijziging zouden voorbehouden; doch neen, ten definitieven titel, omdat, buiten alle contingente
wetenschap om, de rede, die voor al wat is en zich voordoet een geëvenredigde oorzaak van zijn opeischt, overhoop zou liggen met haar
zelve, indien zij, in onderhavig geval, aan die fundamenteele denkwet
verzaakte, en bijgevolg, moet besluiten tot de volstrekte onmogelijkheid, in de natuurlijke orde, van de jarenlange voortzetting van een
leven, dat, verre van lethargisch te zijn, gestadig krachten verslindend
en krachten vernieuwend is, zonder één of het ééne tot levensbehoud
en krachtenherneming noodzakelijk middel te gebruiken : de voeding*
En de geneesheeren die kort af met het gezond menschenverstand redeneeren : «uit niets wordt niets», zijn niet berechtigd om
achteraf, alleen maar opdat zij zouden kunnen een besluit ontwijken
dat tegen hun wijsgeerige en onberedeneerde vooringenomenheid indruischt, zich zelven en anderen te bedotten met het vage uitvluchtsel
van een «mogelijken?» wetenschappelijken vooruitgang, die aan 't
menschdom de verrassende ontdekking brengt:« uit niets wordt iets »•
Zoo mogen dan Dr* Aigner, Prof* Ewald en anderen, wederzijds,
hartversterkende geloofsbelijdenissen uitlokken in de almacht der toekomstwetenschap, bevredigend thans is dit uitstel van eene oplossing
allerminst, ja, de verschuiving van eene oplossing naar eene denkbeeldige toekomst mag sommigen, zooniet als een weigering, dan toch
als een wanhopige oplossingspoging voorkomen, en tevens als een
latente bekentenis van de verlegenheid waarin menschen van hun slag
door raadsels als dat van Konnersreuth gebracht worden*
Daarom, in 't algemeen, al wat, in de geleerde of in de niet geleerde wereld, een onoverwinnelijken hekel voelt aan een «höheres
Eingreifen», heeft voor het raadsel van Therese Neumann en haar
vasten, eene oplossing gereed, die elke verdere uitlegging overbodig
maakt en de kwestie zelfs van de bovennatuurlijke mogelijkheid uitsluit* Met de hinderlijke feiten kunnen die menschen best overweg; ze
loochenen de feiten* Op grond van wat? van niets* «Schwindel,»
«zwendelarij,» zeggen de brutaalsten; anderen, met of zonder omhaal
van vergoelijkende woorden, spreken van bedrog, bewust of onbewust*
De conclusie is in elk geval: de feiten zijn niet waar*
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Dr* von Weisl vertelt grappig dat een boer, in eene herberg, onder
't drinken van een glaasje beiersch, knipoogend tot hem zou gezegd
hebben : «een eitje zuipen is rap gedaan*» En, met dien kwinkslag
heeft die boer voor zijn geweten het raadsel van Konnersreuth opgelost* Dien luchtigen herbergpraat neemt Dr* von Weisl niet voor
zijne rekening; alleenlijk zegt hij het slechts voort*
Geen herberggeklets, maar ernstiggeleerde uitspraak van een~*
magiër, pardon van den «parapsycholoog», Dr* Krönert, dat Therese
Neumann, langs een magnetischen weg voedsel ontleent aan de personen harer omgeving, of wellicht zich met astrale spijs zou in het leven
houden* (De Duitschers als « Ersatz »voeding voor den eerstkomenden
« Krieg » aanbevolen)* En Dr* von Weisl die ook deze oplossing voor
zijne rekening niet aanvaardt, ontlaadt zijn wrevel over zooveel doctorale dwaasheid op den rug der*** katholieken, met de bemerking dat
dtzt laatsten op geen steviger gronden van redelijkheid de ongelooflijke opinie aannemen van heiligen die door God jarenlang in leven
Zouden bewaard zijn geweest, zonder ander voedsel dan de H* Hostie.
Een andere dooddoener om zich van dien hinderlijken vasten van
Therese Neumann af te maken is de « hysterie », die gewillige hysterie*
Hysterische slaapwandelaars vinden 's nachts den weg naar de schapra,
en meteen de gelegenheid om den mystieken schijn van bovenaardschen vasten te verzoenen met de eischen van hun maag*
Ongelukkiglijk voor de uitvinders van deze hypothese is Therese
Neumann alles behalve een hysterische slaapwandelaarster*.« Hysterie,
het nieuw modisch woord,» zegt Dr* Aigner,« heeft hier bepaald geen
zin*» En, wat het slaapwandelen betreft, Therese slaapt omzeggens
niet* Ze slaapt slechts van Goevrijdag avond tot Paaschmorgen, al
den tijd dat Christus'lijk in het graf ligt*
Dr* von Weisl veronderstelt nog dat Therese Neumann, van wie
hij weet dat zij in normalen toestand niet slikken kan, het wel kan,
wanneer de slaapwandeling (zeggen we liever de extatische toestand)
begint* De werkelijkheid is anders :
Noch in gewonen toestand noch in den toestand der extase kan
Therese iets inslikken* Gebeurt het dat een bloedtraan, niet bij tijds
afgedroogd door haar moeder of een der aanwezigen, gedurende de
passieextase, over hare wangen rolt en in den mond vloeit, dan stikt ze
letterlijk in haar bloed zoolang de druppel niet is uitgespuwd*
Zij heeft noch honger noch dorst en voelt dus ook geen verlangen
naar spijs of drank*
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Eens, echter, in een extatisch zoenlijden voor eene ziel in het vagevuur dat haar onverwachts, zooals altijd, overviel, werd Therese door
een geweldigen honger en dorst gekweld; ze riep luid :«ik heb honger,
«ik heb dorst »• De pastoor deed brood en water halen »> en, verklaart
hij,«ik zou het haar zeker gegeven hebben,» maar toen men het glas
water dicht bij hare lippen bracht, stiet zij het met afschuw van zich
weg* Zij wilde wel, maar ze kon niet* Haar maag verdraagt geen aardsche spijs*
Dr* Aigner, van wien het reeds werd gezegd hoe vijandig hij staat
tegenover alles wat maar eenigszins zweemt naar het bovennatuurlijke,
is eerlijk genoeg te erkennen dat, «ten overstaan der menigvuldige
en opvolgentlijke waarnemingen, het gansch eenig feit van Therese
Neumanns algeheele onthouding van spijs en drank ontegensprekelijk vast staat* Ieder nieuw onderzoek heeft slechts positieve
(d* i* pleitend voor de echtheid) resultaten opgeleverd, en alle
negatieve (d* i* tegen die echtheid) besluitselen blijken onhoudbaar
te wezen* »
Men gelieve slechts in overweging te nemen hoe ruimschoots aan
alle getuigen, ook aan anderen dan geloofsgenooten, gelegenheid wordt
aangeboden tot allernauwkeurigste en allerveiligste observatie* Een
« Loch» — 't t* z. een gat, iets dat niet in den haak is — in het weefsel
van het onnatuurlijk gebeuren, met name, van Therese's vasten, hoezeer sommigen er op uit zijn om er een te ontdekken (es muss ein
solches Loch doch voorhanden sein* Prof* Fuld) heeft men niet kunnen
vinden* Het is nochtans onvermijdelijk dat, moest er iets haperen,
vroeg of laat — want de vasten van Therese Neumann duurt nu
reeds verscheidene jaren en gaat maar altijd voort in een midden
waar, voor zoovelen, dag en nacht, de mogelijkheden bestaan van
scherp luisteren en spieden — de een of de ander uit den kring der
Neumans zou betrapt worden op een woord of gebaar dat van aard
is om een kwade verdenking te doen oprijzen en op het spoor te
brengen van het bedrog*
Algemeen erkend en gewaardeerd worden : de waarheidsliefde,
de bereidwilligheid om, volkomen belangloos en zonder zich last of
moeite te sparen, de menschen die naar de waarheid zoeken de waarheid te helpen vinden, de goede trouw, de oprechtheid, kortom de volstrekte geloofswaardigheid van Therese Neumann, van hare ouders,
hare bloedverwanten, den E* H* Pastoor Naber enz* En dat men dus
ophoude met uitvindingen die op niets berusten, doch indruischen
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tegen alle psychologische waarschijnlijkheid en werkelijkheid, namelijk dat de ouders, buiten weten hunner dochter, heimelijk in dezer
voeding zouden voorzien, uit medelijdende liefde*
Bevestiging van hunne verklaringen, behoefden de stemmen
uit het Neumanns huis er eene, brengt het eensluidend getuigenis
van de velen die naar Konnersreuth, wellicht als « ongeloovigen »
zooals de protestant Dr* Gerlich kwamen, en, die, zooals deze,
na een onpartijdig, onbevooroordeeld, met wetenschappelijke en
angstvallige nauwgezetheid doorgezet onderzoek, overtuigd zijn
weggegaan*
En eindelijk het feit van Therese's volkomene vasten is officieel
door de bevoegde kerkelijke overheid, den Bisschop van Regensburg,
onderzocht en vastgesteld op zulk een wijze dat het de moeilijksten en
de meest eischenden op het punt der historische waarborgen moet
bevredigen* Vier beëedigde — tweemaal; vóór en na het onderzoek — uitgezochte, bekwame ziekenzusters zijn door het Bisdom
aangesteld geworden om twee en twee, veertien dagen achtereenvolgens, van 14 tot 28 Juli 1927, dag en nacht, zonder één minuut
onderbreking de vastende «planmassig» gade te slaan* Hoe methodisch, hoe wetenschappelijk streng die bewaking is geweest blijkt
uit de voorgeschrevene 13 punten die de verpleegsters allerstipst
hadden na te leven*
De bewaking geschiedde onder leiding en toezicht van Dr* Seidl,
die bovendien de zusters gedurende twee dagen tot hunne taak had
« gestyleerd »* De dokter is verscheidene malen, onverwachts, zelfs des
nachts, o* a* éénmaal in gezelschap van Prof* Ewald, ter plaats gekomen
om de bewaking na te zien* « Ware 't te herdoen, verklaart thans nog
Dr* Seidl, het onderzoek zou niet degelijker kunnen geschieden dan het
gedaan is geweest*» Om te beginnen hebben de zusters de lijderes afgetast en alles wat in haar kamer stond, bed inbegrepen, zorgvuldig
onderzocht* Therese mag geen oogenblik alleen gelaten worden, zelfs
niet voor 't gebruik van het« Abort» of om haar biecht te spreken aan
den E* H* Pastoor* De zusters moeten haar wasschen en verschoonen;
haar bed opmaken, den slok water noodig voor mondspoeiing meten
vóór en na het gebruik enz*
Resultaat: de vaststelling, die eiken twijfel uitsluit, van Therese's
volkomen vasten* Vóór de rechtbank van Nürnberg heeft Kanunnik
Gschwendtner de verklaring afgelegd « dat het Bisdom Regensburg
den vasten van Therese Neumann, gedurende de 14 dagen der exper790

tise, mitsgaders hare merkwaardige afneming en toeneming van gewicht, als bewezen zijnde beschouwde*»(i).
DE EXTATISCHE COMMUNIE VAN THERESE NEUMANN*

Laten wij hier alleen de ooggetuigen spreken. In het «Konnersreuther Sonntagblatt» van 9 Sept* 1928 verscheen daarover een kort
relaas, van de hand van Pastoor Naber*
«De extatische communie is geene gebeurtenis die alle dagen
voorkomt* De gewone communie van Therese Neumann is een klein
stukje, ongeveer een 1/8 van de H* Hostie, dat ze dan nog slechts met
groote last en moeite naar binnen krijgt*»Vóór half Sept* 1927 gaf men
haar een halven lepel water om de inzwelging te vergemakkelijken;
sindsdien niets meer* Van tijd tot tijd gebeurt het nu dat Therese, op
't oogenblik dat de priester de H* Hostie uit de ciborie neemt en omhoog houdt, eensklaps in extase geraakt : haar aangezicht straalt van
geluk, ze wil den Heiland te gemoet gaan, uitnoodigend strekt ze naar
Hem de handen uit; want niet een kleine blanke hostie ziet ze noch den
(1) Deze uitspraak over het «feit» mag de lezer niet verwarren met een kerkelijk
oordeel over het «karakter» van dit feit* Voor hen echter die de gebeurlijkheid van
een later kerkelijk oordeel willen vooruitloopen met hunne persoonlijke meening kan het
zijn nut hebben de voorwaarden te kennen aan dewelke de vasten van« den dienaar Gods»
moet beantwoorden om, volgens de leer van paus Benedictus XIV (De Canonisatione
Beatorum et Sanctorum) en de praktijk der Kerk in de processen van heiligverklaring,
als een « mirakel»te worden bestempeld :
i° het feit zelf, namelijk de geheel onthouding van spijs en drank gedurende al den
tijd dat de vasten geduurd heeft, moet terdege zijn vastgesteld geweest; «Ac primo
quidem factum ipsum, abstinentia scilicet ab omni cibo et potu per totum illud tempus,
ad quod dicitur jejunium fuisse productum, advertendum est;»
2° men moet onderzoeken of de vasten niet ontstaan is uit een ziekte; en, in verband met dit onderzoek, heeft men verders te letten op den gezondheidstoestand van den
vaster, en tevens de reden die tot den vasten aanleiding gaf te achterhalen;«Inde observandum est an jejunium a morbo cceptum fuerit; et quatenus a morbo non provenerit,
indagandum est an Dei servus vel beatus jejunans bene se habuerit; turn suscepti jejunii
causa erit investiganda;»
3° men heeft daarenboven op het oog te houden of de vaster gedurende zijn
vastentijd de andere verplichte goede werken niet achtergelaten heeft» Geen lof immers
verdient een vasten die een beletsel zou zijn van andere goede werken; «Videndum
insuper est an jejunans a ceteris piis operibus tempore jejunii abstinuerit, quae exercere
tenebatur, cum juxta theologos laudandum non sit jejunium quodalia pia opera impediat;»
4° bijgevolg heeft men acht te slaan op de deugden en zeden van den vaster;
«tandem jejunantis virtutes et mores spectandi sunt;»
en eindelijk vraagt de Paus dat men zou nagaan of de vaster uitsluitelijk van de
H. Communie geleefd heeft, om dan te besluiten tot de bovennatuurlijkheid van die
vasten, indien al deze voorwaarden samen worden aangetroffen«porro his concurrentibus
circumstantiis jejunium supra naturam habendum erit.»
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priester, maar Christus zelf, den verrezen, glorierijken Zaligmaker, die
daar, in eigen persoon, vóór haar verschijnt* Alsdan ontvangt zij op de
tong een geheele Hostie, die ook geheel zooals ze is, plotseling in haar
verdwijnt*
Die hostie blijft, geheel, in haar, en zij voelt in zich de sacramen*
teele tegenwoordigheid van Jezus* Slechts 's anderdaags, kort vóór de
gewone communie smelt de Hostie weg, en verdwijnt Christus uit haar*
Dan weeklaagt zij bitter, en nog smartelijker voelt zij een heimwee
naar Jezus, wanneer vroeger dan placht te gebeuren, de lieve Heiland
haar alleen laat*
Dr* Gerlich* «In den toestand der extase had Therese aan Dr*
Gerlich gezegd dat ze met hem den Zaterdag, 15 Okt* 1927, naar de
kerk zou gaan, waar hij, ditmaal, getuige zou wezen van hare communie* (Ze bedoelde een extatische communie)* Dien morgen nu, bevond
zich Dr* Gerlich in de keuken der pastorij in 't gezelschap van Therese,
die, gedurende zijn ontbijt, gezapig met hem keuvelde* Met eens zag
ze op naar het uurwerk*
« Heer Doctor, sprak ze, nu moet ik me naar de kerk begeven*» —
« Zoo, Reschl, gaat ge nu te communie?» « Ja,» was 't antwoord, en
reeds verwijderde zij zich*« Wacht 'n pink, Reschl, riep Gerlich haar
toe, «ik ga met u mede;» en, omdat ze eenigszins ontstemd en verbaasd opkeek, voegde hij er aan toe dat «ze gisteren in etftase had verklaard dat hij moest getuige zijn van hare communie — (men zal zich
herinneren dat Therese in normalen toestand vergeten heeft wat met
haar in de extase van geesteshelderheid voorviel)* In de kerk gekomen,
wenschte zij eerst met den Pastoor afzonderlijk te spreken; dit, om hem
te vragen of zij werkelijk Dr* Gerlich tot bijwoning harer communie
had uitgenoodigd* Op het bevestigend antwoord van E* H* Naber, liet
zij dan den doctor aanwezig zijn* Zoo was deze ooggetuige van het
volgende : van zoohaast de Pastoor met de ciborie den hoek van het
altaar omdraaide (Therese heeft hare bijzondere plaats in de kerk achter
't altaar om aan de nieuwsgierigheid van de menschen te ontsnappen),
geraakte zij in extase : 't was alsof zij den Heiland wilde te gemoet
gaan — daarom heeft men, om 't vallen te beletten, voor haar een specialen stoel gemaakt die haar in zijne omgebogen armen insluit —, haar
aangezicht is stralend, hare oogen schitteren, de handen zijn naar
voren uitgestrekt, ook de voeten zijn in beweging, geheel het lichaam
veert op* De Pastoor gaf Dr* Gerlich teeken vlak vóór haar neer te
knielen, opdat hij haar goed in den mond zou kunnen gade slaan* De
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Pastoor legde de H* Hostie op de, in den wijd-openen mond, vooruitgestoken tong neer; aanstonds trok zij de tong een weinig in,
zoodat deze nog op de onderlip bleef rusten*
De toeschouwer kon nog best de achtertong en het gehemelte
gadeslaan* Plotseling was de Hostie verdwenen* In de mondholte of
aan het gehemelte was deze geenszins te ontwaren* Van slikken of
zwelgen was niets te bespeuren geweest* De plaats waar Dr* Gerlich
en Therese zich bevonden was goed verlicht, zoodat hij alles zeer
nauwkeurig heeft kunnen waarnemen, zooveel te meer dat hij door
den Pastoor was voorbereid geweest en wist op welke punten hij
vooral zijne aandacht had te vestigen*
E* P* Graaf von Galen, secretaris des « Unio catholica» voor de
bekeering der Schismatieken* Deze kloosterling bezocht Therese
Neumann twee malen, den 6 tot 8 Dec* 1928, den 12 tot 13 Jan* 1929*
«Den Vrijdag, 7 Dec*, was Pater von Galen, van af half tien 's
morgens, getuige van de gewone Passieextase* Daags te voren had
Therese hem doen zeggen dat hij 's anderendaags gelegenheid zou
hebben zich met haar te onderhouden, te 11 uur* 't Is immers op dit
uur dat, in 't afrollen van den goddelijken Passiefilm, de verlosser op
den Calvarieberg gekomen is, waar hij drie kwartiers moet wachten,
binst dat de toebereidselen tot de kruisiging worden gemaakt en Hij in
een soort van kuil wordt weggevoerd en daar onder goede bewaking
wordt gehouden, tot men Hem komt halen voor de kruisiging* Dan
treedt voor Therese, tusschen de Passievisioenen, een lange poos in die
wij reeds vroeger genoemd hebben : «de extase van verhevene rust»
of van « geesteshelderheid »* In dien toestand spreekt Therese bijkans
zuiver hoogduitsch, en ontsluiert, naar gelang God het toelaat, geheimen, van dewelke zij evenwel, nadien, geen de minste herinnering
bewaart*
« Morgen, sprak Therese, tot den aanwezigen Pater,«zult gij mij
de communie uitreiken*» Daags te voren, ook in extase zijnde, had ze
't aan den Pastoor gezegd er bijvoegende dat ze dien 8 December den
Heiland zou zien en ook zijne Moeder*
Dienzelfden Vrijdag namiddag liet de extatische nog door iemand
anders aan P* von Galen boodschappen dat hij 's anderendaags het
officie moest zingen en den preek houden*
P* von Galen brengt haar dan de communie dien Zaterdag morgen
te halfzes* Therese ligt te bed, kalm en rustig; hare lippen prevelen :
« Heiland*** Heiland*** Lieve Heiland*» Op 't oogenblik dat de priester
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de H* Hostie uit de ciborie neemt en omhoog houdt, onder 't bidden
van de woorden : «Ecce Agnus Dei,»is, zoo rap als een weerlicht,
Therese opgerezen* Ze is «getransfigureerd,» ze heeft de armen uitgestrekt; haar aangezicht straalt van vreugde, eene uitdrukking van eene
met woorden niet te noemen zaligheid ligt over hare gelaatstrekken
uitgebreid* 't Is alsof ze wil opstaan en den Zaligmaker te gemoet gaan*
De Pater bleef een halven minuut met de Hostie vóór haar staan om de
visionnaire wat langer van het visioen te laten genieten* Dan legt hij de
geheele Hostie neer op haar tong* Nog is de mond open en de tong raakt
met den punt de onderlip, wanneer eensklaps, de Hostie is verdwenen*
Volgen daarop tien minuten van dankzegging en plots heeft de
visionnaire zich wederom, zooals vóór de Communie met een bruske
beweging rechtop gezet in het bed*« Jetzt ist die Mutter da*»« Thans
is de Moeder daar;»de H* Maagd Maria* De oogen dronken van zaligheid zijn gevestigd op de onzichtbare verschijning; hooger, hooger
strekt zij uit de trillende handen;« mit*** mit!»« mede, neem me mede, »smeekt ze smachtend, en dan zakt ze neer in hare kussens
'S Middags was Therese aan tafel met de dischgenooten van den
E* H* Pastoor* Ze was dan weer, zooals gewoonlijk het gezellig,
opgewekt en gemoedelijk meisje, zonder iets aan haar van eene
lammenadige neute* Toen 't Angelus klepte en allen om dit gebed te
zeggen opstonden, schoof zij haastig buiten* Het Angelus herinnerde
aan het morgenvisioen, het visioen der Moeder Gods, en ze had
moeten buiten gaan om niet vóór allen in tranen uit te breken*
DlSCRETIO SPIRITUUM*

(I* Cor* XII* 10)
Het opzienbarende dat met Therese Neumann gebeurt dringt een
vraag op die, gewis, de nieuwsgierigheid van velen minder prikkelt, en
die, wellicht onuitgesproken, nochtans als een noodzakelijkheid wordt
aangevoeld, om onze indrukken en ons oordeel te verklaren en te leiden, namelijk deze vraag : Wie is zij, langs binnen beschouwd, in haar
innigste en diepste wezen, die Therese Neumann, welkdanig is het
zedelijk-godsdienstig gehalte van haar leven en de ware hoedanigheid
van hare ziel?
Ziedaar, in elk leven dat het schouwspel biedt van uitzonderlijke
en verbijsterende mystieke gunsten, een toetsteen — niet de eenige,
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maar de voornaamste (i) — van het goddelijke; en een sleutel om ook
het raadsel van Konnersreuth te helpen oplossen*
De nuchtere en objectieve uiteenzetting der feiten, zonder andere
bedoeling dan, zoo volledig als 't kon, in den huldigen stand der kennis
er van die wij vermochten te verwerven en binnen het bestek van een
bondige uiteenzetting, den vlaamschen lezerskring in te lichten, bracht
genoeg aan den dag van haar gewone en ongedwongen levenswijze,
van hare spontane woorden en gestes, van haar open en onbevangen
gemoed, om Therese Neumann in haar waar wezen te leeren kennen*
Niettemin zal de ontwikkeling van een paar grondtrekken, die het
wezen der visionnaire het zuiverst uitbeelden en die het welsprekendst
beslissen voor de beteekenis van haar leven, verre van overbodig zijn
om de aanvoelingen van hen die met Konnersreuth in aanraking komen
om te keeren in een meer blijvende en gewettigde overtuiging*
Iemand die bijzonder goed op de hoogte is van Therese's inwendig leven, en sedert jaren in regelmatige briefwisseling met haar
staat, heeft haar moeten beloven, niets over haar te zullen uitbrengen,
zoolang ze leeft* Verborgen bleef ze liefst geheel en gansch; dien trek
heeft ze gemeen met alle heiligen en echte mystieken* Maar verborgen
blijven kan ze niet* Ze heeft, in 't begin geprobeerd, met de
medeplichtigheid van hare zwijgzame zuster, hare wondeteekenen
(i) niet de eenige : wét de verschijnselen zijn op zich zelf beschouwd, in hun
samenhang met de katholieke geloofs- en zedenleer, met het kerkelijk leven, met de zekere
uitspraken van geschiedenis en wetenschap; hunne doelmatigheid en betamelijkheid, de
les die zij geven en de invloed die van hen uitgaat; dit alles behoort men evenmin over
het hoofd te zien» Maar men zal het niet ook, omdat de verschijnselen van Konnersreuth
uiteraard reeds genoeg de aandacht trekken. Doch de voornaamste : «Signa demum
extasis divinae ex moribus potissimum petenda sunt.» (Bened. XIV. De Can. Beat.
LUL C. XLIX)
«De bewijsteekenen van den goddelijken oorsprong der extase — en laten wij
maar gerust vertalen : van alle wonderbaarlijk-mystieke verschijnselen — zijn vooral te
zoeken in het gedrag* In dezen staat van geestvervoering blijft de mensch gansch ingetogen en waardig, (totus compositus) de woorden die hij uitbrengt ademen den hemel en
wekken op tot goddelijke liefde; tot zich zelf teruggekeerd, vertoont hij nederigheid, opgewektheid en ongestoorde kalmte des gemoeds.»
Deze officieele leer der Kerk is trouwens slechts een naklank op de uitdrukkelijke
waarschuwing van Christus, den Goddelijken Thaumaturg, tegen de «illusie» van de
heiligheid, en op zijne vermaning met één woord, tot de daadwerkelijkheid der heiligheid : «niet elk wie zegt tot mij : Heer, Heer, zal in het Rijk der Hemelen binnengaan,
maar hij die doet den wil mijns vaders die in de Hemelen is. Velen zullen tot mij zeggen
op dien dag : Heer, Heer, hebben wij, in uwen naam, geene voorzeggingen gedaan, en, in
uwen naam, geen duivelen uitgedreven, en, in uwen naam, niet vele krachtwerken gedaanl
En dan zal ik hun antwoorden : «ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die ongerechtigheid bedreeft.»
(Matth.VII*2i*33)
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te verduiken. Ze heeft echter niet kunnen verhinderen dat het
geheim uitkwam, en evenmin heeft zij 't kunnen verhelpen dat
geheel de wereld met haar geval werd bekend en door massabezoeken
de stemmige wijding van haar bestaan kwam bederven. De ouders van
Therese Neumann brachten die legers van nieuwsgierigen die hunne
woning overstroomden niets anders mede dan ongerief, last en nadeel;
voor het geduld van Therese zelf moeten zij waarlijk een afbeulende
beproeving zijn geweest, (i)
Dr. Gerlich, — de lezer zal 't zich herinneren — hoezeer ook
weerhouden door zijn rechtmatig verlangen om geen enkele bijzonderheid der lijdensextase te verliezen, verlaat, uit medelijden voor de arme
martelares, wier ademhaling door de aanwezigheid van talrijke bezoekers zeer pijnlijk wordt beklemd, hare kamer.Maar wie denkt zich,
op die langgerekte uren, de stervensbenauwdheid der visionnaire in
den stiklucht der enge kamer die gestadig door nieuwe drommen bezoekers werd ingenomen; en wat moet het voor een stil, wereldvreemd
boerenmeisje, wier ziel behoefte heeft aan God in eenzaamheid en
innigheid, eene voortdurende plagerij zijn geweest het voorwerp te zijn
geworden van een luidruchtige belangstelling en van eene niet altijd
bescheidene nieuwsgierigheid, ja, meer dan dat, als een phenomeen te
zijn tentoongesteld en aangegaapt!
Ons zal het, daarom, niet verwonderen dat Therese, in volle op-

(i) Men gewaagt op sommige vrijdagen, eer dat de Kerkelijke Overheid zich met
de bezoeken in het Neumannshuis had bemoeid, van drie tot vier duizend vreemdelingen*
En die brave, christelijke menschen die Therese's ouders zijn wilden gedoogen, —
en verdragen het nog — dat hun huis door allerhande volk werd overrompeld, omdat ze
daarin Gods wil zien en tot het heil der zielen wenschen mede te helpen.
Hoe hoogst gewettigd die inmenging der kerkelijke Overheid is geweest, bewijst
de volgende passus, dien we ontleenen aan de reeds vermelde kanselrede van Kardinaal
von Faulhaber:
«Eerbied voor het heilige! Echt of onecht, de gebeurtenissen van Konnersreuth
bewegen zich op godsdienstig gebied. In een heiligdom komt men binnen met eerbied,
niet met den hoed op het hoofd en de sigaret tusschen de lippen. Men brengt geen honden
de kerk binnen. Velen zijn opgegaan naar Konnersreuth uit louter nieuwsgierigheid.
Dag en nacht wordt het meisje belegerd door een troep snobs. Badgasten uit Karlsbad
en Marienbad komen 's Vrijdags per auto naar het dorp om de lijdende te aanschouwen,
zooals zij des avonds naar den schouwburg gaan* Handelslui zouden het huis van
Neumann als theaterzaal hebben gebruikt. Millioenen werden aangeboden om Theresia
te laten filmeeren tijdens haar lijdensuren : dan kon de film met winst in de kinemapaleizen van Europa worden afgerold. Brutale kerels hadden den kruisdood van Christus
wel kunnen fotografieeren! Het is een schande voor onze hedendaagsche beschaving, met
hoeveel vrijpostigheid, met hoeveel grofheid de heiligste dingen worden behandeld en
bespot. Zelfs de politiek zocht hier munt uit te slaan : werpt echter de heilige voorwerpen niet voor de honden!»

796

rechtheid, de jaren dat ze blind en lam was de gelukkigste noemt van
haar leven* «Lieve God,» smeekt ze, «neem dat alles» (al het opzienbarende aan haar),«weg van mij, en laat me weder blind worden*»
Toen kon zij, schier van geene menschen gezien of gekend, alleen zijn
met God, en, naar het woord van Paulus dat het verlangen uitspreekt
van alle oprecht-inwendige zielen, haar leven verbergen in Christus*
Haar inwendig leven is evenwel sindsdien niet verflauwd, noch
wordt het verlamd door het uiterlijk verkeer met de wereld; want het
heeft zich gevestigd, ja, het heeft zich verloren in Christus*« U moet
weten, heer Dr*,»sprak ze tot Gerlich,«ook wanneer ik met U spreek,
denk ik toch gestadig aan den lieven Heiland* Trouwens ik denk altijd
aan den lieven Heiland*» «Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me
Christus,» «Ik leef, neen, niet ik, 't is Christus die in mij leeft,» ook
voor Reschl is dit Pauluswoord letterlijk waar* «Ik heb nog nooit een
mensch aangetroffen, schrijft P* Staudinger bl* 27, voor wien, als voor
Therese Neumann, de Verlosser zoo in 't middenpunt staat van z'n
denken, beminnen en streven* Ze wordt niet moe te spreken van den
lieven Heiland en van zijne goedheid* Hem kennen, zegt ze, is hem beminnen moeten* Heeft men een verzoek te doen, wel, men moet 't
Hem zeggen; Hij is toch zoo heel goed* Hoe meer wij op Hem vertrouwen hoe meer wij van Hem verkrijgen* Gebrek aan betrouwen beleedigt Hem* Een ander maal na een visioen, zei ze : Ach, wanneer men
den Heiland ziet, wat is dan nog de vreugde op deze wereld! men zou
er wel van gruwen! In een andere omstandigheid, ze was dan in extase,
noodigt zij Pastoor Naber uit den kansel te beklimmen en niets anders
te prediken — dit is Franciscus' stijl — dan de woorden :« de Heiland
is goed, de Heiland is goed; al móest men hem ook voor gek houden*»
Zij is niets; Christus is alles* De «lieve Heiland,» — en welke
innigheid van liefde legt hare stem in die benaming! — als Hij slechts
genoegen heeft aan iets, als zijne belangen slechts goed gediend zijn,
t* t* z* als de zielen er door geholpen en gered worden; dan is 't voor
Reschl ook goed; dan verdraagt zij den onuitstaanbaren last der eindelooze bezoeken en herbezoeken, dan wil ze haar hoofd laten afsnijden,
« Weiszt, tot Dr* Seidl, den Kopf darfst mir auch abschneiden, wenn
es der liebe Gott haben will*», dan boet ze voor de zondaars, boet ze
voor de zielen des vagevuurs, dan is ze bereid tot nog altijd
feller lijden, ja, tot lijden gedurende gansch de eeuwigheid*
« Met welke vreugde, lezen wij in het boekje van P* Staudinger bl*
29,» vertelde ze mij van een zieke, voor wien zij een werktuig van be797

keering was geweest !••• Hij was bij haar gekomen en had haar zoo toegesproken : Therese, als gij maakt dat ik genees, dan zal ik wederom
aan iets Hoogers gelooven* En dan, vertelt ze gezapig aan den eerwaarden kloosterling, heb ik zeer innig den Heiland gebeden :« denk, lieve
Heiland, ge hebt uw bloed voor zijne ziel vergoten; het is U toch eigenlijk veel gemakkelijker hem terug gezond te maken, en dan gelooft hij
weder en doet u vreugde aan* Wees toch verstandig en maak hem
gezond!» Hij genas, bracht Therese bezoek en deelde haar zijne bekeering mede, en dat hij nu wekelijks tot de heilige sacramenten naderde* Welk een blijdschap die tijding aan Therese bracht! Men heeft
haar millioenen aangeboden, indien zij, en hare ouders, er toe wilden
besluiten haar te laten filmeeren gedurende de passieextase* Te
vergeefs* «Il lijd niet om geld, heeft ze geantwoord,» « um Geld
leide ich nicht* » Neen; niet om geld lijdt ze, maar om de zielen,
en uit liefde voor Christus*
Ziehier een ander en roerend getuigenis : «Als de moeder^ onder
woorden van troost en teederheid, hare dochter het ingedroogde bloed
had afgewasschen, en deze dan, alleen, nog lang met God in innig gesprek bleef en Hem alle mogelijke aangelegenheden en verzoeken aanbeval, dan bracht zij voor zich zelve geen enkel verlangen uit, tenzij
dit, dat ze mocht sterven; maar zelfs op dien wensch volgde de aandoenlijke nazin : « doch Gij zijt wijzer dan ik en Gij zult het wel goed
maken*» En, dat eindigde na een dag van onzeggelijke folterpijnen, met
deze heroïsche liefde- en lijdensverklaring : «doch weet, indien door
mijn armzalig lijden een paar menschen meer er toe komen U te beminnen, zoo laat mij dan, gedurende gansch de eeuwigheid, iederen
dag tienmaal meer lijden, ik verdraag het gaarne*» P* Völlmecke*
De geheimzinnige ontmoeting der zielen daar waar de twee
werelden, de natuurlijke en bovennatuurlijke ineenvloeien, en waar
tusschen de ledematen van éénzelfde lichaam, den mystieken Christus,
zulk een nauwe saamhoorigheid bestaat; de vertrouwelijke omgang
tusschen de H* Theresia van Lisieux en haar naamgenoot van Konnersreuth, wijzen op eene zielsverwantschap tusschen beide, die ons
reeds opgevallen is in hun gemeenschappelijken lijdensdrang, lijdensbekwaamheid, lijdensliefde en -vreugde* Want ook het leven van de
lieve, onschuldige bloem van Lisieux heeft gestaan in het strenge teeken van het onverbiddelijke lijden; en liefde alleen voor Jezus vermocht den zoeten glimlach te tooveren op het gelaat der aanminnige
heilige doorfolterd in lichaam en ziel en doorvlijmd van lijden* Hare
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«Novissima Verba»verbazen en verwekken in het medelijdend hart van
den lezer een verzet tegen den wreeden lust waarmede dit onschuldig
kind, zijn troetelkind, door den Goddelijken Vriend wordt geliefkoosd!
Zielsverwantschap ook in hun kinderlijk gemoed. Voor de H*
Theresia van Lisieux is die kinderlijkheid hare eigenschap, haar kenmerk en een onafscheidbaar bestanddeel geworden van haar naam. Zij
is en heet de kleine Theresia, Treesje* Onnoodig te zeggen dat men
niets zou vermoeden van hare buitengewone begaafdheden : van het
verstandelijk overwicht in haar, wars van wufte grilligheid en van weeke gevoelerigheid, van haar karaktersterkte en onverzettelijke wilskracht, van haar wijs beleid en kloekheid van oordeel, om in de koozende verkleinwoorden eenige geringschatting te vernemen, en te denken
aan kindschheid, of kinderachtigheid en snullige onnoozelheid* Haar
levensdagboek, « Histoire d'une Ame,» bewijst veel beter dan gelijk
welke verhandeling of commentaar van geleerde exegeten, hoe
Christus aan zijne volgelingen een ideaal van levenskunst en levensschoonheid voorhield, wanneer hij hun in één adem het dubbel richtsnoer — 'n schijnbare tegenstrijdigheid — aanprees van eenvoud en
van voorzichtigheid* «Estote prudentes sicut serpentes, et simplices
sicut columbae*» «Weest vroed als slangen en simpel als duiven*»
Het is in het midden van den apostelkring dat Jezus, om dezen door de
intuïtieve methode te onderwijzen, een bijgewenkten kleuter hield
staan :«Indien gij lieden niet wordt zooals de kleine kindertjes, dan —
geen kwestie van meerdere of mindere — zult gij zelfs geen toegang
hebben tot het Hemelrijk*» Matth* XVIIL 2* 3* « Talium est enim
regnum coelorum,» « aan zulkdanigen immers behoort het Hemelrijk
toe*» Luc* XVIIL 16*
Die les van eenvoud en oprechtheid, d* i* van 't leven, heel en
gansch onverdeeld, recht op één doel gericht, hét doel, God; les van
het «simpel oog» dat klaar ziet en geheel het lichaam helder maakt,
d* i* van het zuiver inzicht dat enkel God betracht; les van argeloosheid
en kinderlijkheid; les van levens-éénheid; God wil ze intuïtief herhalen
in eene eeuw dat de menschen zoo «ingewikkeld », zoo «verkeerd » en
« dubbelziende » zijn geworden, zoo «verscheiden »in betrachtingen,
in woorden en werken, zoo eigendunkelijk en verwaand doen, en, naar
Augustinus' woord (conf* I* 9*) hunne « nugae», d* z* hunne kinderachtige wissewasjes, voor « negotia» d* z. gewichtige plichtzaken houden, omdat ze meenen groot te zijn en meederjarig*
Het kinderlijk-frisch gemoed van Therese Neumann kon de lezer
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reeds waarnemen en aanvoelen in hare boven alle verdenking staande
oprechtheid, oprechtheid in zijn en zeggen, in denken en doen; in de
gaafheid en de gulheid van haar gezonde menschen natuur; in hare
liefde voor de natuur, de onvervalschte en onbedorvene : in de reine
vreugde die ze heeft aan de bloemen, — toen ze nog blind was liet ze
zich bloemen aanbrengen alleen om ze te betasten en hunne liefelijkheid te aaien en te streelen; men weet ook dat ze geene
geschenken van bloemen afwijst — aan 't geschuifel der vogelkens
en aan 't duikelen en 't tuimelen der vischjes in haar aquarium;
aan alles wat rondom haar de uiting is van gezonde levenskracht
en levenslust* 't Verwonderde een geestelijke die haar onlangs
bezocht, dat hij ze op 'n morgen per auto zag uitrijden om te gaan
kijken naar een vischvangst ergens op 'n vijver in de naburige streek*
Goed zoo, dat ze niet «poseert» als eene die zich inbeeldt reeds op
aarde door God gecanoniseerd te zijn, — « Ze zal al heel blij zijn, zegt
ze zelf, wanneer ze, staande vóór den rechterstoel Gods, eens zal gehouden worden voor een oprechte christene vrouw;» — dat ze geen
rol speelt van superieur wezen dat buiten en boven de alledaagsche
menschen zou staan; dat ze, integendeel, niet opgehouden heeft eerst
en vooral een « mensch»te zijn, een natuurlijke mensch* Want slechts
een natuurlijken mensch kan de goddelijke genade bovennatuurlijk in
een heilige omvormen, of, nog juister^ overvormen, vermits de menschelijke natuur noodzakelijk moet blijven de substantieele grond en
ondervorm*
Kind voelt zich Therese Neumann vooral tegenover God* Ze wil
niets meer zijn, en daarin is zij een navolgster van de H* Theresia van
Lisieux* Kenschetsend is in dit opzicht hetgeen wij, o, heel karig, van
haar gebed vernemen* Want in tegenstelling met de geveinsde vromen
die op straat vertoon maken met hun gebed om er munt uit te slaan bij
de menschen, zonderen, naar Jezus' raad, (Matth* VI* 5*) de ware en
innige vromen zich af van de buitenwereld, en sluiten zich op, om te
bidden, in de stilste en eenzaamste kamer van het heiligdom hunner
ziel, dat hun kiesche en teere schroom bewaren wil van ontwijding en
schending door inmenging van vreemde en onbescheidene blikken*
«Haar kinderlijke eenvoud en innige Godsovergave,» lezen wij
in het boekje van P* Staudinger bl* 71, «komen bizonder scherp uit
in haar gebed* Ze maakt om te bidden niet veel woorden, doch onderhoudt zich met God als een kind met zijn vader* Bij 't bidden van het
vader ons blijft ze reeds in de eerste woorden steken, omdat, zegt ze,
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van den lieven God, van den goeden Vader aller menschen, niet liefdevol en dankbaar genoeg kan worden gedacht* Niets is zoo kostelijk, zei
ons pastoor Naber, als ze af te luisteren bij hare halfluide gesprekken
met God, wanneer ze meent moederziel alleen te zijn* Dan spreekt ze
zoo naïef en zoo kinderlijk als slechts een kind het kan* Of wij met onze
omstandige techniek van het geestelijk leven niets daaruit konden leeren, en niet goed deden wat minder op de langdurigheid en wat meer
op de innigheid en de hartelijkheid onzer gebeden te letten!»
We vernamen reeds hoe zij door den Hemel, tot dien wedijver
met de H* Theresia van Lisieux in kinderlijken eenvoud, werd
uitgenoodigd en aangemoedigd : « ***en blijf altoos zoo kinderlijk
eenvoudig* » Die hemelweg der geestelijke kinderlijkheid bestaat
hoofdzakelijk in de volkomene, onvoorwaardelijke en vertrouwvolle
overgave aan Gods wil en leiding, omdat Hij is de wijze Voorzienigheid en algoede Vader* Die overgave aan God wordt bedongen door
wereldverzaking en zeZ/verzaking* Therese Neumann heeft opgehouden een middelpunt van belangstelling te zijn voor haar zelf;
eigenbaat, eigenlust, eigenwil bestaan niet meer voor haar; het«ik »
is afgeschaft* Haar leven is niet «egocentrisch» maar«Theocentrisch»*
Het eenige voor haar is God, naar het woord der Navolging : « cui
omnia Unum sunt*»
Men kent de dankzegging van Christus aan zijn hemelschen
Vader, omdat Deze de verhevene geheimen verborgen hield voor het
oog van wijzen en verstandigen en aan kleine kinderen openbaarde*
Luc* X* 21* Mogen wij niet, over het geval van Therese Neumann
redeneerend, ook hare kinderlijkheid en meteen de zuivere gaafheid
van haar natuur beschouwen als een menschelijke aanleg en, — want
er bestaat een nauwe wisselwerking tusschen natuur en genade — eene
uitnoodiging tot buitengewone begenadiging?
Het is bijkans overbodig nu nog bij haar naam te noemen een
deugd die wij onder verschillende vormen, voornamelijk van de
gehoorzaamheid, overal, als een bizonder kenmerk in haar, aantroffen
in het gezelschap van Therese Neumann* Het is hare diepe ootmoedigheid. Eene bizondere vermelding echter, en bij name, verdient die
gronddeugd, omdat juist die zielseigenschap, naar het algemeen
getuigenis der leermeesters en gidsen op het gebied der mystiek,
het exacte punt aanduidt waarop men drukken moet om aanstonds
het antwoord te ontvangen op de vraag naar «het onderscheid der
geesten*»
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Ziehier het oordeel van een zeer bevoegden gids : «onder alle
deugden, welke de buitengewone genaden aan de mystieken bewezen,
met zich hoeven mede te brengen, moet schitteren op den eersten rang
de ootmoedigheid. Daarop te letten en zich daarover in te lichten is een
hoofdplicht* Die deugd is het meest in strijd met onze natuur en is
voor Satan de grootste gruwel. Echte ootmoedigheid kan slechts van
God komen, en is een allergunstigst teeken. Gerson schrijft: «om over
de waarde van de geestelijke munt te beslissen, ziehier het eerste en
voornaamste teeken : welkdanig werk ook diene beoordeeld te worden :
extatische liefde, visioenen, geestverrukkingen enz*, bij aldien het wordt
voorafgegaan, vergezeld en gevolgd door de ootmoedigheid, zonder
bijmenging van iets dat met ootmoedigheid strijdt, wees zeker dat het
van goddelijken oorsprong is. »(De Dist. ver. vis. S. 4.) Hoogmoed,
integendeel, wijst naar den duivel en naar bedriegerij. Die hoogmoed
vertoont zich in de verachting van zijn evenmensch, in den geest van
onafhanklijkheid tegenover oversten en zielsbestuurders (1), in eigendunkelijkheid die zich verzet tegen billijk onderzoek en koppig vasthoudt aan eigen zienswijze, in gramschap en opvliegendheid» Een
teeken van hoogmoed en bijgevolg van zelfbegoocheling is het, dat
men een krieuweling voelt om zijn vermeende genadegiften ruchtbaar
te maken. Ootmoed houdt ze verborgen; tenzij als 't anders moet voor
een hooger doel.»(Poulain; Les Graces d'Oraison. bl. 373)
De H. Theresia van Avila had reeds geschreven, «dat eene ziel
die meent van God gunsten en liefkoozingen te ontvangen, zeer nauwkeurig moet onderzoeken of er voor haar geen gevoel van zelfingenomenheid uit voortspruit; ja, dat, hoe grooter de goddelijke liefdebewijzen zijn, hoe meer zij zich moet vernederen en doordringen van het
besef harer onbenulligheid. Zoo niet, was de geest Gods er niet mede
gemoeid.»(Ch. CVI. III.)
De meeste menschen, het mag hier herhaald worden, hebben aan
(1) De H. Franciscus van Sales, de zeer wijze en veilige leeraar van het geestelijk
leven, schrijft:« Tout est assuré en 1'obéissance, tout est suspect hors de 1'obéissance...
quiconque dit qu'il est inspiré, et refuse d'obéir aux supérieurs et suivre leurs avis, il
est un imposteur.»(Traite de 1'Amour de Dieu. L. VUL C. XIII).
«P. Ribadaneyra vertelt dat de H. Ignatius, wien men zijne meening vroeg over het
geval van eene kloosterzuster die geestverrukkingen had van zulken aard, dat ze ongevoelig was voor 't vuur, en in haar lichaam vertoonde : de wondeteekenen der handen,
de doorstoken'zijde en 't hoofd doorprikt met scherpe doornen, tot antwoord gaf, dat
alleenlijk hoefde in acht genomen te worden hare zeer stipte gehoorzaamheid aan hare
oversten «attendendum dumtaxat este illius promptissiman, quae simul addebatur, erga
superiores obedientiam, caetera etiam a daemone fieri posse» en dat de andere verschijnselen ook wel van den duivel konden komen.»
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de sensatiewekkende feiten van Konnersreuth genoeg* De Therese
Neumann, wie men millioenen aanbood voor eene filmopname, is de
uit al hare wondeteekenen bloedende visionnaire gedurende de lijdensextasen. En velen wier nieuwsgierigheid belust is op de opschuddingwekkende verschijnselen die een wereld van geheimzinnigheid openscheuren en een electrischen schok door het lichaam jagen, zullen 't
hunne belangstelling onwaardig achten, dat men gewag make van
vromelijke braafheid en stille deugden die tot de geheimen van het
inwendig leven behooren. Alsof die mededeeling alleenlijk tot stichting van geloovigen strekte en niet noodzakelijk bij die pakkende gebeurtenissen thuis hoorde, om deze hun ware beteekenis en bewijskracht te geven en van het «teras », het « prodigium », een «teeken »
Gods, zooals Therese Neumann meent dat het van hierboven herhaaldelijk en uitdrukkelijk werd bedoeld, te maken.
Met welken ernst de Kerkelijke Overheid het geval van Konnersreuth bejegent, van welk standpunt en in welken zin zij, tegen eiken
spektakellust in, de geloovigen leert die verschijnselen te beschouwen
en uit te buiten, moge blijken uit deze aanhaling die wij aan een kanselrede van Mgr. Dr. Buchberger, den bisschop van Regensburg, ontkenen :
«Vele menschen zoeken de heiligheid in buitengewone en ongewone dingen, b. v. in mirakelen en uitzonderlijke genadegaven.
Mirakelen echter zijn niet de heiligheid, doch hoogstens verschijnselen die de heiligheid vergezellen. Er zijn vele en groote heiligen
geweest die geene mirakelen hebben gedaan. Nergens heeft de
Heiland gezegd dat we mirakelen moesten doen om heilig te
worden. Naar dien maatstaf zijn ook de uitzonderlijke verschijnselen
van Konnersreuth te beoordeelen. De voornaamste en beslissende
vraag is niet die der voedingsloosheid, niet die van 't extatisch
lijden, maar wel die wan een waarlijk heilig leven. Kwam dit te
ontbreken, al 't overige was van geenerlei waarde, en de Kerk gaf er
niets om. Deze verklaring uit den mond van Therese Neumann zelve
opgenomen, «dat ze zich bovenal laat leiden door de begeerte die ze
heeft, in alles aan de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid die
toch best weet wat goed is voor ons, te gehoorzamen,»(i) is kostbaar-

(i) Aan een priester die haar vroeg «of ze blij was om de lijdensextasen ofwel deze
vreesde, antwoordde Theresse :«Noch het een noch het ander, 't is mij om 't even, alles
gelijk onze Heer God wil!»
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der dan alle berichten over wonderbare verschijnselen* Op de vermaning die men haar gaf een heilig leven te leiden, daar dit laatste veel
gewichtiger is dan alle wonderen, heeft Therese eens geantwoord :«ja,
zoo is 't; want wij zijn het die dit heilig leven moeten leiden, maar 't is
Gód die de wonderen tot stand brengt, en wij hebben er geene verdiensten aan* Dit heilig leven nu bestaat in de nederigheid en in de
liefde Gods; ja, 't voornaamste is de nederigheid want de nederige
bemint God van zelf omdat hij weet wat hij aan Hem verschuldigd is*»
Ziedaar pa^rlen eener echt-christelijke levensopvatting en levenswijsheid* Ik zou wel wenschen dat deze boodschap van Konnersreuth meer
de aandacht trokke dan wonderlijke of schijn-wonderlijke gebeurtenissen, voor welker verklaring de grootste voorzichtigheid is opgelegd* 't
Is immers mogelijk dat ze van God komen* 't Is ook mogelijk dat ze, in
hun geheel genomen of ten deele, op natuurlijke grondslagen berusten*
Ze kunnen hier even goed ophouden als ze elders, in meer dan een geval, hebben opgehouden* Hoe men ook oordeele, voor of tegen, men
weze geloovige of ongeloovige, het betaamt dat men te werk ga met
terughouding en mate*»
Trouwens deze woorden van het tot oordeelen en waarschuwen
bevoegd en verantwoordelijk gezag zijn een echo op deze uitlatingen
van Therese Neumann zelf :« Wat willen eigenlijk de vele menschen
bij mij ? Ja, ze spreken maar altijd door van 'n mirakel* Dat heeft nu
juist onze Heer God zoo geschikt* Ik meen, men moet in een godsdienstige levensopvatting zoo scherp geen onderscheid maken tus~
schen natuurlijke en bovennatuurlijke voorvallen* Het moet den
indruk niet verwekken dat God slechts in bovennatuurlijke gebeurtenissen en in wonderen werkzaam is* God toont zich niet minder
machtig en wonderbaar in zijne natuurlijke Voorzienigheid*»
Beide aanhalingen behouden geene onderschatting van het sensationeele te Konnersreuth, noch doen ze afbreuk aan dit woord van 'n
anderen bisschop, Mgr* Dr* Ehrenfried van Würzburg : « Therese
Neumann is een groot werktuig der Goddelijke Voorzienigheid*» Ze
zijn integendeel eene bevestiging er van, indien wij het geval van
Therese Neumann in zijn geheel beschouwen, zooals wij daartoe worden uitgenoodigd door den blik dien wij wierpen op hun verborgen
inwendig leven en door den toegang dien wij verschaften tot de hoogere
atmosfeer waar in het zieleleven der gestigmatiseerde zich beweegt*
P* Staubinger treft het juist, wanneer hij met de volgende woorden
zijn persoonlijk gevoel, na zijne ontmoeting met Therese Neumann,
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weergeeft : «de geweldigst ontroerende indrukken lieten op mij de
bloedige lijdensextasen, maar de meest overtuigende, de diepste en
blijvende indrukken neem ik van andere dingen mede naar huis*»
(bl* 68) En elders (bl* 69) herhaalt hij:«hoe schokkend ook de passieextasen van Therese Neumann zijn, toch zijn zij het niet die de diepstgaande indrukken achterlaten, maar veeleer de zielseigenschappen van
de begenadigde* Om over Therese Neumann juist te oordeelen, moet
men haar, niet alleenlijk in den toestand van geestvervoering, maar ook
in den normalen, wakenden toestand gezien en gesproken hebben* Dat
mij die gelegenheid werd aangeboden, daarvoor dank ik God* Zoo
werd het mij gegeven een blik in hare ziel te werpen, en wat ik daar zag
reken ik tot het schoonste dat door een aardschen pelgrim kan aanschouwd worden*»
«Indien Therese Neumann, zoo liet zich reeds, Nov* 1927, Kardinaal von Faulhaber uit in zijn gestrenge kanselrede van dewelke wij
reeds gewaagden,« den drukkenden last van ontelbare bezoeken alleen
verdraagt om de liefde tot den Gekruiste in de harten aan te vuren;
indien ze alle gedachte van eigenwaan, behaagzucht of roem van heiligheid verre van zich af stoot; indien ze, niettegenstaande al die drukte
rondom haar, zich afkeert van alle uitwendig vertoon, dan heeft hare
deugd de vuurproef doorstaan en is haar hart oprecht*»
«Enkelen tijd geleden werd er veel verteld van Pater Pio, Capucijn
te Foggia in Italië, die ook de stigmaten draagt, en een geneesheer van
Chicago kwam den Oceaan over om ze te zien : dertig uren sneltrein,
tien dagen overvaart en nogmaals veertig uren trein en hij was er* Maar
helaas! de Pater had bevel gekregen van 't H* Officie zijne wonde
teekenen aan niemand te vertoonen, en hij zei doodeenvoudig aan den
Amerikaanschen dokter :« het spijt mij om uw verre reis, maar ge begrijpt dat een kloosterling dient te gehoorzamen*» Dit trof den bezoeker
meer dan de uitwendige stigmaten* Innerlijke onderworpenheid aan
God is beter dan bloedende ledematen* Maria ontving de wondeteekenen niet, en nooit heeft Christus' lijden dieper door een ziel
gesneden dan door die zijner moeder*»
Het kan zweemen naar herhaling van hetzelfde, indien ik den lezer nog een bladzijde uit het dossier van Dr* Gerlich onder de oogen
breng* Maar juist die aanhalingen zijn van aard, dunkt mij, veel beter
dan beschouwingen, om den zuiveren zieleklank van Therese Neumanns wezen te doen hooren, en de mystieke echtheid van haar geval
te doen aanvoelen* Des te overtuigender is zoo een bladzijde dat ze
805

niet door een katholiek met een apologetisch doel, om iets te
bewijzen, werd geschreven, doch slechts beoogt te zijn koele waarneming en objectieve weergave eener werkelijkheid.
« Het mistrouwen dat Therese Neumann toonde, wanneer ik haar
zei dat ik bij hare communie zou aanwezig zijn, begrijpt zich, wanneer
men bedenkt, dat ze zich slechts met uitersten tegenzin in de intimiteit
van hare devotie laat gadeslaan*
« Niet min onprettig vindt ze 't tot voorwerp van curiositeit te
dienen voor het publiek en van overal bezoeken te ontvangen; ze
verdraagt het evenwel omdat een stem in haar dien plicht oplegt* Uit
hetgeen ik persoonlijk waargenomen heb is in mij de overtuiging gekomen, dat niets door Therese alsmede door den Pastoor meer gewenscht zou zijn dan dat de talrijke vreemde bezoekers, voornamelijk
's Vrijdags, mochten achterblijven* Edoch de gehoorzaamheid (ik onderlijn) speelt de hoofdrol in het leven van Therese Neumann; in alle
omstandigheden treedt naar voren hare bereidwilligheid om te gehoorzamen aan de bevelen der kerkelijke overheid* Zij is er zich wel van
bewust, dat hetgeen met haar gebeurt een werk der goddelijke genade
is; en die genade kan God terugnemen indien zij hare nederigheid verloor* Zij is slechts een werktuig; dit gevoel, verlaat haar nooit*
« Zegswijzen van haar zijn : « Niet ik spreek; de Heiland spreekt
door mij;» of,« de Heiland schouwt door mij, ik ben slechts een schaduw van Hem »*»
Zoo vermag thans de lezer zelf te bevroeden de diepe harmonie
van zijn en schijn in het wondermeisje van Konnersreuth, en, door den
H* Johannes (I* C* IV* i*) uitgenoodigd «de geesten te onderzoeken
of ze wel van God komen,» over die wonderbaarlijke gebeurtenissen
en verschijnselen alsdaar, naar een veiligen maatstaf te oordeelen en
zich uit te spreken*
BESLUIT*

Maar hebben wij eigenlijk te besluiten? Hebben wij het ons niet
eerder, van 't begin af ontzegd, te besluiten? Feiten, ja, vooral feiten
hebben wij den lezer onder de oogen willen brengen* Maar juist die
feiten spreken een taal, en dwingen tot een besluit*
Eén soort van lieden, en ze zijn zeer talrijk, vermag niet te luisteren naar de klare taal der feiten, en, uit de feiten, het juist besluit, naar
eisch der rede, te trekken* Het zijn die lieden wier oogen verduisterd
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zijn door den nevel der vooroordeelen, wier rede met bepaalde denkvormen vergroeid en verdraaid is, op wier ziel een dwangjuk drukt*
Zij wanen zich vry(e)-denkers, maar die grootsprakerige naam is eene
ironie; want, door hunne vooringenomenheid tegen een «höheres
Eingreifen », en, om het met z'n naam te noemen, tegen het mirakel,
en, bijgevolg, tegen den levenden God, zijn zij niet vrij, maar gedwongen te denken, in eenen op voorhand bepaalden zin* «Het wonder is
eene wetenschappelijke onmogelijkheid» orakelt «ex cathedra» Dr*
von Weisl, en een heir van averechtsch-geloofs-genooten bauwt dit
axioma na* In dit geval hoeven wij hen zelfs niet naar hunne meening
te vragen*
Wij kennen ze immers van buiten; ze staat reeds onherroepelijk
vast, nog voor dat ze met de «feiten» in aanraking kwamen* Vraagt
men echter welke wetenschap heeft op afdoende en ontegensprekelijke
wijze de onmogelijkheid van het mirakel bewezen? Waarom is het
mirakel onmogelijk? Waarom? Vermetele vraag die de grondvesten
van hun levensphilosophie dreigt te ondermijnen; en*** vergeefsche
vraag* En juist omdat zij geene reden hebben in te brengen, omdat hunne vooringenomenheid tegen het mirakel, geen oordeel, maar een
ongewettigd en onberedeneerd vooroordeel is, valt met hen over hét
wonder, en over zoogezegd-wonderbare feiten niet te redeneeren*
Het gaat met de «mirakelphobie» waarmede vele menschen en
niet het minst« would be » ontwikkelden behept zijn, — en onder dezen maken de geneesheeren en zelfs sommige katholieke geneesheeren
geene uitzondering — zoover, dat het volstaat in hunne tegenwoordigheid een naam uit te spreken dien ze verdenken in verband te staan
met vermeende bovennatuurlijke verschijnselen: b*v*Franciscus van
Assisi, J* B* Vianey, de Pastoor van Ars, Bernadette, Louise Latteau
en nu Therese Neumann, om onmiddellijk, als door een reflex beweging van de hersens, aan de dragers van die namen een certificaat te
doen uitreiken van «hysterie»* En heel gewichtig, met een geleerd
spotlachje, zullen anderen, voornaam en zelfstandig denkende menschen 't woord beamen en herhalen « hysterie », mochten ze ook van de
hysterie niets anders en meer kennen dan den naam* Hebben die menschen het geval waarover zij zoo kordaat uitspraak doen onderzocht7.
Kennen, tenminste, die geneesheeren hunne « patiënten» ? Neen*
De artsen met dewelken Dr* Gerlich het aan den stok heeft de 400
bladzijden lang van zijn « Therese Neumann, Bd* II, redden ten minste den schijn van wetenschappelijkheid; want hun besluit, is 't niet
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gesteund, het volgt althans op de «praemissen » van het voorafgaande
onderzoek* En op die basis kan men eerlijk van gedachten wisselen en
redeneeren* Men mag en men moet de vraag onder de oogen zien : in
hoever de wonderbaarlijke verschijnselen die zich aan Therese Neumann voordoen kunnen teweeggebracht of beïnvloed zijn door natuurlijke, inwendige oorzaken; m* a* w* in hoever ze kunnen de uft-slag zijn
van innerlijke zielsgesteltenissen en van de, in normalen toestand, niet
vermoede doch niettemin reëele indrukken en ervaringen die het
onderbewustzijn bewaarde en op oogenblikken van koorts, crisis of
gegalvaniseerd zielsleven naar buiten openbaarde, b* v* of de arameesche woorden, en andere vreemde talen die de visionnaire hoort spreken haar soms niet, onvrijwillig en onbewust, door professor Wutz en
andere bezoekers werden aangeleerd en «gesuggereerd»; in hoever de
intensiteit van haar godsdienstig leven sluimerende natuurkrachten in
haar heeft wakker gemaakt, die wellicht mogen in aanmerking komen
voor de uitlegging van Therese's helderziendheid» en «gedachtenlezing»; vermits beroemde artsen (o* a* de Parijsche hoogleeraar
Charles Richet) zich vleien met de meening dat «cryptesthésie» en
«xénoglossie» geen hersenschimmen, doch feitelijk bestaande en
proefondervindelijk gekende, alhoewel uiteraard zeldzame en geheimzinnige verschijnselen zijn, voor welker bestudeering zij zelfs den naam
van een nieuwe wetenschap hebben uitgevonden : het «metapsychisme» of de «parapsychologie»; in hoever de verbeelding, de zenuwoverspanning, de auto-suggestie op het lichaam kunnen inwerken en,
inzonderheid, in verband met stigmatisatie mogen genoemd worden;
kortom in hoever al wat te Konnersreuth gebeurt tot het rijk der natuurlijke mogelijkheden kan behooren, en, in plaats van aan eene van
boven op Therese Neumann inwerkende oorzaak moeten toegeschreven te worden, van de begenadigde en uit de begenadigde zelf voortkomt
Maar, op het gebied der feiten, een feit bevestigen of loochenen
zonder het te kennen, zonder te willen kennen, en concludeeren zonder
praemissen, dat is in strijd met de wetenschappelijke methode en zelfs
met de meest elementaire redelijkheid.
Het moet dan ook geen verwondering baren, dat reeds tweemaal,
door niet-katholieke schrijvers die zich met Therese Neumann bezig
hielden — en ze hoeven zich daarom nog niet uitgesproken te hebben
over het al dan niet bovennatuurlijke der feiten — dergelijke onkritische en onwetenschappelijke houding, ze weze van artsen of van lee808

ken, tegenover de gebeurtenissen van Konnersreuth werd gebrandmerkt als een «pathologisch»geval*
De tijd is toch uit zeker dat men het mirakel op één lijn stelde
(Renan deed het) met de on-wezens der fabelleer : griffoenen, eenhoornen, paardmenschen, cyclopen; en dat de weigering om dit« dogma »te onderteekenen een meewarige vergelijking opriep met kinderen en kinderachtige menschjes die naar bakersprookjes luisteren en er
aan gelooven*
Voor hen echter die waarlijk vrij mogen en kunnen denken, geloovigen of niet-geloovigen — we zeggen niet on-denkenden en licht-gcloovigen, want het redelijk geloof eischt, op het gebied van het wonderbaarlijke de toepassing van den bekenden stelregel : «frustra fit per
majora quod fieri protest per minora,» de maxima-oplossing, door het
mirakel, mag slechts d&n aangewend worden, wanneer zeker is de volstrekte ontoereikendheid van elk andere minima-oplossing, door de
natuurkrachten* —•
Voor hen dus die onafhankelijk en vrij staan tegenover de
feiten, (i) van gelijk welken aard ze mogen wezen; voor hen die niet
erfelijk belast zijn met die geesteskrankheid die Tacitus noemt
«impatientia veritatis » « de onbestandheid tegen de waarheid»; voor
menschen die niet a priori« neen » móeten zeggen, maar, a posteriori,
d* i* na gewetensvol en onpartijdig onderzoek, «ja » of «neen » zullen
zeggen, naar gelang de feiten, objectief beschouwd, echt of onecht
zijn; en, voor hen die vrij denken, in dezen zin dat ze evengoed bereid
zijn «ja » of « neen »te zeggen ten overstaan van wonderbaarlijke verschijnselen, en «ja» of «neen» te besluiten tot een «höheres Eingreifen» d* u tot een bovennatuurlijke tusschenkomst van God, naar
gelang de rede de feitenf als, natuurlijker wijze, volstrekt onuitlegbaar
verklaart, of meent door de geschapene natuurkrachten te kunnen verklaren;
(i) Hoe vrij — in tegenstelling met het gedwongen anti-bovennatuurlijk denken
der vrijdenkers — de Kerk, die hare verantwoordelijkheid kent, denkt en oordeelt over
mirakelfeiten, hoe weinig vooringenomen zij is voor het mirakel* en hoe weinig zij elk
onbekookt mirakelgeloof en ongeduldige mirakelkoorts in 't leven roept of in de hand
werkt, heeft de lezer kunnen vaststellen uit de vermelding die we maakten van de houding
der geestelijke overheid tegenover de gebeurtenissen van Konnersreuth, van 't begin af,
en heden ten dage, zooals gebleken is uit de strenge rede van Mgr* Dr» Buchberger die
wij aanhaalden, 't Kan best zijn dat deze ernstige waarschuwingen sommige brave menschen hebben ontstemd, doch alle weldenkende katholieken zullen met de methode van
den Bisschop instemmen, omdat ze de overtuiging moeten hebben dat men langs dien
weg de waarheid wil en kan bereiken.
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Voor dezen is 't dat wij, om te besluiten, de aandacht trekken op
de volgende vragen en punten : Zijn de feiten van Konnersreuth echt!
Hoe oordeelen over die echtheid de vele getuigen en onderzoeksrechters wier goede trouw, onpartijdigheid, bevoegdheid en bekendheid met de feiten niet kunnen worden betwist* Therese Neumann is
toch geen mythus, en Konnersreuth ligt niet op de planeet Mercurius*
Zijn die feiten, vooral in hun geheel en in hun wonderen samenhang genomen, op natuurlijke wijze uitlegt aar! Hoe antwoordt daarop de rede,
't. t, z. het gezond verstand en de ware wetenschap?
Komt in dit ontzaglijk, nog dagelijks aangroeiend feitenmateriaal
iets voor, wordt iets gehoord, wordt iets gezien of vermoed dat pleit
tegen de echtheid der feiten of wijst naar een verdachten oorsprong?
Integendeel, pleit alles niet voor! Het karakter van Therese
Neumann : de diepe kinderlijke eenvoud van haar gemoed en de
oprechtheid die de grondtrek is van haar natuur en de zuivere wortel
van haar christelijk wezen; — en dezelfde bemerkingen gelden voor
hare ouders en voor de personen harer naaste omgeving die in de gebeurtenissen van Konnersreuth mede betrokken zijn, zoodat, in ernst,
door niemand aan huichelarij of opzettelijk bedrog kan worden gedacht; hunne vaste overtuiging dat een Hooger Wezen, buiten de ge
wone werking der geschapene oorzaken om, gemoeid is met die uitzonderlijke verschijnselen, en een schamel schepsel heeft uitverkoren
om als werktuig te dienen voor een verheven godsdienstig doel; de
belangloosheid met dewelke die geringe en stille menschen, in dienst
van dit hooger doel, geld en giften met walging afwijzen en, dag en
nacht, hunne rust, hunne kostelijke arbeidsuren, en de innigheid van
het familieleven prijsgeven; — het deugdzaam leven van Therese
Neumann, waar zoovele oogen op gevestigd zijn die zoeken naar stof
om een schijn van wettiging te vinden voor hunne vijandelijke houding, en dat, we weten het zeker, zijn schittering van bovennatuurlijke
schoonheid met angstvalligen schroom verborgen houdt in de geheimkamer van het hart;
de stichtende en zielschokkende feiten waarop de duidelijke
stempel staat van het zuiverst godsdienstig gevoel en van de meest
onverdachte katholieke orthodoxie, en die dan ook hunne lessen prediken met woorden en met wenken, die allen volkomen in een klank zijn
met het onderwijs der H* Kerk : de les eerst en vooral van het geloof
in de levende werkelijkheid van God, den Schepper, Heer en Regeerder van hemel en aarde, in een tijd dat rationalismus en wetenschaps
810

waan de zelfgenoegzaamheid van den mensch huldigen en menschvergoding of natuurvergoding het «athéisme caché, dans tous les
cceurs»(Bossuet) brutaal hebben uitgehangen; en, in een tijd dat voor
de massa, van hoog tot laag, de diepere levenszin — dum nil perenne
cogitant — schijnt te loor te gaan, en de fata morgana van genot en
wellust de oogen en harten in haar tooverkring geboeid houdt; de les
van den gekruisigden en uit al zijne wonden bloedenden Christus, die
tot mede-lijden, tot boete- en zoenlijden uitnoodigt en praamt*
« Menschen van den modernen tijd en van den modernen nood keert
terug tot de godsvrucht van Jezus' bitter lijden; zoekt uw toevlucht in
de wonden van Christus; de dorpelinge uit het Fichtelgebergte heeft
zich aan Christus' passie toegewijd* Uit medelijden met Hem weent
ze tranen van bloed, is ze een levend evenbeeld geworden van den
Gekruiste* Zonder spreken, door haar lijden alleen, dringt ze Europa
terug naar den voet van het kruis* Laat deze devotie een uitgedorde
eeuw opnieuw bezielen*» (Kardinaal von Faulhaber); essentieelchristelijke lessen waarop Therese's kinderlijk-eenvoudige gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid en haar intens medeleven van
het liturgisch leven der H* Kerk den stemplel heeft gedrukt van het
katholieke Rome;
de weldoende invloed die van Konnersreuth uitgaat; de godsdienstig atmosfeer die de bezoekers ademen, tijdens de lijdensextasen,
in een huis vol wijding als een heiligdom, en de ontroering die zich van
hen meester maakt en waarvoor zij God als voor een buitengewone
genade die zij ontvingen bedanken, wanneer zij de ziéldoorsidderende
gewaarwording hebben, in 't gezelschap der visionnaire, met het
bovennatuurlijke, voelbaar, in aanraking te zijn gekomen;
ja, tot de vijandelijke herrie toe en de verwoedheid der goddeloozen, verwoedheid die telkens uitbarst, wanneer 't hun dunkt, dat
men ergens het spoor van de Godheid gewaar wordt* Mochten dezulken zich eens terdege herinneren den gemoedelijk-bedaarden raad
van den schriftgeleerde, Gamaliël, met denwelken deze vroede man,
in een woelige zitting van het hooge gerechtshof te Jerusalem, zijne
heetgebakerde ambtgenooten de wapenen uit de handen deed vallen,
uit de handen die jeukten naar uiterste en drastische geweldmiddelen
tegen de terechtstaande apostelen :« Blijft af van deze menschen, zoo
sprak hij, en laat ze heengaan* Want ofwel is die beweging en dit werk
er een van menschen, en, in dit geval, zooals wij het meer hebben gezien
(met Theudas en Judas de Galileër), zal het van zelf dood gaan; ofwel
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komt het van God, en, in dit geval, kunt gij lieden het onmogelijk
tegenhouden, en 't ware hachelijk dat gij u als God-bevechters
(Theomèchoi) gingt aanstellen!» (Hand* V* 34-40)
« Gelooft de mirakelen die bewezen zijn,de andere niet;» met dèt
geloof tot hetwelk Kardinaal von Faulhaber zoo rondweg uitnoodigt
kan ieder weldenkend mensch instemmen* Maar nu de toepassing?
Behoort Konnersreuth tot«de mirakelen die bewezen zijn » of tot die
«andere»?
De eindbeslissing daarover komt alleen aan de Kerk toe; tot nog
toe heeft deze geene uitspraak gedaan, en legt bijgevolg niemand een
geloof op* De Kardinaal Faulhaber wees enkel in zijn kanselrede van
1927 den weg aan die moest en kon gevolgd worden om, voor het
persoonlijk geweten, gebeurlijk het« mirakel» van Konnersreuth met
zekerheid te bewijzen : Wat men dient te onderzoeken :«leeft Therese
werkelijk zonder voedsel? Worden de stigmaten niet door een menschenhand (wij zouden er kunnen aan toevoegen : door de verbeelding
en het overprikkelde gevoel) voortgebracht? Spreekt ze waarlijk Arameesche woorden die ze nooit heeft gehoord? Worden haar voorspellingen over den dood van sommige personen bewaarheid? Wanneer dat
alles is uitgemaakt kan de theologie en de mystiek, die een wetenschap
is zoo zeker als de geneeskunde, een beslissing treffen, en kan de kerk
het laatste woord spreken*» Hoe men dient te onderzoeken : « met
oprechte waarheidsliefde; zonder vrees voor het mirakel, maar ook
zonder begeerte naar het mirakel; met eerbied voor het heilige*»
Of die bewijsmiddelen — en ook die andere op wier noodzakelijkheid voor den toets van het mirakel reeds werd gewezen — terdege
werden aangewend op het geval van Therese Neumann, dèt ten minste zal eenparig bevestigd worden* Tot die bevestiging dwingt de
stem van het geweten* Doch met de waarneming en de vaststelling
alleen der zekere feiten kan de menschelijke ziel geen vrede hebben*
De geest denkt na over oorzaak en reden, over oorsprong en doel* Een
« Höheres Eingreifen » van God; om de menschen tot God, tot Godsdienst terug te brengen en tot waren, christelijken Gods-dienst te vermanen, door de bemiddeling en naar het voorbeeld van den Goddelijken Heiland, onzen Heer Jezus Christus, in de heilige roomsch
katholieke kerk* Die uitlegging van den oorsprong en van de beteekenis der gebeurtenissen te Konnersreuth hebben wij in den loop van het
verhaal genoeg kunnen vernemen; de lezer is voldoend ingelicht om,
in geweten, eerlijk en vrij, zich zelf, over de waarde dezer uitlegging uit
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te spreken» Onze taak echter van verslag gever laat niet toe dat wij het
klaar uitgesproken oordeel van enkele der meest bevoegde en onverdachte getuigen van Konnersreuth achterhouden» Dr» Seidl, onder
wiens geneeskundige behandeling Therese Neumann jaren lang stond,
getuigt vóór de rechtbank dat hij«hare stigmatisatie als echt aanschouwt
en als een «charisma supernaturale» (een boven natuurlijke genadegunst); dat hij geloof hecht aan de voedingsloozigheid en meent dat
deze op natuurlijke wijze onuitlegbaar is; dat de medische wetenschap
de phenomenen van Konnersreuth niet kan verklaren»»De protestantsche geleerde Dr» Gerlich, die geen oogenblik toelaat dat het gevoel de
koele en nuchtere waarneming der feiten zou komen beïnvloeden» getuigt, hij ook» vóór de rechtbank :«Ik houd gansch het geval voor geneeskundig onuitlegbaar; ik aarzel niet hierop nadruk te leggen dat ik
de meening ben toegedaan dat hier een bovennatuurlijke inwerking
voorligt, en, wel te verstaan, geen diabolische maar een goddelijke»»
«De feiten van Konnersreuth,» met deze kordate verklaring besluit
P* Morard O» P» de merkwaardige voordracht die hij over die feiten
hield te Brussel in 1929, stellen ongetwijfeld een mirakel daar» Wij
vinden er hoegenaamd geen bezwaar in hier dat woord zwaar van
beteekenis te gebruiken» Waarom, riep uit op een vergadering van
duizenden toehoorders te Augsburg 25 Maart 1929 de professor in
psychologie aan de universiteit te Salzburg, Dr» Mager, waarom zou
het verboden zijn boudweg een mirakel te noemen hetgeen ontegensprekelijk de grenzen der natuur overschrijdt en klaarblijkelijk het
begrip dat wij met dat woord verbinden bewaarheidt» Wetenschappelijke beroemdheden hebben niet geaarzeld dit mirakel te noemen op
het congres van katholieke artsen in Amsterdam gehouden den 4 Nov*
1928» Wij ook wij aarzelen niet» Zij die nog meer eischend zijn moeten
't weten indien ze zich niet laten overtuigen» Dat is hun zaak en hun
recht» Wij weigeren duister te noemen hetgeen klaar is, en twijfelachtig
hetgeen zeker is» Hic est digitus Dei» Hier is de vinger Gods, om aan de
wereld te toonen dat er een Hoogere Macht bestaat»»
*

Onlangs hield de H» Vader eene toespraak waaraan wij de volgende woorden ontleenen :« Wij staan tegenover nieuwe mirakelen; 't is
dus beslist valsch dat de tijd der wonderen voorbij is, zooals sommigen
gaarne zouden doen gelooven, en 't is evenzeer valsch dat het tijdperk

der mirakelen de plaats geruimd heeft voor het tijdvak der wetenschap*
Ook de menschelijke wetenschap staat heerlij'k in den dienst der mirakelen*
Nooit inderdaad als nu — en in de toekomst zal het nog beter
zijn; de weg van God schijnt er op te wijzen — nooit als heden kon
er met zooveel beslistheid over mirakelen gesproken worden, vermits
de wetenschap met verrassenden vooruitgang optreedt*** Daarom en
ook om wat de toekomst voorbereidt, hoeft de Goddelijke Goedheid
bedankt te worden*»
Wij meenen deze woorden van den Paus niet te misbruiken, indien
wij ze toepassen op het Raadsel van Konnersreuth, en uit dien hoofde
denken een reden te hebben om de Goddelijke Goedheid te danken*
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N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

De Vlaamsche Beweging : 1930
door Leo Picard.
Het grootste gevaar : Bestendiging
van het Provincialisme.
De Vlaamsche beweging staat thans onmiddellijk vóór haar
doel; als zij trouw blijft aan hare traditie zal ze binnen kort de vreugden der overwinning smaken* Helaas valt er in de laatste jaren een
steeds sterkeren lust op te merken om van den traditioneelen weg af
te wijken en naar nieuwe* nog zeer vage doeleinden te streven* Zoo
dreigt de kans op een gelukkig einde verloren te gaan*
Wat is steeds het doel van de Vlaamsche beweging geweest?
Geen ander dan de volledige vernederlandsching van het openbaar leven in de Vlaamsche gewesten*
Dus niets dan een taalbeweging? Niets anders! is het niet genoeg?
Het is in ieder geval zeer veel* De taal is een wondere gave; door
haar en door haar alleen krijgt het leven van ziel en geest eerst dien
vasten vorm* die al onze ervaringen en bevindingen tot een geestelijk
bouwwerk maakt* Voor de Vlamingen blijft dit bouwwerk onvolledig,
mist het allen stijl*
Wij hebben een eigen taal maar op een groot en zeer belangrijk
gebied van de menschelijke bedrijvigheid — namelijk op het gebied
van den staat en van de maatschappelijke organisatie — werd het
gebruik ervan verhinderd* Dit heeft aan de ontplooiing van het
Vlaamsche cultureele leven in den weg gestaan* Het beletsel dient
te worden weggenomen*
In den aanvang is de strijd zeer moeilijk geweest en meer dan
eens leek hij zelfs wanhopig* België was een jonge, krachtige staat
en, zooals alle jonge en energieke wezens, bezat het een sterke aantrekkingskracht* Walen en geheel verfranschten vervulden steeds
de leidende rollen; menige jonge Vlaming heeft dan in het eigen
leven de eenheid van taal trachten te herstellen door het Vlaamsch
te vergeten* Het was de tegennatuurlijke weg* De ware cultuur
groeit uit de aarde op naar boven; wie met geleend goed van boven af
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beginnen wil, zal zich zeer spoedig van de natuurlijke bronnen van
alle cultuur afgesloten voelen; hij vervreemdt van de gemeenschap
of vervalt tot Kaekebroeksche vulgariteit*
Zoolang de Vlaming zich gesteld zag tegenover het dilemma :
provincialistisch Vlaamsch of Belgisch verfranscht, bleef de positie
der Vlaamsche beweging zeer zwak* Want, wij herhalen het, de aantrekkingskracht van België was niet gering* De financieele voordeden,
die het aan sommigen kon aanbieden, speelden daarbij niet eens de
belangrijkste roL Er was meer, er was veel beters*** en gevaarlijkere;
er was nl* de gelegenheid voor het geestelijk experiment door medewerking aan allerhande belangrijk werk en er was ook de wensch
om de plaatsen te veroveren, tot welke men zich geroepen achtte en
waar men hopen kon de eigen krachten ten volle jte kunnen ontplooien*
Het zag er dus vrij somber uit met onzen Vlaamschen taalstrijd
en met de toekomst der Nederlandsche cultuur in België*
De democratie heeft de redding gebracht; men moet daarbij in
de eerste plaats niet denken aan den indirecten invloed, welke zij
heeft uitgeoefend door de regeering te dwingen zekere concessies op
het gebied van het taalgebruik te doen* Er was veel meer : doordat zij haar eigen organisatie plaatste in en tegenover den staat, die
jaren lang niet veel anders was dan het overheerschingsinstrument
van de Waalsche en verfranschte bourgeoisie, heeft de democratische
beweging aan Vlaanderen die politiek-maatschappelijke ervaringen
gegeven, welke het onmisbaarste element zijn van alle cultuur*
Natuurlijk valt er hoogers en diepers te beleven dan dit meedoen
in de maatschappelijke organisatie; veel van het allerhoogste en allermooiste ligt zelfs geheel buiten de grenzen van alle cultuur (in religie,
wijsbegeerte en hoogste poëzie) maar dat deze cultuur op zich zelf
ook iets groots en moois is zal wel geen enkel flamingant ontkennen,
Wij Nederlandsch sprekende Vlamingen, zijn honderd jaar lang,
geenszins een minder begaafd volk geweest dan de Walen of het
Fransch-sprekende deel van ons volk; rijke gaven zijn er geopenbaard,
maar toch zijn wij in zekeren zin een volk zonder beschaving juist
omdat dit beslissende element ons ontbroken heeft*
De democratie heeft het ons geschonken* Dank zij haar is de
tegenstelling niet langer die van het Vlaamsche provincialisme tegenover de Belgische staatsgedachte Er staat een nieuwe staatsgedachte
tegenover de oude; een die rekening houdt met den nieuwen toestand
en die ten slotte zal moeten triomfeeren zoo de Belgische staat wil
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blijven bestaan en*** zoo de Vlaamsche beweging niet afwijkt van —
liever zoo ze terugkeert naar — den ouden traditioneelen weg*
*

*

De phrase is zeer machtig in deze wereld* Een ideologie is slechts
een wat langgerekte phrase* Van de ware cultuur is het kenmerk dat
ze steeds wortelt in de realiteit en zelfs realistischer wordt naarmate
ze hooger stijgt* Er is een zekere aanvaarding van de realiteit, die het
eenige middel is, ter verovering van vrijheid niet alleen, maar ook van
macht* De aristocratische geest kan vorm geven aan het leven omdat
hij het eerst aanvaardt en het dan met zijn geest als het ware doordrenkt*
De pedant aanvaardt het leven niet; hij sluit zijn geest voor de
werkelijkheid en meent deze door middel van eenige tooverformules
te kunnen omwentelen* Wanneer men zegt dat een volk geen cultuur
bezit, dan wil men daarmede geenszins te kennen geven, dat de boeren
boersch en de proletariërs proletarisch leven* « Gebrek aan cultuur »
beteekent dat er onder de niet-boeren en de niet-arbeiders te veel
pedanten zijn* Het Vlaamsche volk is. nog steeds een volk zonder
hoogere beschaving, maar er bestaat en bestond gegronde hoop op
verbetering*
Maar helaas : de pedanten dreigen zich van de beweging meester
te maken*
Op het oogenblik zelf dat wij ons Vlaamsche leven zouden kunnen verrijken met al de ondervindingen en al de mogelijkheden van
het Belgische staatsieven, op dat oogenblik houden onze duizende
pedanten zich afzijdig en staan met een machtig lawaai de tooverformules van het negentiendeeuwsche nationalisme te schreeuwen*
*

*

Wij zullen de laatste zijn om te ontkennen dat het wantrouwen
tegenover de Belgische machthebbers zeer begrijpelijk en de sentimenteele afkeer zeer natuurlijk is*
Het wordt echter hoog tijd dat wij den moed hebben te gelooven,
dat wij, niet langer zij, de machthebbers zijn in België*
Zij, dat is de verfranschte bourgeoisie van den negentiendeeuwschen staat*
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Wij dat zijn de Vlaamschgezinden in bondgenootschap met
de leiders van de Waalsche en Vlaamsche democratie; allen die den
staat in de twintigste eeuw tot een waren volksstaat — een staat in
dienst van het heele volk — willen uitbouwen*
Het romantisch-organische verband tusschen staat en volk, die
soort staatstheologie, waarvan de professoren en historici als de hoogepriesters fungeerden en waarbij de bourgeoisie de eenige vertegenwoordigers waren van de mystieke natie, heeft uitgediend*
Een nieuw staatsbegrip begint te heerschen : een van zaakkundig
beheer en doelmatige regeling*
De Vlaamsche beweging heeft de doelmatigheid voor zich op
sociaal-economisch zoowel als op paedagogisch gebied* Naast de democratie is juist die «nieuwe zakelijkheid» haar beste bondgenoot*

Wij kennen het groote argument; de Walen willen niet en
door hun steun blijven de franskiljons machtig*
In de eerte plaats komt het er echter op aan wat wij zelf willen :
Wenscht men het uiteenvallen van België met verplaatsing van
Frankrijks grenzen tot bij de poorten van Brussel? In het bezit van
Maas en Ardennenland zou Frankrijk dan stellig een krachtigen
invloed blijven uitoefenen vooral waar er toch nog heel wat Franschgezinden zouden wonen in onzen Vlaamschen staat* Hoe groot zou
onze bewegingsvrijheid zijn tegenover zulk een Frankrijk? Veel meer
dan een buiten provincie zouden wij wel niet zijn en Nederland al
evenmin* Die Groot-Nederlanders in het Noorden, die zoo graag
over de «barrière» praten moeten maar eens nagaan wat er in zulk
een geval van de barrière zou overblijven*
Of wil men een klein Vlaamsch onderstaatje naar de maat van
ons provincialisme* Als wij ons daarmede tevreden stelden zouden
wij eerst recht burgers van tweede klasse worden* Zoolang België, dit
geographisch en verkeerspolitisch zoo bizonder sterk geconcentreerd
land, bestaat, zullen alle groote beslissingen wel het heele land betreffen* Wil men dan al het belangrijkste werk aan de anderen overlaten om zich zelf tot het kleine te bepalen? Van zulk een provincialisme hebben wij toch jaren lang een afschrikwekkend voorbeeld gehad
in de K* VI* Academie? Is het zoo iets dat men wenscht op politiek
gebied?
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Of'— ten slotte — wil men de verwezenlijking van het oude in
Vlaanderen Vlaamsch, wil men België behouden, maar er door een
goede oplossing van de taalquaestie toe komen, dat het heele veld van
de Belgische mogelijkheden voor het Nederlandsche cultuurleven gewonnen wordt? De evolutie in de wetgeving, zoogenaamd grondwettelijk zelfbestuur, inrichting van twee afdeelingen enz* in het departement van Kunsten en Wetenschappen kunnen het gevolg zijn van zulk
een gelukkige oplossing der taalquaestie* Spant men echter den
wagen vóór de paarden dan zullen deze hervormingen ons niet veel
meer geven dan een betere behartiging van de cultureele belangen in
engeren zin (theater, litteratuur enz, enz*) Een cultuur echter welke
uitsluitend op die laatste belangen let is wel zeer arm* In Vlaanderen
overdrijft men al te dikwijls naar die zijde* Ware cultuur omvat het
heele leven* Op politiek gebied zullen wij dan ook centraal-Belgisch
moeten leeren denken willen wij, in België, tot echte Nederlandsche
cultuurmenschen groeien*
Voor den waren flamingant is alleen de derde oplossing aanneembaar, meenen wij*
Of dan het heele Vlaamsche wezen in het oplossen van de taalquaestie moet opgaan? Het heele Vlaamsche wezen waarlijk niet*
Er is nog meer dan de Vlaamschgezindheid* Maar de vervlaamsching
is toch wel het eenige doel van de Vlaamsche beweging* Wat het
Vlaamsche wezen is kan slechts uit zijn werken blijken* Wij kennen
het nu reeds uit een Gezelle en uit een Laermans; is het staatsieven
eenmaal vervlaamscht dan zal het zich ook meer op politiek gebied
laten gelden; de Vlaamsche beweging heeft juist tot doel de beletselen,
die daaraan in den weg staan op te ruimen*

Vele en zeer ernstige fouten zijn er gemaakt in den laatsten tijd*
Er is in de eerste plaats de enorme fout van den kabinetsformateur, die meende dat hij de taaicrisis — want de quaestie heeft zich
tot een crisis ontwikkeld — zou kunnen oplossen zonder samenwerking van alle welwillenden uit alle partijen* Zijn anti-socialistische
actie vóór en onmiddellijk na de verkiezingen kan nog zeer ernstige
gevolgen hebben voor den staat*
Ten tweede, is er de fout van denzelfden minister, die een volledige oplossing beloofde zonder blijkbaar te weten, wat die alles omvat*
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Ten derde — en dit vooral is van groot belang — is er de fout van
de Vlaamsche beweging zelf, die zich op politiek gebied bijna uitsluitend tot agitatorischen arbeid bepaalt; men doet zelfs geen poging
meer om leiding te geven, men wil alleen maar andere leiders tot actie
prikkelen* Hierbij denken wij geenszins alleen aan de zoogenaamde
Vlaamsch-nationale partij, ook in andere Vlaamsche groepen speelt
de rhetorische agitatie een veel te groote rol* Het dreigen met daden,
dien men toch niet doen zal is aan de orde en slechts een zeer enkele
flamingant waagt het nog eraan te herinneren, dat de politicus verantwoordelijkheid heeft buiten de meetingzaal, waar hij zich met zijn
vrienden vereenigd vindt* Door deze agitatorische furie dreigen wij
weer alle contact met de werkelijkheid te verliezen* Bolsjevisme en
fascisme, het felste anti-militarisme samen met den geheimen wensch
naar «een nieuwen oorlog, die ons nog eens een kans geeft» vrijhandelsidealen voor de heele wereld en het engste Vlaamsch protectionisme vormen met nog heel wat meer het mengsel dat men
Vlaamsch nationalisme noemt*
Door deze holle phraseologie wordt niet alleen de kiem zelf van
de ontluikende cultuur in de kringen der Vlaamschgezindheid gedood
maar tevens onze machtspositie ondermijnd, waar toch de georganiseerde democratie op den duur geen bondgenoot zal blijven van een
groep weltfremde intellectueelen*
*

Men zegge niet : dit alles heeft niets te beteekenen, eenige
agitatie is nu eenmaal nog noodig om den Heeren in Brussel wat angst
aan te jagen en wat er daarin irreëel is zal vanzelf wel komen te vervallen* De valsche ideologie echter is een machtig werktuig van
destructie* Opbouwen kan ze niet maar omgooien en vernietigen wel*
Afbreken zonder opbouwende gedachte is de zeer karakteristieke
bezigheid van alle barbaren*
Wat er dan op 't oogenblik op te bouwen valt voor de Vlamingen?
Onze Vlaamsche volksgemeenschap en den door deze vernieuwden
Belgischen staat*
Er is wel een en ander gedaan, maar hoeveel blijft er nog te doen*
Niettegenstaande het negatieve votum van de zoogenaamde
Vlaamsche nationalisten in zake de hoogeschool (tegen te stemmen in
de hoop dat anderen de zaak wel redden zullen is een niet fraaie
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electorale truc zonder moed en zonder grootheid) schijnt er nu toch
ernstig gedacht te worden aan de schepping, de organisatie van een
Nederlandsch hooger cultureel milieu te Gent in verband met de
universiteit; er is het werk van het Vlaamsch Economisch verbond
enz* enz. Maar daarnaast is er stellig ook een groot tekort; hoevele
van onze enthousiaste Vlaamsche jongelingen hebben reeds besloten
hun plicht te doen in de te vormen Vlaamsche leger-eenheden?
Er is een moedig en zeer lofwaardig Vlaamsch voorbeeld gegeven
maar onder het regiem van de nieuwe wet zal men ook op andere
wijze de zaak van Vlaanderen kunnen dienen* Wanneer de tegenwoordige Vlaamsche jeugd wil, dan zal er binnen enkele jaren een volkomen Vlaamsch-Nederlandsche afdeeling bestaan van het Belgische
leger naast een Waalsch-Fransche, wat ook de militaire en politieke
zelfstandigheid van onzen staat tegenover zijn Zuiderbuur ten zeerste
zal versterken* Het is echter te vreezen, dat de Vlaamsche jeugd zich
liever aan de romantiek der zwakheid zal blijven overgeven; het
mogelijke niet te doen om des te luider om het onmogelijke te blijven
schreeuwen*
Op een enkel punt willen wij hier in 't bizonder de aandacht
vestigen : tegenover het Fransch staat het Vlaamsch nog steeds te
veel als gewesttaai; het is onze taak daaraan een einde te maken;
vooral nu er in ieder geval heel wat vervlaamscht wordt in het openbare leven, is het van het allergrootste belang, dat de taal die men
daarbij gebruikt goed Nederlandsch zij* Wanneer wij echter onze
half-verfranschte ambtenaren en ook zeker soort flaminganten maar
laten modderen, dan dreigt er een ernstige taaiverwarring te ontstaan; het is nu reeds zeer moeilijk voor een Nederlander een zoogenaamd Vlaamsch juridisch stuk of economisch of financieel betoog
te lezen, om van technische geschriften niet eens te spreken* Er is
daar een eminent belang en zeer veel kan er op dat gebied gedaan
worden buiten de regeering om* Dat de autoriteit haar medewerking
zou weigeren en moedwillig slecht Nederlandsch schrijven is in
België weliswaar niet heelemaal ondenkbaar, maar zou, tegenover een
serieuse actie toch wel niet lang duren*
Ten slotte willen wij nog wijzen op het vele goede dat er door
samenwerking van Vlaamsche provincies en gemeenten op allerlei
gebied zou kunnen tot stand komen* Mr* Fr* Van Cauwelaert heeft
indertijd op dit «grondwettelijk zelfbestuur» gewezen* Weinig is er
tot nog toe gerealiseerd* Zouden vele goede krachten uit de agitato823

rische frontpartij te Antwerpen niet met oneindig veel meer nuttig
effect werken als ze medehielpen aan den opbouw van een waarlijk
modern Groot-Antwerpen in plaats van zich geheel te wijden aan de
reclame-campagne voor hun partij?

Zoo blijft een groot deel van den akker die wij' zouden kunnen
bebouwen, braak liggen*
Te veel kracht wordt verspild in niets dan agitatie*
Te verlammend werkt de laster, die ieder, die de realiteit erkent,
direct voor verrader scheldt (laster is een van de machtigste wapenen
waarover de politieke ideologie beschikt*)
En te groot is het wantrouwen, dat men door de holle, groote
phrasen opwekt bij allen die, zonder Franschgezinden of Belgische
nationalisten te zijn, toch gelooven in de noodzakelijkheid van België's
voortbestaan*
En de destructieve actie, zal die haar doel bereiken? Haar zuiver
destructieve doel misschien wel, want diegenen onder de Hollandsche
nationalisten die meenen dat België wel zoo sterk is, dat men alle oppositie partijen kan aanmoedigen zonder ernstig gevaar en alleen met
voordeel voor de eigen machtspolitiek, vergissen zich* De historie zou
geen historie zijn als zij niet telkens verrassingen bracht en de internationale noodzakelijkheid van België in 1930 is niet grooter dan die
van het rijk van Koning Willem I in 1830* Door eigen kracht zal het
zoogenaamde Vlaamsche nationalisme België weliswaar niet kunnen
uit elkaar rukken, maar er kan een bepaalde conjonctuur ontstaan
waarin deze agitatie door een of andere partij in Europa als een
instrument ter bereiking van eigen doeleinden gebruikt worde*
Over dien mogelijken dood van België kunnen wij gansch nuchter
spreken* Ons binden geen gevoelens van kinderlijke piëteit* Maar wie
Zou durven beweren dat de Vlamingen — duidelijker de flaminganten;
nog duidelijker : de radicale flaminganten — na een eventueel uiteenvallen van België zelf beslissen zullen over het lot van hun land?
Het einde van België zou voor Vlaanderen het begin zijn van een
groot avontuur waarbij het waarschijnlijk veel meer slechte dan goede
kansen zou hebben* Een internationale oplossing, door sommigen
gewenscht, kan ook beteekenen, dat men terwille van uiterlijke eentaligheid, die er ten slotte toch wel komt, alle werkelijke zelfstandigheid
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opgeeft om een generaliteitsland te worden van de groote mogendheden of van den volkenbond* De Vlaamsche nationalisten zeggen
graag dat het flamingantisme voor hen iets meer is dan een taalstrijd
maar ze zijn steeds de eersten om al het overige te negeeren of aan de
taalquaestie ondergeschikt te maken*
Wij daarentegen, die graag erkennen* dat wij de taalquaestie op
zichzelf voor hoogst belangrijk houden* weten ook dat er nog tal van
andere factoren van ons volksleven bestaan* waarmede wij eveneens
rekening dienen te houden*

Het echte activisme voor dezen tijd in de geestelijke beteekenis
van dit woord is :
aanvaarding van de Belgische werkelijkheid met al haar mogelijkheden voor Vlaanderen
blijmoedig werken aan de verwezenlijking daarvan*
versterking van de cultureele bond met Nederland (en volkomen
linguistische eenheid)
Ook voor Nederland is dat het beste wat de Vlaamsche beweging
doen kan* Want waar wij Vlamingen* bij een uiteenvallen van België
en bij een Europeeschen chaos die daarmede waarschijnlijk gepaard
zou gaan* veel kans loopen niet te winnen* daar loopt Nederland nog
meer kans er veel bij te verliezen*
*

Maar als de Walen dan toch niet willen en als de franskiljons
terwille van de kostbare subsides aan hun minderheidsschooltjes* aan
hun provinciale Fransche theatertjes enz* op hun beurt landverraders
worden? (landverraad is juridisch een misdrijf* waarvan de moreele
waarde of onwaarde uitsluitend naar de waarde der motieven dient
beoordeeld te worden)* Zoodra wij ons thuis voelen in den Belgischen
staat* zullen wij hem tegen alle aanvallen en tegen alle verraad*
krachtig verdedigen* Moeten wij tenslotte den strijd opgeven en valt
het nieuwe België toch uit elkaar* dan zal het nieuwe Vlaamsche
activisme in ieder geval onze positie zeer versterkt hebben tegen het
uur der crisis* Misschien zullen wij dan zelfs iets meer kunnen zijn
dan een passief instrument voor anderen*
Wij hebben echter de overtuiging (die natuurlijk niet op zekerheid kan berusten) dat de Walen ten slotte wel eieren zullen kiezen
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voor hun geld; het dreigen met scheuring is van hun kant ook niet zoo
heel ernstig bedoeld; ook zij hebben belang bij het voortbestaan van
België en zullen dan ook wel bereid zijn ons in de taalquaestie meester
te laten in de eigen streek als wij in deze quaestie ook hun rechten blijven eerbiedigen* En de franskiljons, ze zullen uitsterven — de groote
bourgeoisie der steden is immers niet zoo erg procreatief — of wat
nog beter is, — want er zijn onder hen bekwame mannen op allerlei
gebied en zeer achtenswaardige dames — zich bekeeren, zooals bv*
Minister Lippens reeds heeft gedaan*
Dat er in dezen crisistijd geen schoolwet kome, welke als een
machiene ter vermenigvuldiging van de franskiljons zou werken,
daarvoor hebben de katholieke Vlamingen te zorgen, die mede de
regeering Jaspar steunen en mocht zulk een wet er toch komen door
den steun van enkele Franschgezinde socialisten, dan dient men alweer niet te jammeren en te klagen, maar onmiddellijk over te gaan
tot de organisatie der sabotage door de Vlaamsche gemeenten* Als
goede Belgen, die wij willen worden, zouden wij daarmede alvast het
voorbeeld van de franskiljonsche heeren kunnen volgen* Het minderheidscomplex bestaat niet meer* Wat voor die heeren goed was is voor
ons even goed* Wij willen geen franskiljonsche wet en als die er toch
komt, dan dient zij in de praktijk zonder effect te blijven*
Want thans is de tijd gekomen, dat de gematigden met kracht en
groote felheid moeten handelen* Gematigdheid is geen slapheid,
realisme geen kalme berusting*
Wij willen niets meer dan de vernederlandsching van alle overheidsorganen in de Vlaamsche gewesten en de bescherming van het
Vlaamsche volksdeel in het, helaas tweetalig geworden Groot-Brussel*
Niets meer* Maar zoo deze desiderata niet spoedig worden vervuld,
dan krijgt men in België een crisis der anarchie, die zeer gevaarlijk
kan worden voor de democratische instellingen en wordt in de
Vlaamschsprekende gemeenschap de oncultuur bestendigd*
Naar twee fronten dient er krachtig te worden opgetreden :
rechts tegen de voorstanders van den franskiljonschen bourgeoisstaat
en links tegen de nationalistische demagogie*
Want aan beide zijden wil men ons verhinderen de politieke
en sociale realiteit in België tot een stuk Nederlandsch cultuurleven
te maken, voor ons zelf, voor onze kinderen, voor den Nederlandschen
stam, die zelf daardoor des te grooter beteekenis zal krijgen voor de
heele menschheid*
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Over «Gezelle's Eros».
door Joris Eeckhout.
Aksiomatisch gold, in zekere litteraire milieu's, bij 't verschijnen
alreeds van zijn eerste bundels, dat Guido Gezelle geen dichter was
die meetellen kón*
De reden lag voor 't grijpen*
Gezelle was immers priester, en, een priester is niet alleen gebonden aan het dogma, maar minstens even knellend, zooniet nog
nijpender, aan de verplichting uit zijn leven, en dus ook uit zijn
verzen, juist datgene te schakelen, wat eigenlijk het hoofdthema
van alle poëzie uitmaakt : de liefde*
Een tweeledige drogreden*
Nummer één is seffens van de baan* Inderdaad : dat een gedicht
« hinkt aan ijzeren boeien» heeft het doorgaans het dogma niet te
wijten, maar eenvoudig 't gebrek aan talent bij den priester-dichter
zelf* Hoe heerlijk trouwens sommige geloofswaarheden de kunstenaars inspireerden, daarvan getuigen, door de eeuwen heen, in de
schilder- en de beeldhouwkunst, in de poëzie en de muziek, ontelbare
meesterwerken* Dat zal wel ieder onbevooroordeelde duidelijk
inzien* Daar hoeft dus niet op gesteund* Zoo even nog trouwens
lazen we in een «In Memoriam Just Havelaar» door den Heer Urbain van de Voorde : «zelfs in onzen tijd kan men b* v* wijzen op
een Gezelle, geloovigen priester zijner kerk en grootst lyrisch genie
van zijn volk, maar die als dichter de dogma's van het katholicisme
heeft doorvoeld en beleefd als eeuwige symbolen en ze tot een ontzaglijke wereldvizie wist saam te smelten in de gloed van zijn mystisch vuur*» (De Stem, '30, blz* 591).
De tweede moeilijkheid echter schoot dieper wortel*
Liefde en priester schijnen zoo wat vuur en water — onverzoenbare elementen!
Waar dan toch bleek uit een bepaald opus van een priesterschrijver, dat de liefde er feitelijk mee gemoeid was, daar trachtte
men vanzelf achter het, natuurlijk niet weg te cijferen, romannetje
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te geraken* Men meende dit al dadelijk ontraadseld te hebben bij een
Pontus de Tyard en een Pierre Camus, tot zelfs bij een Justus de
Harduyn toe, wien het ten slotte maar om wat, voor de hand liggende,
Renaissancistische «Spielerei»te doen was*
Ook in Gezelle's geval wilde men er 't fijne van afweten* Hier
had het misschien weinig kans op een romannetje te lijken, maar daar
moest toch iets zijn***
Het stond nu immers eenmaal vast, tegen de meening in, van
vroegere en latere, vrijzinnige en katholieke eksegeten, dat Guido
Gezelle liefdeverzen schreef*
«Een Bonke Keerzen, Kind», «Dien Avond en die Rooze »,
«Ik misse U», « Brief», « Hoe vaart Gij», alle uit « Gedichten, Gezangen en Gebeden» kunnen feitelijk bezwaarlijk anders genoemd*
(Daar konden zelfs nog enkele stukken aan toegevoegd, zoo bijv* :
« Rammentati» en « Kom e keer hier», om er nu geen ander bundelsop na te slaan)*
Wij zijn het op dit stuk volkomen eens met den Heer Urbain
van de Voorde, een onzer fijnzinnigste essayisten, die daarover een
paar uitvoerige opstellen publiceerde (i)*
Laten wij bij deze dadelijk aanteekenen, dat we het heelemaal
verkeerd achten, zoo hier of daar, aan de eerlijke bedoeling van den
schrijver getornd werd, en gezinspeeld op hetgeen in van-Duinkerken'schen stijl zou kunnen genoemd : een anti-paapsche stoutigheid*
Vooral bij katholieke kritici moest onvooringenomen, liefdevolle
ontvankelijkheid immer vooraan staan* De Heer van de Voorde
heeft onomwonden, en zonder de minste bijbedoeling, uitgesproken
wat hij naar zijn diepste overtuiging meende de waarheid te moeten
heeten* Dat was zijn onbetwistbaar recht; evenals het ons recht is
— wij gaan er hier dan ook ruim gebruik van maken — zijn argumenten te bekijken van een bizonder gezichthoek uit (en wel eén,
waar hij, gezien zijn levensbeschouwing, moeilijk post kon vatten)
en, misschien niet heelemaal «ad hominem» te bevinden* «Van
't moment af, dat men deze verzen als liefdeverzen beschouwt hoeft
men onwankelbaar op dit standpunt te blijven staan, ook al is het
(i) Urbain van de Voorde, Guido Gezelle, Em. Querido, Amsterdam, 1926, en
« Gezelle's Eros » in «De Gids» Mei, 1930* De hier aangebrachte citaten zijn, op het
laatste na, ontleend aan dit Gids-essay, binnenkort afzonderlijk verschijnennd bij
«Het Compas», te Mechelen*
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een priester die deze verzen dichtte*» Uit de «cauda» van dit volzinnetje (al distilleert het daarom heelemaal geen «venenum»),
zal eenieder wel met öns besluiten, dat de Heer van de Voorde,
het minstens ongewoon heet, zoo een priester liefdeverzen
schrijft* Dat ligt denkelijk aan zijn opvatting én van priester én
van liefde*
Deze pleit allereerst voor zijn diepe vereering voor het priesterfiguur, dat hij', niet ten onrecht, ontoegankelijk acht voor zekere
menschelijke, al te menschelijke gevoelens; ze getuigt tevens, dat hij
de liefde, slechts langs één kant, en dus wel een tikje te eenzijdig,
in 't oog hield* Van den priester maakt hij een zuiver-etherisch,
al te*** platonisch wezen; van de liefde misschien al te louter een
aardsch geval* Wij moeten dus beide tegen hem verdedigen*
Er is immers liefde én liefde; of beter, er bestaat ten slotte
slechts tweeërlei liefde, deze, die, in eerste instantie, zichzelf zoekt
in een ander; deze, die in een ander vooral dien ander zoekt* De
eerste berust in haar voorwerp hoofdzakelijk om het goed, dat zij
er in aantreft; de tweede allereerst om het goed, dat zij er wenscht
te verwezenlijken*
Gezelle's liefde voor zijn studenten, in wier intimiteit hij heelemaal leefde, was er een van dit tweede soort* Men moet daar zelfs
aan toevoegen, dat zij doordrongen was van bovennatuurlijk inzicht*
Niet alleen krachtens haar uitdrukking, maar ook naar haar
innigste wezen, gaat dergelijke liefde niet uitsluitend op in geestelijke
bespiegelingen; zij sluit het heele affektieve bestanddeel der louternatuurlijke liefde, psychologisch en fyziologisch beschouwd, heelemaal niet uit*
Zij is alleen onvereenigbaar met het lagere, het seksueele in den
mensch* Hoe zou ze niet kennen : de rilling van 't verlangen, het
hartgebons der verwachting, den krop in de keel van 't verdriet,
de obsessie van den verren beminde! De aard van Gezelle's liefde
vloeit ten slotte voort uit den aard van zijn wezen, en~* Gezelle was
priester* Priester in den vollen, overheerlijken zin van 't woord*
De priester — een geheim der genade Gods — zichzelf en anderen : een raadsel!
Zichzelf; weet hij' zich niet te zijn een afgrond van krankheid,
zooals elk ander mensch, maar éen dan (wat met hem alleen het geval
is) doordonderd van den gedurig-neerbruisenden stortvloed der genade? De genade hem omvormend tot een ander Kristus, een met
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goddelijk gezag niet alleen sprekende, maar met goddelijke macht
handelende!
Den geloovige : voorwerp van hooge vereering, stijgend in de
mate, dat uit 's priesters woord en daad : Kristus spreekt*
Andersdenkenden (om hier een passus te ontkenen aan Paul
Valéry, uit «Variété» II, blz* 126) ••• «une énigme, un monstre,
mi-homme, mi-ange, dont il s'étonne, dont ik sourit, dont ik s'inquiète assez souvent* Il se demande : comment peut-on être prêtre? »
Aldus de priester : vergoddelijkt in zijn wezen en in zijn aspiraties, dus ook in zijn liefdeleven*
In de kermende nooden van zijn gevoelsleven, zal hij vluchten
in de armen van Kristus; hij voelt immers, dat alleen op het hart
van den Meester, het zijne in eenzelfden, rustigen rythmus overgaat
en tot bedaren komt* Juist doordat hij weet, uit eigen ondervinding,
en door jaren zielenpraktijk, hoe uitsluitend in God, het hoogste
goed, want den innigsten zielevrede, kan aangetroffen, is zijn eenig
levensdoel de anderen nader tot God te brengen* Zijn leus luidt dan
ook :«rapé eos tecum ad Deum», ruk ze allen mee in den opmarsch
naar God!
Gezelle was geen ander ideaal toegedaan; dat treedt dadelijk
en allerduidelijkst naar voren uit zijn werk; hij minde dan ook zijn
studenten in God, om er God « binnen te leiden», en te doen liefhebben, staag en mannelijk* Dat hij juichte, en het hem aan 't hart
deugd deed, waar zij zijn «pro Christo legatione fungimur » praktisch
begrepen; dat hij weende, als hij ondankbaarheid oogstte, of verwijderd was van die hij altijd bij zich had gewenscht, om ze des te
zekerder te leiden; dat zijn poëzie m* a* w* menschentaal sprak***
wien zal het verwonderen? en wie zal hem « dat wijten te schanden? »
Of blijft ook de priester geen mensch? Mensch, maar die vrijwillig
afgebroken heeft met al hetgeen met het goddelijke in hem, zalving
en zending eigen, niet kan samenwonen*
Dat de Heer van de Voorde nu, om het fenomeen der Gezelliaansche liefdeverzen in hun Rousselaarsch midden, te verklaren
— hij heet ze «iets geheel eenigs in het postrenaissancistische geestesleven van den Europeeschen mensch» (en hier zal wel een greintje
overdrijving mee gemoeid zijn; daar gedichten van dien aard nog bij
andere priester-dichters te vinden zijn!) — meent te moeten teruggrijpen naar den tijd der eerste Akademie, de platonische, getuigt
én van zijn bewondering voor Plato, én niet minder van deze voor
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Gezelle* Wij onthouden dan ook niets anders uit een passus als de
hier volgende; al zal wel menig lezer (met ons) de neiging niet kunnen
onderdrukken, een paar of wat vraagteekens te plaatsen, naast deze
allicht al te platonische opvatting van Plato's leer* « Zooals de groote
Plato de louter onzinnelijke knapengenegenheid van zijn tijd tot
uitgangspunt van zijn onsterfelijke Ideeënleer koos en uit dé contemplatie der formeele Grieksch-lichamelijke Schoonheid, tot zijn
onsterfelijke speculaties over de geestelijke Schoonheid, Goedheid
en Waarheid kwam, zoo zien wij een katholiek priester zooveel eeuwen
later niet meer de formeele schoonheid, maar gevoed als hij is door
christelijke spiritualiteit, de schoonheid en de reinheid der ziel
van de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen als aandrift ondergaan
van zijn geestelijk-erotische verrukkingen* Want platonische liefdesextazen zijn deze gedichten vol ziel en droom — en later ook vol
smart, waarin de groote Gezelle zich reeds op zijn dertigste jaar in
schoonheid had vereeuwigd*»
Ter illustratie van zijn theorie, leverde de Heer van de Voorde
de eksegese van enkele gedichten; wij wenschen, hier of daar, een
ander versie naast de zijne te stellen*
Bij deze verzen ontleend aan «Ik misse U»
Ik misse u als er leugen valsch
wil monkelen zoo gij loecht,
wanneer gij zacht mij verzen bracht
of verzen mededroegt*
gaat het volgend kommentaar : « moet men hieruit besluiten, dat
lage zielen «én zonde én schuld» hadden gezien in een zuivere
gemeenschap van twee zielen in een sfeer van schoonheid en droom?***
in mijn meening word ik overigens versterkt door regels 3 en 4 van
deze strophe, die wel aantoonen dat «de leugen valsch ging monkelen», wegens die wederkeerige uitwisseling van verzen, wegens
de drukke relaties dus die hij met zijn vriend onderhield*» Hier kan,
me dunkt, een algemeener beteekenis ingang vinden; ook deze er
aan door Walgrave gegeven («als er leugen valsch» : zou slaan op
de beginnende vijandschap van de seminarie-overheid) dringt zich
niet op; m* i* is 's dichters bedoeling eenvoudig : hoe smartelijk voel
ik dat gemis aan, wanneer anderen, zoo vriendelijk als gij doende
waart, tot mij komen, maar het, helaas, niet meenen; dan vergelijk
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ik het spontane van uw genegenheid, die zich uitte in 't zonnige
van uw glimlach* met hun valsch gemonkel en gekonkel* Een verband
tusschen dat valsch monkelen en die wederkeerige uitwisseling van
verzen, kan ik hier maar niet ontdekken*
Op wie deze insinuatie slaat? Chi lo sa! Om 't even* Een direktemotief belang is daar overigens niet mee gemoeid; eenieder denkt
er bij aan*** persoonlijke gevalletjes* Of heeft poëzie niet tot taak
den lezer aan zichzelf te openbaren? Men moet dan ook niet noodzakelijk in de daaropvolgende stroof :
Ik misse u nog*** waar hoeft u toch
Waar hoeft u niet gezeid***
Ach! 'k heb zoo dikwijls heimelijk
God binnen u geleid*
een protest lezen tegen hen, die onedel over deze verhouding dachten,
al verklaart Gezelle hier duidelijk, dat hij zijn vriend ook mist «daar
waar hij vroeger als priester tegenover hem stond,» — «Daar wijst
hij, vervolgt de Heer van de Voorde, alle dubbelzinnige verdenking
als een gruwelijke profanatie af en betuigt onweerlegbaar dat het
gevoel dat ze voor elkaar koesterden er een was van louter ziel* En
opeens, na deze ontboezeming die het climax beteekent van zijn leed
om verlatenheid, vereenzaming en verlangen, verplaatst hij zijn
liefdegevoel buiten leven en tijd, en beschouwt hij de zielscommunie
die hen beiden op aarde verbond van uit het gezichtspunt der eeuwigheid — een processus dat kenschetsend is voor alle platonische
erotiek :
Geen hope meer op wederkeer
Geen hope meer, o neen!
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen
die 't leven overschiet :
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?
Laten we hier nogf volgen het kommentaar van den Heer van de
Voorde bij« Hoe vaart gij» en « Dien Avond en die Rooze »:« Bondig
kan er op gewezen worden dat in het stuk « Hoe vaart gij» zich ongeveer hetzelfde zielsprocessus ontwikkelt, alleen heftiger bewogener,
ik zou bijna zeggen opstandiger; wat kan verklaard worden door
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de omstandigheid dat Gezelle dit gedicht tot Edm* Van Hee richtte
even vóór dat hij het college moest verlaten j het is de afscheidsgroet
van den verongelijkten dichter* Het vers is gejaagd en bijna wild,
doch, naast de bekommering voor het aardsche welzijn van den
geliefden vriend, klinkt weer de metaphysische troostkreet op van het
weerzien in het hiernamaals, een weerzien in liefde, die leven noch
dood zullen hebben overwonnen.
«Wat Dien Avond en die Rooze» betreft, hier acht ik elk
commentaar volkomen overbodig* Dit gedicht wordt majestatisch
gedragen op den breed-ruischenden, souvereinen golfslag van een
in alles omvattende liefdesextaze uitstroomende zieL Hier is liefdesbesef en liefdegeluk, hier is het groote bevrijdende heil van het
liefdevolle hart dat door een stoffelijk bewijs, het schenken eener
bloem, van de wederliefde van den beminde wordt overtuigd : in
welke litteratuur ook zijn ze zeldzaam, de accenten der minnende
ziel, de platonisch verdroomde, die diep en zwaar zijn deze :
••• Maar nooit een uur zoo lief met u
zoolang zij duren koste
maar nooit een uur zoo droef met u
wanneer ik scheiden moste
als de uur, wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neergezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten*
en verder :
toch lang bewaart dit zegge ik u
't en ware ik 't al verloze,
mijn hart drie dierbre beelden : u
dien avond en die rooze*
« Hier kan ik maar alleen herhalen — aldus besluit onze kommentator — wat ik reeds elders heb geschreven : geen woord staat
in dit gedicht dat ook niet zou kunnen gezegd worden aan een geliefde vrouw; D r Eugène van Oye, de beminde leerling, die Gezelle
deze verzen inspireerde, was een zachte droomerige, ietwat vrouwelijk
- weeke natuur, zelf dichter van niet onverdienstelijke, doorgaans
romantisch sentimenteele verzen* Hij zelf heeft, luidens Caesar
Gezelle verklaard : « onder de volgelingen van Meester Guido was
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ik S* Jan*» « Met al de genegenheid, met al de bijna hartstochtelijke
en toch zielvolle liefde waartoe het vereenzaamd, van nature melancholisch gemoed van Gezelle in staat was, heeft de zwaarmoedige,
diep-ernstige priester zich aan deze jonge, aanminnige persoonlijkheid gehecht en samen hebben zij in veel verrukking des geestes
gecommuniceerd* Uit die innige betrekkingen van ziel tot ziel zijn
dan die enkele toppunten van lyriek ontstaan, die het hoogste zijn
van wat Gezelle vóór zijn dertigste jaar heeft geschreven*»
De kantteekening bij «Een Bonke Keerzen, Kind» wil er bij
ons maar niet in* « Men zal toegeven dat, niettegenstaande deze
dankbetuigingen aan den Schenker van zooveel goeds, het gevoel
waaraan dat gedicht is ontsprongen veeleer paganistisch is dan christelijk in zijn essentie* Dit uitbundige, gretige, met alle zintuigen op
het leven gespannen sensualisme heeft niets meer te maken met het
op een aardsch pessimisme gevestigde metaphysisch optimisme dat
aan het christendom ten gronde ligt*» Vermoedelijk steunt ze op
een verkeerde, en trouwens nog al onduidelijk-verwoorde, opvatting
van het wezen van het Christendom* (Mogen we den Heer van de
Voorde eenvoudig verzenden naar « Het Wezen van het Katholicisme» door Prof* D r Karl Adam)* Er komt nu toch in deze Franciskaansche hymne niet een enkel paganistisch sylbe voor!
Ter bekrachtiging van eigen overtuiging, sluit de Heer van
de Voorde verder aan bij een beschouwing van Prosper van Langendonck, die (naar Caesar Gezelle ergens meedeelt) van oordeel was,
eerst den waren Gezelle ontdekt te hebben waar hij in hem aantrof :
« den gevoelsmensch, die omdat hij priester was, zijn hart onder zijn
voeten had gelegd en er op getrapt dat het kraakte, maar die mensch
bleef spijts alles, en uit wiens gedwongen hart soms de liefdekreten
scheurden machtiger dan hij-zelf***»
In zijn opstel «Eenige Gedachten over Guido Gezelle» voegde
van Langendonck daar aan toe : «Wie zal ons zeggen wat daar al
door zijn sterke hand werd beteugeld en ten dood gedoemd of daar
niet wellicht gedurende die lange dertig jaar — het tijdperk zijner
rijpe mannelijkheid — in dien man een strijd werd gestreden waaruit
hij optrad in zoo hoogen zielevrede, — maar door welken zielebrand
heen? Heeft men dan niet eenigszins het recht te denken dat hier,
om nog andere redenen dan zijn ongenade, een breede en direkt
- menschelijke productie, als van een Gcethe of een Vondel werd
gesmoord?»
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Bij dezen passus teekent Caesar Gezelle aan : «Dat Guido Gezelle, zooals men 't noemt, erotisch had kunnen dichten is nog daarmee niet bewezen, maar dat hij alleszins niet wilde, dat staat vast*»
Laat het hier nu vooral geen strijd om woorden worden! (Beweerde niet reeds Montaigne : «toutes nos querelles sont grammaticales»?) Wil men die liefdeverzen van Gezelle klasseeren onder
de rubriek :« metaphysische erotiek», die «al gaat zij in haar eersten
aandrift van een levend objekt uit, louter ziel is in haar essentie en
zich in haar manifestaties dan ook minder betrekt op de lichamelijke
verschijning van het geliefde wezen, dan op zijn eeuwig oorbeeld,
op zijn ziel, op zijn Idee», daar kunnen we volkomen vrede mee
hebben (met erotisch wordt immers, tegen Freudiaansche en postFreudiaansche, pan-erotische theorieën in, niet essentieel : geslachtelijke liefde bedoeld), hecht men intusschen aan metaphysisch dezelfde beteekenis, als hier door ons gegeven aan den aard van de
liefde bij Gezelle, en erkent men meteen, dat die liefdeverzen heelemaal niets bevatten, dat, zooals de Heer van de Voorde beweert, den
dichter een reden zijn kon, om zijn hart te vertrappen, omwille van
het «schuldbesef» dat er in opgerezen was*
«Verschillende gedichten dier periode, aldus onze essayist,
vertolken een diep schuldbewustzijn* Zoo de «Brief», niet minder
beteekenisvol is het gedicht « Zonde» dat insgelijks in dien tijd ontstond* In menig ander vers nog van de « Gedichten — Gezangen
en Gebeden» komen er zinspelingen op een duister schuldbesef
voor, en alles in alles genomen zullen we in het latere werk van Gezelle nooit meer zulke direkt-persoonlijke, zulke onmiskenbaar acute
belijdenissen van zondigheid ontmoeten*»
Dat direkt-persoonlijke is m* i* niet zoo opvallend, en in « Zonde »
stellig niet meer, dan bijv* in «Dank, o die mijn Zonden,» uit denzelfden bundel* Wij lijden over 't algemeen wel een beetje aan de
manie, zoo maar in alle lyrische poëzie een soort autobiografisch
relaas te lezen; dat gaat niet door bij heel wat dichters, ook bij Gezelle niet*
De Heer van de Voorde echter dringt aan : « M* i* schrikte
Gezelle eenigszins terug voor zijn eigen gevoel* Hij zal wel niet
noodzakelijk aan zelf-analyse moeten gedaan hebben om gewaar te
worden wat er eigenlijk in zijn ziel omging* Hij had als priester
beloofd aan de wereld te verzaken, en toch bleek het opeens hoezeer
hij trots alles aan de wereld was gehecht* Dit zuiver geestelijk verkeer,
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die ongerepte ideëele gemeenschap met zijn jeugdige studenten
was voor den dertigjarigen man zijn heele wereld, was de spiritueele
doorgangspoort waarlangs hij met de werkelijke wereld in verband
stond* De dichter was ongetwijfeld zelf niet blind voor de bekoringen
die ze op hem uitoefende — ten bewijze daarvan bezitten we den
dionysischen jubelkreet van « Een Bonke Keerzen, Kind », noch voor
het hoog potentieel van het gevoel waarop « Dien Avond en die Rooze» en «Ik misse U» zijn gedragen* Zelfs indien de dichter in de
onwetendheid verkeerde — wat wel het geval zal zijn — van het diepere wezen van den zielsdrang die zich hier openbaart, dan nog kon
het vaag besef hem kwellen dat dtzt menschelijke gehechtheid aan
de gestalten en vormen der wereld iets was waarvan hij als geestelijke diende af te zien* Onrustig, verward, beklemd schreef hij
die belijdenissen neer van een vaag zondebesef, die ons dan weer,
anders nu, inlichten omtrent het wezen van het gevoel en den angst
die hem bewogen* En ten slotte heeft Gezelle naar mijn meening een
volstrekt lucied inzicht verworven in wat omging in zijn ziel en deinsde hij opeens, geslagen, verpletterd, verstomd, terug voor zijn eigen
daemoon*» Noteeren we bij deze al te tragische voorstelling : van
Zondig schuldbesef met het oog op de verhouding tot zijn studenten,
is, in geen enkel der bedoelde stukken, een bewijs op te diepen*
Niet één religieus dichter, zou die, in om 't even welk moment van
zijn leven, niet kunnen onderteekenen; het gaat hier immers om gevoelens, die elk Kristenmensch, diep overtuigd van zijn zondige
krankheid, eigen zijn* Staat er niet geschreven, dat zelfs de rechtvaardige zeven maal daags zondigt? Dat we in vele zaken allen te
kort schieten? Woont in ons niet de begeerlijkheid (in den ruimen
zin begrepen) waarmee we zoo dikwijls in strijd gewikkeld worden?
Voelt niet ieder mensch booze neigingen oprijzen in zijn hart? («Le
Christianisme ne facilite pas les choses,» doet Maritain ergens, en
terecht, opmerken)* Hier is dus bij Gezelle voorhanden de uitdrukking van een algemeen gevoel, en niet van een persoonlijk geval*
De Heer van de Voorde geeft zich echter niet zoo gemakkelijk
gewonnen; luister : «De gefolterde kreten die opklinken uit «Het
Laatste», het gedicht dat zijn bundel besluit is m* i* niet anders te
verstaan* Hier volgt in zijn geheel dit vers van smart en nood, van
Zelfbeschuldiging en vreeze Gods en ik raad eenieder aan het eens
ter dege te overwegen, en niet het minst de laatste regels* Het begint
eenigszins ironisch — een glimlach tusschen tranen*
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Hoe zoet is 't om te peinzen dat,
terwijl ik rust misschien
een ander ver van hier, mij onbekend en nooit gezien,
u lezen kan, mijn dichten, mijn
geliefden, en niet en weet
van al de droeve falen van
uw vader den Poëet!
(Laten we hier al dadelijk mogen inschakelen, dat in deze verzen, nergens een tikje ironie aan te stippen is; of verwart de Heer
van de Voorde misschien ironie met humor, door Jan Paul Richter,
de theoritikus er van, geheeten : «tranen in een oog dat lacht»?)
Maar weldra verdiept zich en versombert het accent :
Hoe blij' en is 't gedacht niet, als
ik neerzitte ende peis,
en volgend waar gij loopt op uw
gezwinde wereldreis,
dat, zondig en ellendig als
ik ben, geliefde kroost,
uw stem waarin geen zonde 'n zit
misschien een ander troost;
uw stemme kan verblijden, schoon
hij droef zij die u miek;
uw stemme kan genezen, zij
uw Dichter nog zoo ziek;
uw stem misschien doet bidden, wijl
ik zuchte en biddensmoe,
versteend zitte en mijn herte noch
mijne oogen opendoe!
En over dit climax van wanhoop en verslagenheid heen, klinkt
thans de smartelijke bede op, wegens zijn aardsch dichterschap,
wegens de roerselen en verlangens, wegens de smarten en den nood
waaruit zijn gedichten zijn ontstaan, niet tot straf het Eeuwig Leven
te moeten derven, maar dat de angst en de louterende zielebrand
waarin hij ze heeft gebaard, hem veeleer mogen strekken tot zoen
en genade :
837

o Dichten, die 'k gedregen die 'k
gebaard hebbe, in de pijn
des dichten, en gevoesterd aan
dit arrem herte mijn,
mijn dichten, die 'k zoo dikwijls herkastijd heb, hergekleed,
bedauwend met mijn tranen en
besproeiend met mijn zweet,
o spreekt voor mij, mijn dichten, als
God eens mij reden vraagt,
Is 't zake dat gij, krankgeboornen 't arme leven draagt
tot verder als mijn grafstede, en
niet sterft aleer ik sterf :
o 'n weze 't dan om u niet dat
ik daar het leven derf!
Het ligt voor de hand, dat dergelijke noodkreten alleen kunnen
ontsnappen aan een ziel die tot in haar innigste roerselen werd gemarteld en verscheurd*»
Waar hier, volgens onzen kommentator, «het accent zich verdiept en versombert»ja, zelfs stijgt tot een « climax van wanhoop en
verslagenheid», is feitelijk niets anders voorhanden dan een, in het
asketisch leven, klassieke toestand van geestelijke koelheid of dorheid,
dit de echte godsvrucht niet eens uitsluit, vermits deze vooral zaak
is van den wil en niet van het gevoeL
In 't licht van 't geestelijk leven beschouwd — en bij 't beoordeelen van 't werk van een priester-dichter zal dit wel het hoofdkriterium dienen te zijn — vind ik in Gezelle's verzen (en dat zoowel
in de hier aangehaalde, als in de vele andere uit zijn opus, die «zondigheid belijden») heelemaal geen weerklank van schuldbesef, voortspruitend uit zijn al te wereldsche liefde*
Het blijft me trouwens een raadsel, hoe aanleiding tot schuldbewustzijn zou kunnen ontstaan uit hetgeen de Heer Urbain van de
Voorde, bij Gezelle heet zijn «metafysische erotiek», ik echter zijn
priesterlijk liefdegevoel — twee verschillende benamingen voor
eenzelfde, bovenzinnelijke werkelijkheid!
Zoo komen we er hier, per slot van rekening, vanzelf toe, den
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Heer van de Voorde eigenlijk te moeten verdedigen tegen*** den
essayist, die in «De Gids» Gezelle's Eros publiceerde*
Inderdaad, hoe langer, hoe steviger wordt de Heer van de Voorde
met zichzelf in tegenspraak gewikkeld* Bij hoog en bij laag houdt hij
staan — en uit vrees allicht, dat men hem verkeerd zou begrijpen,
komt hij er gedurig op terug, — dat in Gezelle's genegenheid voor zijn
studenten heelemaal niets verkeerds schuilde, dat de minste zinspeling op iets zondigs, in de verste verte niet mag aangeroerd, en dat
zijn poëzie de ekstatische uiting is van het verhevenste liefdegevoel*
En toch wekte, volgens hem juist dit bij den dichter een folterend zelfverwijt, voortspruitend uit een grievend schuldbewustzijn*
Vanwaar dit schuldbewustzijn wel vandaan komt?
Vermits er met Gezelle's heele doening, zijn leven en verzen,
geen zonde, geen schuld hoegenaamd, gemoeid was? Of heeft Gezelle
zich dat schuldig-zijn zoo maar zelf in het hoofd gepraat? Een akuut
neurose-geval? Maar ook deze veronderstelling houdt geen steek,
daar ze door geen enkel aanwijzing uit 's dichters leven in de hand
gewerkt wordt*
Gezelle, benevens een geniaal gevoelsmensch, ook een man
van diepgravend inwendig leven,iemand dus die zich precies rekenschap moest geven van 't geen in 't innigste van zijn psyche omging,
is misschien wel, in een zeker stadium van zijn leven, tot het besluit
gekomen, dat het zich-gehecht voelen aan het schepsel, asketisch
beschouwd minder volmaakt is — hoe rein de bedoeling er bij ook
weze — dan heelemaal in God's « minne » op te gaan* Deze hypothese
dient niet uitgesloten; maar levert intusschen stellig geen grond tot
wat zou kunnen geheeten een onuitstaanbaar schuldbewustzijn!
Hoe sloeg de Heer van de Voorde, die nochtans, en niet alleen
in dit opstel, maar in de vele andere, merkwaardige essays, bewezen
heeft een betoog strak te kunnen doorvoeren, — zoo almeteens aan 't
fantaseeren?
Want — zoo redeneert hij dan verder — niet alleen is daar in
Gezelle's poëzie dat schuldbesef duidelijk aan te wijzen, er is meer
en erger : zoo doornscherp is het doorgedrongen tot zijn intiemste
wezen, dat het de oorzaak werd van*** (wat volgt hier nu op, meent
ge? alles natuurlijk behalve juist het volgende***) Gezelle's twintigjarig zwijgen!
Of geraakte ik nu zelf « ins Blaue hinein?»
Heelemaal niet* Ten bewijze : een, hier hooger aangebraehte
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passus besluit als volgt : ••• «Gezelle*** deinsde opeens, geslagen,
verpletterd, verstomd, terug voor zijn eigen daemoon*» Een bladzijde
verder staat te lezen : «En voor dezen daemoon, al was hij de platonische Eros, een godheid van het licht, is de christelijke Gezelle
onthutst teruggeschrikt van het moment dat hij zijn aanwezigheid
in zich had ontdekt***
En Gezelle, zooals zoovelen vóór en na hem, heeft ook zijn
kamp uitgevochten met zijn daemoon* Maar na een laatst vaarwel
aan de schoonheid en de poëzie, onsterfelijke waarden die heel zijn
ziel hadden vervuld maar waarin de priester thans opeens de hand
had ontdekt van een princiep dat van de wereld was, na een laatst
vaarwel waaruit ons een echo toesiddert van de gruwelijke smart die
het hem kostte dit alles uit zich los te scheuren en als zondig te verwerpen, heeft hij zijn tijd uitgestreden in stilte, ongemerkt, eenzaam
en vroom* En hij heeft gezegevierd*»
Wij konden het inzake citaat hierbij laten; we wenschen het
nochtans voort te zetten, vooral om aan te toonen, dat de Heer van
de Voorde altijd voort te goeder trouw blijft, en het alleen maar zijn
kijkpost te wijten heeft, zoo zijn blik niet de gewenschte verte bereikte*
«Dank zij zijn onwankelbaar geloof stond hij niet steunloos
in zijn leven; hij werd niet, als een Hölderlin, een Rimbaud, een Wilde,
rusteloos voortgejaagd over het aangezicht der aarde om weldra,
totaal ontredderd, te stranden aan de verlatenste kusten der ziel*
Maar met het oog op het kruis heeft de christen duider zijn armen
op de borst gevouwen en het zwoegen van zijn hart energiesch halt gboden* Christen asceet, nam hij zijn toevlucht tot gebed en liefdadigheid, en heeft welbewust aan de wereld verzaakt in volstrekte
armoede en algeheele versterving* De daemoon had hem gedreven
tot zielelust en droom, tot de extazen der poëzie, — welnu, dan ook
maar aan de poëzie verzaakt! De dichter zweeg, bewust* En meteen
lag ook de daemoon aan banden* Dat om zijn daemoon te bestrijden,
Gezelle het zwijgen verkoos, is begrijpelijk* Een andere uitweg stond
voor hem, den priester niet open***
Naar mijn meening is het onbegonnen werk andere oorzaken
voor Gezelle's verstommen als dichter te willen opsporen*»
Rond het zwijgen van Gezelle, gaan de debatten nog altijd
voort hun gang; onze meening daarover hebben we elders uiteengezet; we komen er hier liefst niet op terug* Onze eenige wensch
is : den Heer van de Voorde een handje toe te steken om zijn
840

Nessus-pak uit te trekken! Zoo vinden we dan in hem terug
den schrijver van het eerste Gezelle-essay, die grifweg beweerde :
••• «de malaise, die in hem ontstond toen hij uit den kring zijner
vrienden werd gerukt, heeft zich enkel lucht gegeven in smart,
nergens in schuldgevoel (ik spatieer, J* E*) wat vermoedelijk toch wel
het geval zon geweest zijn, was er bij Gezelle ook maar het minste
denkbeeld opgekomen dat iets in zijn gevoel zou aanwezig geweest
zijn waaraan hij als priester had beloofd te verzaken»(i) — met dien
Urbain van de Voorde zijn we 't ten slotte roerend eens!

(i) Eerst verschenen in «De Stem»; dan afzonderlijk bij Quérido, Amsterdam;
aangenaaide passus daar bL 70»
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Apuüë
door D r Felix Rutten.
De vlakte van Grandella.
Er zijn landschappen — en wie kent er zoo géén van nabij of van
ver? — zóó geheel doordrenkt en doortrokken met herinnering, dat
zij niet anders meer zijn dan geprojecteerde historie* Zij werden
louter stemming, louter symbool, als beelden van verbeeldingen :
illustraties van het ontroerend gebeuren dat zich eenmaal binnen hun
omraming afspeelde, dat hun vormen, hun lijnen en kleuren, sedert
blijvend vervult* Zij hielden op, panorama's te zijn voor het waarnemend zintuig, dat er de «valeurs» van den schilder keurend bewondert, en werden illustratieve beelden voor een louter geestelijk
substraat* Klankborden eener zielsmuziek, waarbij het de herinnering
is, die de stemmingen oproept en bindt in haar ban* Zij werden vergezichten in het verleden, waarvan ze nog altijd leven, — een verleden dat ze voor eeuwig bezielt*
De menschen-geslachten volgen er elkander op : nieuwe woningen verdringen de oude, en nieuwe bewoners de oude bevolking* Het
voorjaar brengt er bloesem en loof, en het najaar den fakkelenden
gloed zijner laaiende kleuren* Daar wordt gezaagd en gemaaid, geoogst, gezwoegd en gezweet, met al de vreugden en bitterheden die
het leven geeft in zijn bestendige wendingen; en de zon vernieuwt er
van dag tot dag den glans van haar aanschijn, waarbij de dingen rijzen
uit den schemerigen nacht, — zooals de nacht er weer telkens zijn
schaduw over uitbreidt, waarin de zichtbare vormen zich oplossen en
verdwijnen* Maar naast deze wezenlijkheid staat er die andere in
gestempeld, die spreekt tot den geest* Want noch van het zwoegen
en werken der menschen, noch van het bloeien der dingen en hun
bonte wisselingen, leven die landschappen voor den innerlijken tastzin van den fijner gevoelhoornde, sinds het verleden daarin zijn
beelden boetseerde*
Ook al herinneren geen gedenksteenen of inschriften aan het eenmaal daar afgespeelde, dat wij er aldoor zien, — dat er voor hem die
weet en voelt, als tastbaar bleef ingedrukt* Bij den klank van een en843

kelen naam, van een n^am alleen al, wordt heel een verleden er
levend*
Zóó is dit landschap voor Benevento*
Noordelijk liggen de hooge stapels der Abruzzen achter ons*
Langzaam, naar het zuiden toe, vervloeien hun voorgebergten hier,
in de richting der Apulische vlakte* Te midden dier vloeiing, breed,
in krachtige vagen gepenseeld, wit op het groene land, de laag-gestrekte stad* De tafelvormige heuvel die haar witheid doet opschemeren,
even geheven, beurt haar boven de samenvloeiing uit van de Calore
en de Sabato* Hier en daar legt het zilverig geschijn der beken wat
spiegelingen, als van zilveren vlakjes en scherven, in het grauwgroene landschap* Moede rekken zich overal de bergruggen, opgeworpen als weerbare verschansingen* Zij liggen nu moe te slapen :
zij hebben hun rol gespeeld*
Benevento nadert : zijn schemerend-witte vlek dijt wijder uit*
Ik zie het geheel door een beregend glasraam : heel den nacht heeft
de regen gestroomd* De morgen in de coupé is grauw en koud* Laag
hangen de grijze wolken over het grijze landschap, zwaarmoedig gesluierd* De stalen inkervingen van het water, — zóó glanzen de
rivieren, — leggen in dit somber geheel een tragisch accent* Het is als
een oplichten van zwaarden en wapenen, weggeslingerd over het
eenzaam veld* En 'k vroeg mij af, of het verbeelding is : de paarse
nuanceering die zweemt door dit beeld « en grisaille »•
Koren groeit er* In boschjes donkeren zilverig-omnevelde
olijvenboschjes in drommen daarlangs* En er zijn grasvelden, wijdgedeinde weiden waar, in den regen verspreid, wat kudden van koeien
en schapen grazen* Geen boomen verder*
Dit is de vlakte van Grandella*
Dit is de tragedie van koning Manfred*
Manfreds vader, keizer Frederik boeit ons, daar hij een eigenaardige persoonlijkheid was, wiens karakteristiek profiel, scherp gesneden, met individueele trekken en sprekenden blik, te voorschijn
treedt uit een duisteren en doorleefden tijd, waarin hij als een eerste
nieuwe, moderne mensch voor het voetlicht der historie treedt* Heel
anders staan wij tegenover den zoon*
Manfred mist de groote eigenschappen, de vooruitziendheid
vooral, en het heerschertalent van zijn vader* Hij is zwak van gestel :
de teere, verfijnde spruit van een oud, veredeld geslacht, een onecht
kind* Knap heet hij, moedig en minzaam, vroolijk en voornaam*
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Volgens een Arabisch geleerde, verbonden aan zijn hof, kende de
koningszoon de tien boeken van Encydes op zijn duimpje; Saba
Malaspina heeft hem geroemd : nobilis Naturae, decor utriusque
parentus, edel van nature, zijn ouders tot sieraad* Parijs en Bologna
hadden zijn geest geopend voor beschaving en wetenschap : zijn hof
werd een «weergevonden paradijs» genoemd. De schoonheid zijner
gade, Helena van Epirus, gaf het den luister van een Helleenschen
Zangberg* Wel heeft hij de heerschzucht van zijn vader geërfd, met
diens schoonheidsliefde : maar ondanks zijn moed is hij geen soldaat*
Hij is nog minder een staatsman* Hij laat de gunstige gelegenheden
voorbijgaan, om zijn stelling te versterken, om zijn vijand te verzwakken* Hij wiegt zich in den waan van zijn overmacht en van zijn
onoverwinnelijkheid, waar hij alleen maar oog heeft voor de macht
zijner vloot en de zwakke zijde van zijn mededinger* Hij wist niet dat
het groote spel der Hohenstaufen verspeeld was* Werkeloos bij het
politieke aambeeld, ciseleerde hij verzen en zong hij canzonen* Hij
was een dichter op den troon*
Zijn hulptroepen blijven uit, zijn steden vallen af, zijn vrienden
verraden hem* De tragedie der Hohenstaufen voltrekt zich in zijn
noodlot* Is dat de vergelding der gerechtigheid ook voor eigen schuld?
De sage dichtte hem den dood van zijn broeder aan; waarom
doodde hij diens zoontje dan niet?
Hij heeft Italië voor Koenraad, zijn broeder, herwonnen en
houdt hem den stijgbeugel te Siponto* Hij weet dat Koenraad hem
om zijn volksgunst in Italië benijdt en draagt dien naijver* Verleidde
die gunst hem toch tot verraad, toen de kroon van Koenraad kwam
aan diens zoon? Manfred laat zich tot koning kronen te Palermo door
de bisschoppen van zijn land* Maar hij vindt verontschuldigingen: hij
waande Koenradijntje gestorven; noch kind, noch weduwe kon het
woelige Napels besturen, geen Duitsche prins ook, die niet eerst geleerd had Siciliaan te zijn; en hij doet beloften : Koenradijn zal zijn
opvolger wezen, hij zal hem liefhebben als zijn eigen zoon*
Maar de schuld is op hem : de teerling is geworpen*
Karel van Anjou is niet werkeloos gebleven, en wint veld op
alle gebied* De politiek van Rome opent den weg voor hem, en de
opruiende bedelmonniken openen sterkten en stadspoorten voor den
vreemden heerscher* Onvermoed kan hij Rome naderen; Manfreds
vloot heeft het gunstig oogenblik verdroomd* Willem van Holland,
zijn rivaal, wint het noorden*
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Dan ontwaakt in den dichter de held* Hij talmt niet meer, rukt
van het sterke Capua op, den vijand te gemoet bij het onversterkte
Benevento* Buiten de stad staat hij met de zijnen, in de vlakte opgesteld tot verweer*
Karel ziet hem van den Monte di San Vitale af* Zijn Franschen
doorstormen de Piana di Santa Maria delle Grandelle, de Piana di
Rosetto; maar Gibellijnen en Saracenen hebben, met hun moed en
hun overmacht, de Franschen en Welfen teruggeworpen* Dan springt
de achterhoede van Anjou in het veld, en Manfreds mannen, Romeinen, Campaners, Toskaners en Lombardiërs, wijken en vluchten* Zijn
Zwaben en Sarazenen houden den vijand nog o p : maar het is te laat,
het is nutteloos*
« Nu helpen uw pijpers en spelers u niets meer,» bijt Occursius
hem in het oor* « Geef uw wapens aan mij en vlucht : ik wil voor u
sterven*»
Maar Manfred gespt den stormhelm aan* Daar laat de zilveren
adelaar los, die den helmknop siert, en slaat aan den grond* « Hoc est
signum,» barst hij uit* Maar hij werpt zich in het strijdgewoel en redt
Zijn eer* Hij valt als een held* Alleen aan zijn schoonheid werd hij
herkend, toen zijn naakte lijf was gevonden met twee wonden aan het
hoofd en een borstwonde*
Een landman reed het bloedig lichaam door de rijen der Fransche
benden* Hij had het gevonden, en verkocht het den vijand voor geld*
De liefde der menschen is Manfred gebleven, omdat hij viel in
den glans zijner jeugd, dapper, edel en schoon* Met hem werd een
morgenster van den hemel gerukt; een nieuwe Arthur,een laatste
Tristan* Dantes smartelijke ontroering over hem, gaf Manfred zijn
blijvenden aureool*
Met andere dichters deelde hij de naïeve levensopvatting, den
lichten, warmen levenszin die hem kenmerkt : zoo staat hij voor de
poëzie van jeugd en schoonheid en illusie, tegenover zijn vijand, Karel
van Anjou, die nuchter, koel en berekend, toegerust met een helderen
kijk op de werkelijkheid, als het loutere verstands-proza is* Daartegenover faalde Manfreds kracht, zijn wil en schranderheid* Maar om zijn
moed en zijn doodsverachting, toen alles voor hem verloren was, won
hij den lauwer der helden*
De schaduw van zijn noodlot dekt dit landschap van Benevento :
er lag een vloek op zijn geslacht, en die vloek is hier nog als
tastbaar* Die herinnering geeft deze melankolische vlakte inhoud
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en vorm* Zij luistert naar den verren klokkenklank der Siciliaansche
vespers*
Werd Manfreds lijk onder een steenhoop, bij een brug over de
Calore, smadelijk ter aarde gebracht; of werd zijn assche, na eervol
begraven te zijn, later op de oevers der Verde-rivier verstrooid in den
wind, door een wraakgierigen vijand die zijn gebeent niet dulde binnen
zijn landspalen? De sage mag zich op den veroveraar gewroken hebben; de waarheid hierover bleef in het duister* Wreedaardig heeft
Anjou zijn tegenstander vervolgd tot in zijn onschuldige kinderen;
hij bracht de tragedie der Hohenstaufen ten einde in het bloed van
Koenradijn*
Zoo werd op de vlakte van Grandella de zege der Romeinsche
Curie volstreden en een nieuwe heerschappij bevestigd voor het
koninkrijk Sicilië* De keizersmacht was gebroken, en het keizerrijk
lag aan scherven* Van dat oogenblik af wentelde de wereld in een
nieuwe baan*
Foggia regalis.
Grauw in grauw vervloeit het land in den regen* Wijd en leeg
ligt de kim er omheen* Het zijn de leege velden van den lusteloozen
winter* Droef tikkelt aldoor de regen aan de grauwe ruit*
De stad is weggeneveld* Bergen wijken en naderen, met traaggestrekte ruggen, in moede heffingen, naakt en dor* Daartusschen
wentelt bij afwisseling een kale heuvel voort als een bolle golf, ook
traag en donker* Dan wisselt onder de tunnels de grauwe klaarte van
den regenslag met nacht-duister af : een laatste voortzetting der
Apenijnen, die hier alle trotsche hoogheid hebben afgelegd* Lusteloosonverschillig glijden de bergen voort, in vlakke gelijkmatigheid* Soms,
op een kegelende hoogte, een enkel plaatsje, bij 't eindeloos wachten
in slaap gevallen : iets dat er vergeten werd uit een verren, ouden tijd*
Dan vallen de hoogten, zinken de lijnen, de heuvels : als veldtenten die worden opgebroken* Wijd gaat de verte verglijden langs
den bergwal, die wijkt in den nevel achter ons ren de vlakte strekt zich
eindeloos uit*
Enkel wat wintersch-verdorde eiken* Tusschen kreupelig hout
zoeken dolende schapen en geiten langs het vale gras van het braakland naar eene late schaarsche groenigheid* Een herder drijft ze,
gekleed in dierenhuid*
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Dit is het langzaam verglijden in de Tavogliere di Pulia, de uitgediende tafelvlakte, korenblond in het voorjaar en al weer uitgedord
onder de zomerzon* Waterarm, en toch vruchtbaar land, beroemd om
zijn wol in 't verleden, en nog altijd vermaard om zijn wijn, beplant
met mandorli en olijven* Hier heeft Diomedes, de paardenmenner,
het eerst geregeerd, in de mythologische tijden* Dan dreven Samnitische herders hun vee hier saam* Zij baanden er onbewust den weg
voor de Romeinsche veroveringen* Na hen volgden Longobarden,
Grieken en Normandiërs het spoor* En de wegen die de kudden van
ouds in de vruchtbare vlakte hadden uitgesleten, — de regi tratturi, —
werden de wegen voor het latere, groote verkeer* Het tribuut dat
Rome hief op de doortrekkende karavanen, beladen met koren en olie
en wijn, groeide uit mettertijd tot een afzonderlijke magistratuur, in
Foggia gezeteld : zoo rijk is zijn zomerdracht* Zoo rijk was dit land,
nu dood en verlaten, dat de heeren en baroenen het overzaaiden met
burchten en sterkten, om zich het bezit der korenschuur met geweld
te verzekeren* En hier vandaan, van Bari uit, ging de weg naar het
overzeesche voor het heele handelsbeweeg op den Levant*
Hier ligt Foggia, eenzaam, lusteloos* Een warrelnet van vieze
straatjes* Geen teekenende lijnen, geen kleur* Laag bleven de huizen
na de aarbeving, die in 1731 de stad verwoestte* Daar die huizen er
laag zijn, en wit, wordt ze «Arabisch» genoemd* Maar dit wit is
grauw, en groezelig* De regen bemoddert de straten, waar kinderen
stoeien en spartelen als kleine, zwarte duiveltjes* Beslikte kariolen,
voorwereldlijke kalessen ratelen er gevaarlijk om en om* Flodderende
wasch hangt aan gespannen lijnen van huis tot huis, en de goorheid
van winkeltjes en kelderkrotten vuurt een bedorven en zure lucht
over straatjes en pleinen*
De dom : toren op zij, koepel, XII d'eeuwsche krypte met aansluitende muren en sierlijst boven den hoofdingang; daarboven
Renaissance***
Maar reeds zijn er bedeljochies en belangstellende vrouwen in
het rond, om je een andere richting aan te duiden : «il palazzo»,
waar je wezen moet als toerist; want er is niets anders dan dat ééne
in deze stad, die haar toeristische merkwaardigheid dankt aan de
schim van keizer Frederik II*
Geduld* Eerst deze sierlijst* Iets beters heeft Foggia niet, dan
deze geniale fantasie* Bloemkelken, wier lippen in elkander overgaan,
met koppen en chimeren daartusschen, leeuwen en adelaars, tot in de
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kleinste fijnheden nagespeurd, bij een verrassende speling van licht
en schaduw* Hier sloeg een groot kunstenaar den glans en den gloed
van het leven in den harden steen* Was het Bartolomeo da Foggia zelf?
In dat geval heeft keizer Frederik den kunstenaar hier bezig
gezien* Was het misschien niet in opdracht van hem, dat de beeldhouwer dit kunstwerk schiep, voor de kerk der stad waar hij hof hield,
waar zijn derde gemalin, Isabella van Engeland, uit het leven scheidde? De aardbeving spaarde ze, als een laatste spoor van zijn luister,
dat zijn naam onderlijnt als met kostbare gemmen, in de stad die hij
liefhad* Overigens had hij geen oog voor de kerken van zijn land; hij
overdekte het, — Apulië vooral, — met kasteelen alleen*
Maar ziehier : een armelijke burgerwoning; beneden is de gevel
uit kalksteen, dan hooger-op uit baksteen saamgevoegd* Daarin werd
een stuk architectuur verwerkt, als achteloos opgenomen : een gewelfde boog, die rust op consols* Hij overspant er een vensterraam
boven een laag rondpoortje* En dit is alles wat er overbleef van Frederiks vroeger paleis, dat bouwvallig geworden in de XVI e eeuw instortte* Dit sierstuk werd er alleen uit gered*
De voetstukken zijn adelaars, en de rondboog zelf bestaat uit een
krans van gekroesde acanthusbladeren* Een herinnering en reliek,
wel schamel en armelijk, maar dan toch authentiek, in deze stad die
geen beteren roem bezit dan zijn naam en de herinneringen van zijn
tragisch geslacht*
Hoc fieri jussit Fredericus Cesar ut urbs sit
Foggia regalis sedes inclita imperialis*
Met deze woorden koos hij er verblijf en liet hij Foggia zijn gedachtenis*
In den krampachtigen greep, waarmee die adelaarsklauwen
hier hun voetstuk omklampen, ligt heel zijn wezen en heel zijn tragedie uitgedrukt* Als Odysseus fantasievol en vindingrijk, was Frederik
vooral een andere Prometheus in opstandigen trots* Frederik wilde
niet minder dan het «orbis romanus», — Otto's en Barbarossa's
vervulden droom* Carolus Magnus's rijk was nauwelijks groot genoeg
voor zijn heerschzucht, die — « Cesar Augustus » — zich den adelaar
tot symbool koos : den vogel van Zeus en van het wereldveroverende
Rome; het symbool van Napoleon na hem* Hoe zou de Hohenstaufen
wel minder hebben nagestreefd in de eeuw der herleving van het
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Romeinsche recht? Het lag al begrepen in de erfenis van zijn vader;
het lag in zijn wezen en aard, om een hervormer te worden vóór de
hervorming, en een antichrist voor het wereldeinde*
Zijn trots, zijn overmoed en de spanning zijner heerschzucht,
staat dit niet in dien boog? De versregel zelf, hoe verre van klassiek,
herinneren er aan, dat Frederik, als Hadrianus, ook een dilettant was
in de kunst, een dichter en zanger, een humanist vóór het humanisme,
al geheel omluisterd door de cultuur en de praal der Renaissance
eener veel latere eeuw*
De «cittè libera e fidelissima» wijdde een modderpleintje als
« Piazza Frederico II» aan zijn gedachtenis : maar deze bloeit er beter
en blijvend in den acanthus-krans van zijn gebroken paleis*

Lucera Saracenoram.
Met Foggia begint het langgestrekte Apulische landschap, dat
in al zijn mantelplooien doorschemerd is van die eene, wereldbeheerschende figuur der XIII e eeuw, door zijn vijanden spottend
«Infans Apulicie », het kind van Apulië genoemd* Frederik had de
Moorsche paleizen van zijn geboorte-eiland verlaten, en in de laatste
jaren zijns levens zelfs heelèmaal vaarwel gezegd aan de weeldetuinen
en lusthuizen van het tooverschoone Trinaeria, zijn kroonland Sicilië*
De bestrijding van het pauselijk gebied was van Apulië uit gemakkelijker, en ook de verbinding met zijn verbondenen en vrienden uit het
noorden vandaar onmiddellijker* Zoo herschiep hij deze landstreek
als tot een beveiligenden wal voor het eiland: en nog altijd draagt zij
de sporen zijner macht* Maar het waren geen sterkten alleen, doch ook
lustverblijven en jachtkasteelen die hij in Apulië verrijzen deed, al
droegen óók deze een weerbaar karakter* In Melfi, in Lucera en Avellino, bezat de keizer, — die daarom een Siciliaan met Saraceensche
levenswijze heette, — zich eigen harems*
Het slot te Melfi, waar Frederik zijn verblijf dacht in te richten
alvorens hij Foggia tot residentie koos, werd door de aardbeving van
1851 verwoest* Zoo verdwenen ook de meeste van zijn andere kasteelen
als zij niet gesloopt werden door den tijd, tot onherkenbare ruïnen
verworden* Karel van Anjou ontnam weer anderen hun Normandisch
voorkomen, verbouwde of verbrijzelde ze* Niet alle werden nieuw
door den keizer gebouwd; meerdere bestaande sterkten heeft hij
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eenvoudig vergroot en verstevigd* Een vierhoekig grondvlak met vier
hoektorens was het gewone grondplan van allen, of dit dan Normandisch of Byzanthijnsch in stijl was* Een hooge eenvoud, spleetvensters
en gebosseerde steenblokken kenmerkten ze uiterlijk* Bisceglie,
Trani en Bari behielden de best bewaarde* Voor het kasteel van Capua
had de keizer zelf het ontwerp geteekend* Malaspina noemde het paleis
van Foggia «in pracht een Augustus waardig »* Van Ferentinso's
kasteel, waar hij in 1250 stierf, staat nog maar één torenromp* Die van
San Lorenzo, Orta en Apricena verdwenen zonder sporen achter te
laten* Het slot van Gioja del Colle, waarvan nog twee torens de markt
van het stadje bestrijken, was als woonkazerne bevolkt, tot graaf de
Luca Resta dit aankocht en herstellen deed* Dat van Lagopésole, acht
honderd meter boven den zeespiegel, was Frederiks laatste schepping,
en de omvangrijkste zijner vestingen : het bezit nog altijd zijn vier
hoektorens* Ook is er een kapel als bij geen ander aanwezig, maar
misschien wel door Karel van Anjou er aan toegevoegd*
Als harmonisch kunstwerk, en in zijn onderdeelen, staat het terug
bij die andere, weidsche ruïne van het voormalig lustslot, Castel del
Monte*
Onder al zijn bouwkundige scheppingen, steden en sterkten,
neemt Lucera echter een uitzonderlijke plaats in*
Er is het stadje en de burcht, — een stadje van bij de 18*000 inwoners, — geheel wit en Moorsch, met een dom, fantasievol en vreemd,
zooals die nu eenmaal past bij een plaatsje in Apulië* Karel van Anjou
richtte dien dom daar op, als een tropee na zijn zege over Manfred,
toen het stadje zelf zijn naam van Lucera Saracenorum in dien van
Santa Maria Christianorum veranderen moest* Hier had eenmaal een
tempel van Minerva gestaan : Odusseus had er het palladium heengebracht, dat hij met Diomedes uit Troje roofde* Keizer Constantinus
verwachtte dien tempel* De Franken vestigden er zich nadien* Van
hieruit trok Otto II Apulië binnen* Dan bouwde Keizer Frederik er
een moskee*
Vijf honderd meter verder dan de stad ligt op een steil-afvallenden
heuvel dan het castrum van 's keizers Saracenen*
Wat geeft het, of men je al zegt dat er niets te zien is? Toch wil
je zien*
Dit Lucera is al een romance* Die naam vlamt uit Apulië op met
een vreemden gloed* Al heeft het ons niets te leeren en niets te zeggen,
toch spreekt het* Lucera is het brandpunt van de exotische schittering
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waarmee de keizer zich omgaf, — niet van zijn koningsluister, niet
van zijn majesteit, maar van die vreemde, fantastische weelde die hij
als een magiër om zich spreidde, als een sultan, als een Oostersche
dwingeland*
Om zijn Siciliaansche moeder was Frederik al geen Duitscher
meer; het Saraceensch Palermo werd zijn vaderstad*
Toen de Normandiërs eenmaal meester waren van het eiland en
er de Moslims onderworpen hadden, konden zij niet buiten de hulp
der overwonnenen, om Sicilië verder tot bloei te brengen* De
Saracenen hadden het in een paradijs herschapen, hadden er kunst
en wetenschappen geplant* Onder de nieuwe heerschers mochten zij
hun cultuurarbeid voortzetten* Hoe dit de kristen bevolking ook tegen
de borst stuitte, de ongeloovigen werden beschermd en genoten er
volle vrijheid* Rogier II omgeeft zich met een Saraceensche lijfwacht,
bouwt kasteelen in Moorschen trant; zelfs de Capella Palatina te
Palermo prijkt met Koran-verzen als versiering* Willem de Booze
leeft als een Arabisch emir, door eunuchen omgeven, Willem de
Goede kleedde zich in Arabischen pronk en sprak Arabisch : nieuwe
paleizen wijdde hij in met Allah's naam* En onder zijn regeering
wandelden er de kristen vrouwen zelfs als de oostersche, in goudglanzende zijde en bonte sluiers*
De Moslims hadden er hun eigen moskeeën en markten, zelfs
hun eigen rechtspraak* Geen wonder dat zij de Normandische vorsten
in hun zangen prezen als zonen van den Profeet*
Maar toen de strijd om de opvolging op Sicilië uitbrak, laaide de
lang onderdrukte haar omhoog* De Moslims worden verjaagd en
vermoord* Die bloedbaden herhalen zich tijdens den opstand onder
Frederiks vader* De sprookjespracht der Arabische wereld op Sicilië
verkeert tot een puinhoop*
Onder de druipsteengewelven en de vroegere heerlijkheid van
Palermo's paleis droomde de jonge Frederik van een groote toekomst*
Hoe wonderlijk het ook klinken moge, toch is het een feit, dat er toen
nog Arabische geleerden in zijn omgeving waren* Het oude geslacht
was niet uitgeroeid* En het verwachtte een ander gouden tijdperk van
de regeering van dit koningskind* Het middel om dit te bereiken lag
in hun hand :kon men in het hart van dezen weetgierige belangstelling
wekken voor Arabische wetenschap en Oostersche kunst?
En hierin slaagden zij* De vrijere horizont van het morgenlandsche geestesleven behaagde hem méér dan de gebondenheid der
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scholastiek. Zelf spreekt hij Arabisch* Hij laat Arabische boeken in 't
Latijn vertalen, waarvoor hij Michael Scotus aan zijn hof roept* Joden
vertalen voor hem uit het Arabisch in het Latijn* en voor hun eigen
geloofsgenooten in het Hebreeuwsch*
Zij leerden hem in de sterren lezen; zij leerden hem Oostersch
denken en naar Oostersche wijze leven : zij maakten een vrijdenker
van hem*
Zoo reist hij als een Oostersch monarch* tot verbazing van zijn
tijdgenooten* Hij voert zijn schatten op wagens mee* met purper behangen en met gemmen versierd* Zijn vierspannen zijn opgetuigd
met goud en met zilver* Kameelen en dromedarissen trekken op in
den stoet; hij houdt panters en leeuwen* witte beren, apen en lynxen,
niet alleen voor zijn dierparken bestemd, maar tevens om hem, als
een wondere menagerie, op zijn tochten te vergezellen* Hij toonde
Europa den eersten giraf, hem in 't oosten vereerd; een olifant,
geschenk van den sultan van Egypte, draagt zijn standaard* Etiopische
negers gaan voor hem uit, en blazen op zilveren trompetten* Moorsche
dansers en toovenaars omringen hem* Donkerkleurige eunuchen bewaken zijn harems en paleizen; Moslims vormen zijn lijfwacht ;Saraceensche meisjes dansen voor hem op gouden ballen, bij den klank
van kastagnet en cymbaal* De Saksische monnik Matthias Paris
beschrijft, hoe Frederik zijn zwager Richard uit Engeland ontving :
hij liet hem baden in geurige dampen, zijn leden wrijven om kracht
te herwinnen; dan, bij den maaltijd, verschenen danseressen die zongen en zich rythmisch bewogen op de maat der muziek*
Stelde Frederik den kruistocht niet uit, als vreesde hij de Aziaten
te krenken? Met Alhamil onderhandelt hij, en hij wisselt geschenken
met de vijanden der kristenheid* Hij bewondert de moskee van Omar
en luistert naar de stem der muessins met behagen* Zijn hart is den
Islam toegeneigd* Voor een getralied venster in de moskee staande,
Zegt hij:« hierdoor houdt gij u wel de musschen en andere vogels van
het lijf, maar in de plaats daarvan krijgt ge nu de stad vol zwijnen, »
— waarmee hij de kristenen, bedoelt* Zoo weet hij geestig te spotten
met Rome, en wint hij, zonder een zwaardhouw, Jerusalem met een
glimlach, bij vriendschappelijk verdrag*
Dit prikkelde de verontwaardiging der Romeinsche Curie in
stijgende mate : de paus zeli heeft Lucera genoemd : « een schandvlek

midden in het kristenland*» Van al zijn vergrijpen en misdrijven was
Lucera dan ook het orgelpunt*
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De overgebleven Moslims op Sicilië hadden er zich in het gebergte teruggetrokken, en in zijn eerste regeeringsjaren begon de
jonge keizer den strijd tegen hen* Hij neemt hun emir gevangen; zij
zweren hem onderdanigheid* Maar weer staan zij op* Dan doet
Frederik hen allen, met vrouw en kind, in 1225 n a a r Apulië overbrengen en verzamelt hij ze te Lucera vooral* En om hen de vlucht naar
het zoo fel omdweepte Sicilië onmogelijk te maken, sluit hij ze daar
binnen een vestingsmuur op, te midden van vreemden en vijanden,
van alles ver*
Tandenknarsend hebben zij er hun kwartier betrokken, ontroostbaar over het verloren land* Maar de keizer blijkt geen hardvochtig
heerscher* Binnen de sterke muur heeft hij een stad in hun stijl gebouwd* Hij geeft hun vrijheden van allerlei aard* Zij belijden hun oud
geloof in een keizerlijke moskee, en leven er met hun rechters en
derwischen, hun taal en gewoonten, naar eigen trant* Hij legt er een
dierpark voor hen aan* Triomfantelijk blinkt de zilveren maansikkel
op hun minaretten* De keizer is hun beveiliger* Nooit kenden zij in
Sicilië een vrijheid als deze* En zij prijzen Allah* Hier zijn zij geen
«ketters» meer*
Dan, plotseling, slaat de stemming om* Een gouden tijd is met
Frederik aangebroken, zooals het verwacht werd* En zij vreezen hem
in oprechte trouw* Hij bouwt zijn wapenhuizen en eigen harem in
hun midden* Zij zijn hem tot lijfwacht* Zij bewaken den toegang tot
Apulië* Zij beveiligen hun keizer voor den sluipmoord* Zij vormen
een vaste kern bij al zijn legertochten* Zij vergezellen zijn lijfstoet tot
de haven van Tarente*
Ook verhoogden zij de pracht zijner omgeving, donker van
gelaat, in hun bonte gewaden; zij reden te paard als geboren
prinsen en zwaaiden hun kromzwaarden op vreemde wijs* Zij
verspreidden een schrik onder Frederiks vijanden, alsof de duivel
Zelf hun aanvoerder was* Met deze legersbenden tartte de keizer
zijn Roomschen tegenstander; want op zijnSaracenen had de banvloek
geen vat*
Maar ook in vredestijd waren zij den keizer nuttig* Zij weefden
spandoeken en tapijten, waarmee de wanden bedekt werden in zijn
kasteelen, en vervaardigden de prachtige kleederen die hij zelf en zijn
omgeving droeg* Paardentuig en uitrustingen leverden zij voor hem*
Zij waren hem bouwers en mozaïekwerkers*
Doch vooral, zij verrieden hem niet* Zij bleven hem zelf, en na
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den keizer, ook Manfred, trouw* Daarvoor zou Anjou hen overrompelen en uitmoorden*
Naar drie zijden steil-omheuveld, rijzen de twee en twintig torens
der weerbare muur, op het zuiver-gemeten veelhoekige grondvlak*
Door twee machtige rondtorens wordt de voorzijde beveiligd* Binnen
den gordelmuur zelf is er niets meer dan ruïne en puin* En doornstruiken* Hier stonden een paleis voor den keizer, een moskee, een schatkamer, arsenalen, fabrieken en woningen* Er rijst nog maar één ruïne,
die niet geheel vormeloos is* Zuiltjes eener loggia en klaverbladachtige
kapiteelversieringen wijzen, op het tijdvak der Anjou's* Manfreds
overwinnaar besteedde dan ook dertien jaar, om Lucera om te vormen* Maar ook zijn schepping viel* De ranken der bramen omstrikken
er het puin der verschillende geslachten* Er is niets dan dorheid en
leegte gebleven*
En de romance, die blijft en bloeit op de puinen van het verleden*
Telde dit castrum de 60*000 Moslims, waarvan Richardo di
San Germano bericht? Het is niet aan te nemen, daar men om den
getorenden muur heen kan loopen in tien minuten* Misschien woonden er ook meerderen in de naburige plaatsjes verspreid* De schrijver
der Vita Gregorië telde nog slechts een dozijn kristenen te Lucera
in 1239* Frederik had er den toegang niet geweigerd aan de Domikaner-predikers, die zijn Saracenen wilden bekeeren* Maar de poging
bleef vruchteloos, en het Moslimvolk zijn geloof als zijn keizer trouw*
En je staart van dezen burchtwal, die in de XVI e eeuw al niets
anders meer was dan een schuilplaats voor herders en kudden, over
het wijde apulische land rondom, tot de blauwe zee, waar de Monte
Gargano rij'st, zoo teekenend genoemd «de spoor der laars van Italië »*
Geen landingsplaats, geen haven, vanwaar de Moslims de vlucht konden wagen* Aan de zuidzijde van den berg de golf van Siponto, met
Manfredonia, door Manfred gesticht* En mijlen ver kon de torenwachter zien over velden en straten, waar een vijand opdook, waar een
vluchteling zich borg, en het zeil van een schip dat, ver in de zee,
voorbijstreek* Dit strategisch punt, deze vereenzaamde landheffing
in den wijden schoot van de Tavoglière, was met scherpen blik gekozen* Lucera was inderdaad de sleutel van het land*
Doch de romance zingt* Het is de ridderlijke ballade van Manfred
en de Saracenen, van den koningszoon en de Moslim-trouw*
Manfred is gevlucht* Markgraaf Berthold, waarop hij' bouwde,
verried hem, en stelde zijn vijanden voor, hem te dooden* Gewaar854

schuwd voor het gevaar en de arglist zijner rivalen, zoekt de jonge
koning te Lucera heil*
De gebroeders Capece, trouwe Napolitanen, geleiden hem langs
verborgen wegen langs steilten en afgronden, vooreerst naar het slot
Atripalda* En Jamsilla beschrijft, hoe de keizerszoon hier met de
burchtvrouwen tafelt : zonder in het minst te kort te doen aan zijn
waardigheid*« Want dit is der vrouwen voorrecht dat men haar, zonder
zich zelf te vernederen, ook grenzelooze eerbetuigingen kan brengen,
terwijl het daarentegen onpassend zou zijn, een man, ook zelfs den
machtigsten, op gelijke wijze te huldigen*»
Zoo schetst de tijdgenoot zijn volmaakte ridderlijkheid*
Op Allerzielendag 's morgens, 1254, staat de koning voor
Lucera's gegrendelde poort* Verbaasde gezichten zien van den hoogen
muur op hem neer* Maar hij roept hen toe in 't Arabisch :« De zoon
van uw keizer vraagt u om hulp*»
Zij barsten in een geestdriftig, hartstochtelijk welkom uit* Eer
de bevelhebber nog hoort van zijn aankomst, willen zij hem binnenlaten I Maar de poortgrendel weigert* De hoofdman heeft er alléén den
sleutel van*
Daar wijst hem één van den muur af op een afvoerbuis, die toegang kan geven in de vesting* En reeds buigt Manfred zich naar de
opening toe* Maar een kreet van verontwaardiging klinkt uit alle
monden : «Dat nooit! Dat is geen weg voor onzen vorst en heer*»
En zij storten omlaag, vernielen de poort, heffen Manfred op hun
schouders en dragen hem in triomf*
Daar, hoog te paard, rijdt de hoofdman aan* De mannen grijpen
de teugels uit zijn hand, dwingen hem tot afstappen, tot huldigen*
Hij buigt voor Manfred den knie :« Mijn gebieder*»
Zij zwaaien de kromzwaarden, die flikkeren en rinkinken* Wat
ook zijn plannen zijn, hoe ook de toestand, allen willen voor hem
strijden, voor Manfred en Koenradijn*
En als de slag van Benevento gestreden wordt, is Helena, zijn
gade, binnen Lucera veilig*
Castel del Monte.
Van Barletta voert een treinnetje naar Andria* Een stad van 50*000
inwoners* Een stadspoort met opschrift uit 1230, een Augustinuskerk met XIII d'eeuwsch portaal, de oorspronkelijke Gothische dom
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met begraafplaatsen, waarin misschien wel keizer Frederiks eerste
gemalinnen rustten, spreken nog vaag van den Staufentijd* «Andria
fidelis affixa nostra medullis» luidde 's keizers woord van haar : en
hij zond er de gijzelaars terug, die ze hem toestuurde bij zijn weerkeer
uit Jerusalem* Hier was Koenraad, zijn lievelingszoon geboren*
Maar we moeten buiten Andria zijn*
Een fantastisch koetsje neemt je op* «Naar het Castel del
Monte?»
Natuurlijk naar het Castel; waarom kom je anders hierheen?
En je overlegt met den ragazzo die koetsier speelt, bepaalt een prijs*
De hit wacht geduldig*
De jongen legt de zweep over het paard* Hij vertelt onderwijl
onmogelijke dingen* Andria verdwijnt tusschen zijn olijvenboschjes*
De streek is vriendelijker, maar de wegen zijn slecht* Je rijdt door
bouwland, langs weiden en wijngaarden, met verstrooide huizen en
barakken daartusschen, met boomgroepen, grijze olijven en wildwoekerende heggen* En eindelijk niets meer : weer leegte, stilte en
eenzaamheid*
Je koetsier stopt* Hij kan niet verder* Het armzalige beest is
dood-op, beweert hij* Hij wil nog wel beproeven om toch tot het doel
te komen* Maar de bedongen prijs is veel te gering* Zij kunnen het
er geen van beiden voor doen, noch hij zelf, noch zijn knol* En hij
steunt als een veroordeelde*
Maak-je niet boos, maar blijf flink* Speel den wreedaard* Het
mag je niets kunnen schelen* Je hebt genoeg : je zult het verder wel
te voet doen* Maar vooral geen duit toegeven* Taai zijn* Wat krachtiger woorden* Doch as-je-blieft geen scheldpartij* Want dan is het spel
verloren* Zelfbewust blijven* — En je koetsje schommelt verder*
Een schuim van witte wolken lag aan den einder saamgewaaid,
waar het landschap heuvelde* Tegen die donzige lucht rees het Castel,
van ver al zichtbaar* Donker stond er het silhouet tegen lucht en wolken, een lichten achtergrond*
«Ecco,» wees de jongen met de zweep* Het landvolk noemt het
den Belvedère, of het Balkon van Apulië*
Maar iedereen zal het met Gregorovius zien als een kroon*
Geen ander van Frederiks scheppingen heeft zóó de aandacht
getrokken als dit* Het heeft iets boeiends door zijn ligging en zijn
vorm* Daarenboven was het zijn lievelingsslot* Is het niet als symbolisch voor hem zelf, den Cesar der middeleeuwen?
856

Als een kroon; op een heuvelbank van ruim vijfhonderd meter•
Gedragen, geheven boven het land, met den ontzaglijken hemel
daaromheen* Als een diadeem; maar ook als een uitgebrande ster,
wier sintels den getakten vorm bewaarden, alsof het levenloos-donker
daar uit den hemel was gedaald*
Wij naderen* Het wordt grooter en grooter* De torens zijn afgeknot, de tinnen gebroken* Maar dreigend blijft het zoo hoog en
trotsch, eenzaam op zijn hoogte, eenzaam in het boomlooze land,
met niets dan den hemel*
Achthoekig rijst het op een meetkundig-zuiver grondvlak, met
een toren op eiken hoek : acht torens elkaar gelijk* Zoo is het van een
ontstellende regelmaat en heelemaal een vestingkroon* Maar het was
nooit vesting*
Massief is het, en zwaar, in twee verdiepingen opgetrokken,
met maar telkens een kleine vensteropening tusschen elk paar torens
beneden; met acht gothische tweelingvensters daarboven : zij staan
er als edelsteenen tusschen de verschilfering der zware muren* Maar
deze, marmer van Murgia, lichten geel-glanzend op, met een blanke
schittering in het zonlicht* Zijn eenig sieraad is de groote poort in het
front, uit donkerrood steen: een gothische boog op zuilen, een gebeeldhouwde fries, een driehoekstympaan, afwisselende Bourjondisengothische en antieke bestanddeelen* Het heeft van een Romeinsche
zegepoort* Zooals te Capua, waren hier ook drie beelden aangebracht,
van den keizer zelf en van zijn vertrouwde raadsmannen, Petrus de
Vineïs en Haddaeus van Suessa* Maar deze verdwenen* Het museum
van Bari bezit er de resten van* In het muurwerk gapen de gaten nog,
waar ze bevestigd waren*
Gestreng en stoer, en toch schoon om zijn harmonischen opbouw : zoo staat het er, een beeld van saamgebalde, maar zuiver beheerschte kracht; in zijn symetrische gebondenheid weer altijd een
kroon* Geheimzinnig in zich zelf besloten, geheel naar het inwendige
gekeerd, zwijgend in zijn verborgen weten; raadsel of symbool? Onverbiddelijk, ondoorgrondelijk, onaantastbaar* Het bezit zijn geheim,
beveiligd door zijn kracht* Zijn sterkte, maar ook zijn boeiende
bekoring ligt in zijn beslotenheid*
Het is Frederick zelf in zijn trots, in zijn hooghartigheid zoo
ongenaakbaar, in zijn droom der onbeperkte ruimte zoo vereenzaamd, machtig en verschrikkelijk zooals hij voor zijn vijand was
Maar het is Frederik óók in zijn liefde voor het wiskundige, het juiste
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weten, het onopgeschroefde woord in een bombastischen tijd, zelfs
als het preludium der komende Italiaansche Renaissance in het
gothiek tijdperk.
Verrassend is de ruimte-verdeeling van het inwendige* Op het
achthoekig binnenhof straalde een fontein haar zingende waters uit,
en een balcon liep langs de verdieping heen* Daar had de keizer zijn
woonvertrekken : acht gelijke en gelijkvormige zalen, in den achthoek
ingesneden, straatsgewijze om het middelpunt der grondvlak-figuur
heen gelegd* Zuiltjes dragen er de spitsbooggewelven, met rijk bekapt
kapiteel* Gebundelde kolonetten rijzen er, omkranst met palmblad en
acanthus, van een aandoenlijke teerheid* Tot expressieve koppen
bebeitelde schraagsteenen lijken behandeld naar het voorbeeld van
antieke vazen met oorversieringen als te Ruvo opgegraven* Maar
het geheel is gothisch, de gewelven en de poortbogen, pijlers en
kapiteelen*
In drie torens voeren trappen naar het platte dak; de vijf overige
dienden als waterputten* Door kunstige geleidingen werd het water
ook binnen de zalen geleid, en voedde er springbronnen als in Arabische paleizen* Enkele vertrekken hadden een vuurhaard* Allen
hadden eenzelfde venster maar in traceering verschillend, dat naar
buiten uitzag, en elk daartegenover een deur die voerde naar het
rondloopend balcon* De zuilen dragen nog sporen van purperverf;
de wanden waren met marmer bekleed, de vloeren met mozaïek ingelegd* Met voorhangsels en muurtapijten was het geheel versierd, en
doorspeeld met de fonkeling en getinkel der zingende fonteinen, die
sproeiden in 't zonlicht* Bij de polychromie der constructieve gedeelten en den rijkdom der stoffeerende weefsels en kleeden moet de nadruk dier zalen, met elkaar verbonden, uit den achthoek gesneden,
tooverachtig geweest zijn*
Maar wij klimmen naar het dak* Het rond-panorama dat hier
openligt is verbluffend* In zijn eenvoud grootsch, van een ontzaglijke
wijdte : heel dit land, van olijvengrijs tot olijvengroen geschakeerd,
bestrooid met het witte gestippel zijner stadjes, van de kroezele zee en
den Monte Gargano in het noorden, en het oostelijk strand waar de
havenplaatsen als blanke zwanen te dommelen liggen, tot de zwellende
hoogten van Le Murgie in het Westen, waar de pyramide-top van
den Vultur-berg in de blauwende verte troont* Zoo rustig en breed,
zoo vredig onder den voorjaarshemel, dit eindelooze land, met de zee
aan zijn zijde, waar bonte visscherzeilen gespannen staan* Met de zon
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komt er een glimlach bloeien, die dit alles gelukkig maakt. Eerst
later zal er de welige voldragenheid gedijen van vruchten en wijn en
granen* De weelde van een overvloedig, volkeren-voedend paradijs*
En weer altijd opnieuw glijdt de blik langs dien horizont, van
het land naar de zee, en van de zee terug naar het binnenland, —
den horizont die Anjou's gevangenen hier onderzochten van dag tot
dag, en dien zij wanhopig vroegen :«wanneer?» Maar voor hen was
de dood de eenige bevrijding*
Hier smachtte Helena van Epirus, de gade van Manfred, met
haar drie zonen, nog jonge kinderen, Hendrik, Frederik en Enzo;
ook andere gevangenen van hooge geboorte, als de Infant Hendrik
van Castilië, bondgenoot van Koenradijn, en Koenraad, graaf van
Caserta, als de vorige bij Tagliacozzo in boeien geslagen*
Helena was uit Lucera gevlucht, in de hoop dat een schip haar
zou terugbrengen naar Hellas* Door verraad viel zij in de handen van
den overwinnaar van Benevento* Zij overleefde het lot van Manfred
niet lang* Haar kinderen groeiden hier op in hun kerker, tot de dood
ook hen, de een na den ander, verloste van hun vreugdeloos leven,
dat de laatste van hen hier acht en twintig jaren te dragen had*
Hun zuchten en vertwijfelingen leven voort in den wind, die hier
altijd over den hoogen bergkruin giert, — in den zeewind die er kreunt
door de uitgeleefde zalen* Ik luister naar die klagelijke, weemoedige
stem*
« Ja,» zegt het schuchtere jochie dat me rondleidt, en de poort
ontsloot met verroesten sleutel, « zoo giert de wind hier altijd »* En
wij luisteren beiden naar het gewaai door het slot, naar de stem die
spookt in de eenzaamheid dier bruin-roode, steenen zalen* Maar hij
hoort de klachten niet, die de ondertoon zijn van dit somber, droefgeestig geluid : de klachten waarmee de koningskinderen weenden
over hun verloren geluk, hun jeugd en hun vrijheid, in het gezicht
der bloeiende velden, der blauwe zee, die de zon bescheen*

Het oude BarL
Met het vierkant van zijn Piazza di Roma te beginnen, is Bari
zoover het modern is, met zijn lange, kaarsrechte straten, als langs
den meetstok uitgelijnd: een rooster, of een schaakbord, dat op het
nieuwste gedeelte van Napels gelijkt en evengoed Amerikaansch mag
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heeten* Een stad vol leven en verteer, vol verkeer en bedrijvigheid,
benijd om haar voorspoed, berucht om de geaardheid van haar volk*
Havenstad, handelsstad, — daar mag uitwendig een internationaal
voorkomen aan gegeven zijn; met de kleurige pyramiden van de opgestapelde vruchtenmassa's in haar open fruitwinkels, met het getier
van haar stratenvolk, haar venters en flikflooiers, haar flodderkerels
en voddenrapers, haar zwermen van glundere ragazzini en andere
gluipers, haar muilen en geiten op straat, en haar schellebellende
spannen, haar armoe die de zon niet schuwt en een rivier die het
tooneel past, is ze wel echt van het zuiden*
En dan is er de oude stad, achter dit nieuw vertoon,'— of liever
dat andere, dat er nog van de oude van vroeger over is, van het«piscosum Barium» van Horatius en van de Noormannenstad, voor zoover
Byzantijnen en Saracenen het eerste spaarden en het latere er versterkten, nauw geperst tusschen den breeden opzet der nieuwe wijk
en het zeestrand*
Daar deze stad de rijkste van het zuiden is na het weelderige
Napels, kan ze belangrijk zijn voor handelaars of weet-ik wie* Om
haar oude wijken boeit ze den peinzer, die er het eigene en kenschetsende zoekt in kleuren en vormen, den droomer voor wie het verleden
leeft onder de dingen van heden als achter een doorzichtig gordijn* En
zóó gezien is dit Bari boeiend en bekoorlijk voor den schilder, den
dichter, den schouwer, den schatgraver die schoonheid delft uit
verdoezelde herinnering en verdroomde verledens*
Dit oude Bari is Napels weer in zijn achterste achterhoeken,
groezelig en grauw, en Foggia, waar geiten in zwermen de lucht verpesten* Zijn vischmarkt is een gruwel* Een warreling van nauwe,
ellendige straatjes en slobjes en vieze steegjes, met hobbelige keien
die geen bezem ooit zien, en verslonste huizen die krotten werden*
Armelijk en zwaarmoedig, daar geen zon er binnenschijnt, — de zon
die in 't zuiden weer altijd alles vergoedt en vergoelijkt* In donkere
opeenhooping, zonder licht en zonder lucht, getroostten de menschen
zich hier te leven in beëngende nauwte,daar zij de schaduw er zochten
voor den zomertijd en beveiliging binnen hun vestingmuren* Een
dokument der middeleeuwen, maar verkommerd en vergaan : zijn
antieke kerken zitten er nog ingedrukt als gewichtige zegels*
Bari is de heilige stad van Sint Nikolaas* Wel mocht zij begeerd
zijn als handelscentrum en havenplaats, wat haar strijd en stormen
berokkende, afgunst en nijd, en bitteren wedijver; maar voor duizen860

den en duizenden was zij, de eeuwen door, van Rogier den Noorman
tot den czaar aller Russen in 1892, het doelwit van pelgrims en biddende kruisvaarders, saamgestroomd om het gebeente van haar heugen schutspatroon* Zóó was dit heiligdom van Bari's roemvol palladium vereerd, dat zelfs vier vorsten er de kroon ontvangen; en prinses
Helena van Montenegro, koningin van Italië, zwoer er haar oude
geloof af.
Niet de tinnen van Bari's burcht bestrijken de stadsgeschiedenis :
deze heeft tot beheerschenden achtergrond de baziliek van S* Nikolaas*
Wanneer kruisvaarders en bedevaartgangers ook te Bari zee kozen
om haar goede haven, eerst knielden zij allen er neer voor de tombe
des Heiligen, Petrus de eremijt en Boëmond de Normandiër* Paus
Urbanus die, den blik op de zee gericht, zich tegen de Grieken keerde,
koos dan ook Bari voor zijn consilie uit, met de kerk van den overzeeschen Heilige als middelpunt*
Want Sint Nikolaas, bisschop van Mira in Licië, was Europa
vreemd* Een voorbeschikking, een toeval, een roof bracht zijn gebeent naar Italië's zuiden* Zeven en veertig zeelui van Bari, aldus de
legende, besloten hun stad gelukkig te maken met een onderpand van
zegen en voorspoed* Zij gingen scheep, staken de zee over, landden
op de kust van Klein Azië en vielen Mira binnen* Zij verrasten er het
drietal monniken, tot wachters gesteld over het lijk van den heilige*
Drie monniken? Dan is de strijd er kort geweest* Of snelde het heele
convent niet te hulp? Het werd een heroïsche worsteling* Aan hun
geeselkoord hadden de broeders niet genoeg* Hoe verdedigden ze dan
wel het heiligdom, hun zoo dierbaar, tegen de woestelingen die
aanstormden met knoestige vuist en gespierden arm, het mes tusschen
de tanden? Dan hebben zij de kandelaars van het altaar te pletter geslagen op hun harde koppen, zijn ze hen met banken en planken van
huisraad te lijf gegaan* Maar wat baatte verweer tegen den heiligen
ijver der roofzuchtige zeerobben! De handvol verdedigers zakt
machteloos in elkaar* De buit is bemachtigd* Hij rust in hun schip*
Een gunstige wind blaast de zeilen hol, drijft den steven naar de overzij* Zóó landt Sint Nikolaas te Bari*
Maar het vroom verhaal meldt nog allerlei geharrewar in de stad
na hun landing, zoodat het nog héél wat voeten in de aarde had, eer de
heilige er rust vond* Zij dolven te Bari een crypte voor zijn gebeente*
Hier werd zijn eeuwige slaap niet meer gestoord* Sinds zweet de grot,
die het gebeente bergt, daar een vocht uit, dat als wonderdadig « man861

na di San Nicolo »verzameld, door de kosters den vereerders verkocht
wordt* Zoo iets dankt Amalfi zijn heiligen Andreas* Bari's roofgeschiedenis is een nevenstuk tot die andere : hoe Venetië aan San
Marco kwam*
Maar de stad is niet slecht gevaren met den buit van haar zeeschuimers* Van den aanvang af zijn de pelgrims er heen gesneld in
tallooze scharen* De Normandische Vorsten bouwden er den heilige
de kerk, die hun een capella palatina werd, en Bari zijn waarmerk*
En als er van over de Alpen ook nu geen stoeten meer biddend en
boetend heentrekken, op den achtsten Mei, den dag van haar hoofdfeest, kan de baziliek van Bari nog altijd de trouwe vereerders niet
opnemen, die er — boeren van het omliggende en herders van het
gebergte —, in karavanen samenstroomen*
Wat is ze vreemd in haar bouw; een opstapeling van ruwen steen,
somber genoeg om veel eer een vesting te zijn dan een vrome votiefkerk* Naast het muurbrok dat de hoofdgevel voorstelt, aan iederen
kant nog een nevenbouwsel dat als toren bedoeld is* Torens werden
het niet* De heele versiering bleef bij een paar dubbelvensters* De
aardbevingen, de oorlogen der eeuwen van haar ontstaan, van de XII e
toen zij gegrondvest, en de XIII e toen zij voltooid werd, lieten die
muurstompen niet tot spitsen uitgroeien; en de Zwaben bouwden
versterkingen en kasteelen alleen*
Van het Oosten voor haar hoofdpoort, op het smalle, ruwe pleintje, zie je niets dan de armoedige woningen der stokoude stad, die er
leunen tegen elkaar en tegen het zware kerkgevaart, landziekig van
ellende* Dichtbij ruischt de zee en zingt den zang der legende voort:
van het schippersvolk en zijn vromen roof, en den Heilige die de
patroon werd van reizigers en zeelui, en van alle varende gezellen*
Deze baziliek is een kruiskerk, driebeukig, Romaansch : een
Noormannen-kerk vol vreemde duisternis en geheimzinnige gebogenheid* Zuilen dragen er rondbogen in schoone, plechtige harmonie, en
deze bogen weer zuilengangen die de hoofdbeuk omsluiten* Daar
over heen geen holle koepels met mozaiekgeschemer, maar een houten
gewelf, beschilderd en verguld* Zoo heeft ze haar oorspronkelijk
karakter wel ingeboet* Maar ze werd volkomen ontsteld door een
opeenvolging van schoorbogen, in de hoofdbeuk ingebouwd, die ze
van pijler tot pijler overbruggen* Zóó moest het geheel verstevigd
worden, de wanden verankerd, de ruimten omspannen, om het voortdurend gevaar voor aardbevingen* De XVe eeuw stond voor deze
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noodzakelijkheid, om verder ontwrichting te voorkomen* Daarmee
werd haar sombere gebogenheid nog somberder* Er komt als een denk
op je, van die bouworde alleen al* Ook is het licht er schaars gezeefd*
Om dezelfde reden werden veel vensters er dicht gebouwd* Alleen
als massa, in zware gebondenheid van rotsvaste wanden en schragen,
kon zij wankelloos blijven* Zoo overleefde zij tot nog toe, zeldzaam
geschoord, alle schokken en schuddingen*
Maar de beklemming is er* Schoorvoetend ga-je verder* Daar
heerscht een vreemde, wonderlijke stemming* De druk die op-je is,
bij de spanning der steunzoekende, zijgende bogen* De beknelling
dier buigende krommingen, wier machtelooze deemoed zich biddend
neigt* In bang verbeiden grijpen de pijlers er naar elkaar, vierarmig,
met opgetrokken schouders, vastheid zoekend in weerzijdschen steun,
in broederlijk schragen en dragen* Het maakt je stil en nadenkend*
Nevenkoren, afsluitingen als sombere grotten; ook het hoofdaltaar, dat zijn vleugels uitslaat onder een tabernakel, gaat achter een
koorhek met porphyr-kolonetten schuil* Verrassend zijn er de perspectivische werkingen, wanneer de schaduwbeelden der zuilen er
langzaam voorbij trekken tegen de klaarte van den lichtbol, donker
in het licht, zooals je ze ziet uit de lichtlooze zijbeuken* Verrassend
ook als je heel den opschik van 't zuiden er nagaat, dat die noordelijksombere ruimte doorspeelt met zijn wufte flonkeringen : de Nikebeelden der Romeinsch-Grieksche vazen naast het altaar; de schouwburgloge bij het pralend orgel, waar de solist onder roode gordijnen
optreedt, achter de vergulde balustrade; de menigte der gekleede
Madonna's, in het mode-gewaad van allerlei eeuwen, met handschoenen en armbanden, in glazen toonkasten : de sensualistische
mystiek van het zuiden, die wij, in haar volmaakte kinderlijkheid,
niet kunnen benaderen*
Dan is er de krypte van Sint Nikolaas* Zijn asch wordt bewaard
in een marmeren urn, op een altaar van zilver* Acht en twintig zuilen
met verschillend en rijk kapiteel, betrekken de wacht daaromheen*
Mozaiek dekt den vloer, met inschriften : hetgeen oostersche, moslimsche herkomst verraadt* Het is die vreemde Apulische grond, die
Grieksch was, dan Normandisch en Saraceensch, en Longobardisch,
Zwabisch, Angevijnsch, eer hij Italië heette*
Maar naast deze baziliek bezit Bari nog zijn dom, die aan S*
Sabina gewijd is* Ook deze, Romaansch als de eerste, heeft een
krypte* Een Byzantijnsche Madonna wordt er vereerd, de zoogenaam863

de Madonna di Constantinopoli* Zij zou in 733 al naar Italië gekomen
zijn, gemaakt door Sint Lucas* Eer de wereld nog aan kruistochten
dacht, heeft Bari haar al zeer vereerd* Zij troont er overladen met
diamanten en snoeren, en alle denkbare kostbaarheden* Bestikte
gordijnen onttrekken haar aan den blik, en glazen wanden houden haar
omsloten in de onderaardschheid van dit met gemmen doorfonkeld
duister* Bonte beelden, ruischende zangen stijgen in deze stilte :
ottava rima-rythmen en zeegemurmel : een strofe van het« Jerusalem
Verlost», een golf van muziek uit het epos der kruistochten* En ook
hier, als in de somber geboogde baziliek, leven in broeiende kleurenpracht en goudschemerende zwoelte, tafereelen op van romantische
glorie en zegepraal, zooals de menschheid die maar ééns beleefd heeft,
toen de dagen luid waren van den roem van Godfried, van Boudewijn,
van Bohemond, van Tancred en van Robert van Vlaanderen* Herinneringen die droomerig liggen te tintelen in den juweelenschat
eener vereenzaamde, onderaardsche krypte, waar zij geheimzinnig,
gemeenschap houden met de stille fluisteringen der verre, fonkelende
zee*
Buiten de stad, bij de haven, ligt zwijgend en duister, de zware,
saamgebalde kracht van het weerbaar Castello* Sfinxachtig, roerloos,
onvermurwbaar* Een machtige, donkere massa, die geen speelschheid
verstaat, en geen antwoord heeft op welke vragen dan ook; die alleen
maar somber, in zich zelf besloten, op raadselen broeit, ongevoelig
voor zomer en zon, en den zang der zee aan haar voet*
De zee bespoelt de geweldige muren niet als eertijds, toen keizer
Frederik deze vesting herbouwde* Keizer Lotharius die er met paus
Innocentius II den Normandiër beoorlogde, had er een vroegere
sterkte verwoest; daarna herbouwd, werd ze ten tweeden male,
maar nu tot den grond toe, geslecht door Willem den Boozen, om
Bari te tuchtigen na een opstand* De Staufenkeizer deed ze herrijzen,
in den vorm die zijn burchten kenmerken : vier kwadratische hoektorens, die een onregelmatigen vierhoek insluiten* Enkele vensters
der buitenzijde, meerdere kapiteelen van het inwendige, en de dichtgemetselde «porta soevra » naast den huidigen hoofdingang dagteekenen uit Frederiks tijd, met de kenmerkende symbolen, adelaar, pauw,
mensch, sfinx, palmet en acanthus* Maar veel werd er binnen de
muren veranderd en vernieuwd; om het Turkengevaar kreeg het geheel
van buiten een krans van verschansingen, bastions en muurwerk* Bij
de hernieuwing der haven kwam het zelfs landinwaarts te liggen,
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van de zee terug* Maar nog altijd behoort zijn donker silhouet tot het
beeld van Bari, zooals het zijn gladden schedel daar heft boven de
vervallen zeewijk* En met zijn schaduw, de inslag der herinneringen
in de schering van den tijd*
Een ander van Frederiks kasteelen, het castello van Frani, bewaarde het karakter zijner dagen met den stijl van zijn tijd zooveel
Zuiverder dat dit : maar géén heeft* naast het castel del Monte, de
aandacht zoo zeer geboeid dan Bari's sterkte, om zijn omvang en zijn
pracht* Het is den bezoekers niet vrij gegeven, daar het tot kazerne
en gevangenis dient* Zoo is er ter bezichtiging een afzonderlijke toestemming noodig* Maar zij verhoogt nog de waarde van het oogenblik
en loutert de stemming door verhoogde intensiteit*
Een voorhal, groot van verhoudingen : een binnenplein met
cisterne, waarvan deuren voeren naar de rondom liggende, met spitsboog gewelf overspannen vertrekken* Een verdere, open voorhal, door
pijlers gedragen, springt uit het geheel naar voren: daarvandaan voert
de vrijstaande trap omhoog* Maar deze trappenvlucht is nieuw sinds
de XVI e eeuw* Of Frederik zelf dus het kasteel bewoond heeft, met
name de torenvertrekken, voor dat doel bestemd? De overlevering
wil dat hij er hof hield* Maar in 1240 was de dakbedekking nog niet
voltooid* Tot paleis ingericht werd het geheel eerst door Karel van
Anjou, die daarvoor den vleugel aan de zeezijde bestemde, en een zaal
liet bouwen, drie kamers, kapel met weergang en dakterras* Zoo werd
er gebroken en verbouwd* Twee maal had er een buskruitontploffing
plaats, die óók een der torens verwoestte* Dus bleef er niet veel van
het oorspronkelijke over, — lang niet genoeg om den kleurigen
achtergrond op te bouwen, weelderig en fel, waartegen de legende
haar beelden schaduwt.
Hier zou immers Franciskus van Assisië gestaan hebben tegenover keizer Frederik IL Twee dichters, twee minnezangers, maar hoe
verscheiden van aard : Frederik de prachtige, Franciskus de arme;
Frederik die als een sultan leefde, en Franciskus die de troubadour
des hemels was* Wanneer de Fioretti er ook over zwijgen, dan moest
de volkslegende deze twee wel samenbrengen, Frederik die met zijn
Saracenen het pausdom bestreed, en Franciskus die de Kerk Gods
met zijn handen staande hield* Waar zulke merkwaardige figuren van
heiligen zich om dezen keizer reien, — de heilige koning Lodewijk,
eerlijk als goud; de heilige Rosa van Viterbo, die fel als een vlam,
hem bestrijdt; de heilige Antonius van Padua die zich onverschrokken
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tot Ezzelino, den tyran, begeeft, Frederiks bondgenoot; de heilige
Elizabeth van Thüringen, wier gebeente hij, in den dom van Marburg
kroont met zijn eigen kroon, — wilde de verbeelding ook den Assisiër
zien in zijn eenvoud bij den machtigsten vorst van zijn tijd, — den
Zanger der Zon, en geestelijken minnedichter aan het hof van den
keizer-wijsgeer* En de legende ziet den keizer in zijn ware wezen,
met den spotlach van Voltaire, tegenover de zielsvervoering van den
goddelijken dwaas* Als antwoord op zijn toespraak voor de grooten
van zijn hof opent Frederik voor den predikenden monnik de gouden
deuren van zijn lusttuin waar tusschen bloemen en fonteinen de
glimlach lokt van schoone vrouwen, de bloeiende wuftheid van naakte
danseressen*
Franciskus deinst terug en verlaat het paleis* Achter hem aan
klinkt de schitterende lach van den smalenden keizer* Maar reeds
verstomt die uitbundigheid; zijn lachen stokt* Voor zijn troon staat
Pacifico Marchigiano, lijkbleek, ontdaan* Pacifico dien hij, de keizer
zelf, gekroond heeft tot koning onder de minnezangers* Wat wil zijn
dichter, zoo bevend en bleek?
Pacifico heeft den geur gespeurd eener andere weelde; den geur
van Franciskus rozenspoor, en den bloei van Franciskus handen en
hart* En hij zegt den keizer, dat hij afscheid neemt van de wereld en
haar festijnen, van haar minnespel en haar ijdel gespeel, om de wegen
te gaan die Franciskus gebaand heeft en een nederige broeder te zijn
van den zanger der zon*
Dat was Franciskus' merkwaardige zegepraal, en de pijnlijke
beschaming van de rationalist*
De zuil van Brindisu
Een donker kroegje op schamel plein* De zware wijn van het
zuiden in stroo-omwikkelde fiasco's* Een «camariere » die vandaag
onmogelijk anders dan nurksch kan zijn : want het regent en de grauwe
lucht hangt zwaar* Er is niets dan de kletterende regen buiten* Onder
dien regen grauwt de Casa di Virgilio Marone aan de overzij* Op het
pleintje zelf, met drie trappen op, een terras waar een zuil staat,
eenzaam* Een kolom met Corinthisch kapiteel* Daarnaast de voetstomp van een tweede zuilschacht* En waar die oprijzen, die zuil en
die stomp, vlekken bonte aanplakpapieren op een vrijstaand muurtje
dat ze, naar een zijde toe, omgeeft als een scherm : doorweekte, kleve866

rige papierflodders met oproepingen en aankondigingen* En almaar
regen* Grauw de belendende straat, met lage, bemodderde huizen
en stroomende goten* Twee nauwe stadspoorten bogen er in de verte
overheen : de ronde porta Lecce, de gespitsboogde porta Mesagne,
geschoord door een zwaar bastion van het slot*
Dat was Brindisi* Zelfs in zijn kleine kerken vond ik niets dan
een donkere, vochtige treurnis, met het regen-geneurie daar buiten,
dat als de stem was der eeuwigheid die weende, bevreesd voor zich
zelf*
Waarom kwam ik een heelen dag vóór het vertrek van de boot
naar Athene hierheen?
Omdat ik mij Brindisi voorgesteld had als een antieke stad* Ik
vond er een lusteloos en vervallen oord* Niets dan een sjofele havenwijk, tegen het bonkig kasteel der middeleeuwen geleund* En het
ontnuchterend gezicht van die ééne zuil*
Dit is het eehige dat er bleef van de groote portiek, die hier de
Via Appia afsloot in het gezicht der zee* Het eenige*
Ze moet zeventien meter hoog zijn, uit cipolijnsch marmer*
Godenfiguren staan gebeiteld op het uitspringend kapiteel* De
tweede daarnaast werd afgestaan aan Lecce, waar ze nu San Oronzo's
beeltenis draagt op het plein der kathedraal* De voet bleef aan Brindisi*
Gebrokenheid der antieke wereld* Als wezenloos gapen van rondom de vervallen huizen die brokstukken aan* Stilte en vereenzaming*
Een enkel per toeval hier ingerende vreemdeling ziet naar die rijzende
schacht en mijmert*
Hier stond, bij den drempel der zee, de Adriatische en de Ionische,
de gouden mijlsteen : de laatste der wereld-veroverende straat, als een
gedachte aan Rome, hart en haardstee des rijks : gedachte vol weemoed voor hem, die, gelokt door de blauwe einders, haar muren verliet; gedachte vol trotsche vreugd en verlangen voor hem, die keerde
van den Levant, van Hellas, van Egypte, van Syrië, terug naar de stad
der tempels en paleizen, de kroon der wereld* Geen cives Romanus,
die niet, zelfbewust in zijn toga geplooid, het hoofd hier hooger ophief, roem dragend op haar ontzaglijken roem, — of nog eenmaal zich
omkeerde met — «trississima noctis imago » — voor oogen het beeld
van zijn laatste afscheid* Hier wachtte den veroveraars, die van het
oosten keerden en Romes faam over de zeeën droegen, de eerste
lauwergroet en de inzet van hun kapitolijnsche zegetocht* Hier stierf
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Virgilius, Augustus' zanger. Hier toefde Mecenas met Horatius,
öm Octavianus te verzoenen met Antonius. Cesar en Tacitus hebben
Brundisiums roem vermeld, en alle historieschrijvers zijn vermaardheid bevestigd : Brundisium, poort en opgang naar de allesbeheerschende Roma, zetel van het Imperium, zon van het Rijk.
Alles brak en viel. De oude pracht ligt vergruizeld, de macht is
weggevaagd. Rome werd geknecht en vertreden. De eeuwen rolden
er sloopend overheen. Haar steenen wonderen werden ruïnen.
Nieuwe tijden brachten er nieuwen luister, en later eeuwen weer nieuw
verval. Maar iets bleef er levend, telkens gewijzigd en telkens weer
anders, doch altijddurend : de macht der betoovering. —
Ik dwaal naar de haven en vind er het schip dat mij morgen meevoert naar Athene. Maar mijn verlangen loopt het uur der beloofde
gezichten niet jagend vooruit. Mijn gedachte hangt aan Rome.
Daar bonkt het machtig bouwwerk op dat de haven bestrijkt, in
schaduw en regenschemer gedoken, somber vergrijsd in zijn heugenissen. Nog een Cassello, nu óók gevangenis; nóg een van Frederik II,
maar als zoodanig onherkenbaar. Hier hield hij hof met Jolanda van
Jerusalem, die hem de kroon van haar rijk meebracht als huwelijksgift; hier wachtte hij het oogenblik af, dat gunstige wind de zeilen zou
spannen ter vaart naar het Heilige Land.
Het geweldig drama vult den horizont met zijn verbleekte schimmen. Uit alle landen der wereld zijn de scharen gekomen, niet meer
in heiligen ijver als eens, maar gelokt door geld en toezeggingen, door
het goede vooruitzicht van opname en onderdak op 's keizers schepen.
Lodewijk, landgraaf van Thüringen is er, met ridders en edelen. Uit
Engeland veertig duizend pelgrims. Oostenrijk ligt als ontvolkt na den
uittocht der deelnemenden. Drommen van vreemde gelukzoekers ook,
van avonturiers, zwervers en landloopers van twijfelachtig allooi.
Maarde Augustus-zon verdunt de legers en benden, verjaagt de spoedig-versagenden. De pest maait onder dit kaf en koren met verslindenden greep. De samenpersing dier menigte in zoo kleine steden, het
verraderlijk klimaat bij de broeiende hitte, tergde de vastberadenheid
Zelfs onder de besten. Velen, in aller ijl op de vlucht geslagen, dragen
de ziektekiem al in hun borst. De straat naar het noorden ligt weldra
als een slagveld vol lijken, die niet begraven worden.
Maar toch : de vloot kiest zee, de schepen zeilen, kleiner en kleiner, en verdwijnen. Achter de pesthuizen van Brindisi, dat de keizer
in zijn ellende achterlaat, rijzen, in een verren gloed, de koepels van
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Rome hoog in hun luister* De keizer heeft gehoorzaamd; het pausdom
viert zijn triomf*
Maar Frederik, ziek en geslagen, wendt den koers en landt in
Otranto*
Een bode brengt Elizabeth op den Wartsburg de konde vanLudwigs dood* Sneller is het bericht naar Rome geijld, dat de kruistocht
afgelascht is*
Rome vlamt op in een laaien brand van woede en verontwaardiging* Nu barst het onweer verpletterend over Frederik los* De banstraal bliksemt van het Vatikaan uit* Rome heeft den keizer verworpen*
En Frederik laat opnieuw de zeilen hijschen* Jerusalem opent
zijn poorten voor hem* Daar verwelkomt hem jubel en gejuich* Maar
het onweer vervolgt den gebande tot over de zeeën* Daar is geen priester die de mis voor hem leest in de bevrijde heiligdommen, geen bisschop die hem tot koning zalft* Dan neemt hij zelf de kroon van het
altaar en plaatst ze op zijn hoofd* Verslagenheid en mismoed onder zijn
strijders* Te Ancona, waar hij het land verlaat, brult de menigte hem
hoonend en smadelijk na***
De zee verdwijnt onder den mist, waarmee de regen ze sluiert*
De verre figuren verijlen en vervagen* Alleen het geruisch der golven
stijgt en valt met de zwelling en vloeiing der bewogen wateren*
Weer het donker kroegje met de stroo-omhulde fiasconi, en den
zwaren, zoeten wijn, die stolt in het glas als donker bloed*
«Si, signorina, morgen naar Athene* Te Rome was ik nog voor
kort*»
Haar gitzwarte oogen glanzen*« Het moet wonderbaarlijk zijn*** »
« Het is wonderbaarlijk, inderdaad*»
Ze vertelt : haar broer, die onder dienst moet, de gelukkige,
krijgt een kans : misschien de eenige in zijn leven : dat hij naar Rome
komt* Maar voor een meisje ? De reis is bezwaarlijk, zoo ver* En toch*
Sogni dorati: haar levensdroom*
De cameriere ontpopt zich* Hij is nader gekomen « Heb ik het je
niet ook al zoo vaak gezegd : daar is maar ééne stad op de wereld*** »
« Welke? » vraag ik hem,« want daar zijn drie Rome's : het Roma
antica, het Roma santa, en het derde Rome, dat van Victor Emmanuel
en van de toekomst*»
Maar hij schudt het hoofd en onderlijnt zijn gedachte met den
trillend opgeheven vinger :« Het Roma aeterna » zegt hij*
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Ik weet het immers : als een zon staat de Stad aan den horizont
der gedachte van elk Italiaan* Ook voor hem is Rome-zien leven* De
herder droomt er van in het gebergte, de werkman die zich zijn
schooltijd herinnert, de arme die zorgelijk het noodige voor zijn
macaroni-maal samenscharrelt* Rome is het toppunt der wereld voor
hen, de schoonheid, de roem, de rijkdom*
Geen stad kan haar benijden, daar zij de stad der steden is, Urbs
aurea; géén kan haar de kroon betwisten* Allen buigen voor haar in
vereering* Zag ik niet in Bari een steen gemetseld in het paleis van het
stadsbestuur, met de woorden:« Aan koning Humbert, daar hij Rome
onaantastbaar heeft verklaard?» Maar te Foggia in de gevel der prefectuur heb ik op een marmeren gedenkplaat gelezen : «Aan Rome,
hoofdstad van het vereenigd Italië*» Dit zijn niet louter politieke zetten* Het is ook Italiaansche romantiek* Want Rome's bloed en tranen,
Rome's luister en faam heeft de verre landstreken overbloeid met den
glans der wereldhistorie* Rome is het bonte vuur en baken, dat door
heel Italië zijn stralen brandt, — de gloed die tot de afgelegen kusten
toe, verledens schimmen en schaduwen trillend voor de verbeelding
oproept*
Rome is de macht die betoovert, de pracht die verblindt, de trots
die benevelt* Alle stemmen overstemt de Eeuwige Stad met haar
eeuwigheids-zang*
En 'k staar op de zuil die Brindisi zijn eenige merkwaardigheid
geeft, en drink de herinnering van Rome, en droom van Rome, en
verlang, —en begrijp niet hoe andere verlangens mij uit dit geluk
verdrijven konden en dragen tot hier, tot de zee, tot dit tweede afscheid, dat nu onherroepelijk is*
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Spaansch-Amerikaansche Letteren
AMADO NERVO
Mexikaansch Dichter, 1871-1919
door /* Rodolfo Lozada.
Markies Antonio de Hoyos e Vinent, een Spaansch schrijver,
begint de inleiding van zijn werk « America» met de bewering dat de
twee grootste Spaansche dichters van den jongsten tijd wellichte
Amerikanen geweest zijn : Ruben Dario en Amado Nervo* Andere
schrijvers hebben hetzelfde beweerd, doch met meer stelligheid*
Amado Nervo is niet alleen een hoogstaande figuur van de Mexikaansche maar ook van de Spaansche letterkunde* Laten wij trachten iets
te zeggen over dezen «zoeten met de christelijke gedachte vervulden
mensch» zooals Dario hem genoemd heeft en wiens leven en arbeid
een moeizame en gestadige stijging is geweest naar den doorluchtigen
Berg der Helderheid*
Amado Nervo werd geboren in Tepic, een kleine, maar toch de
belangrijkste stad van de provincie Nayarit,.die zich aan den voet
van den vulkaan Sangangüey tegenover den Stillen Oceaan uitstrekt*
Daar bracht hij zijn kinderjaren door* Zijn vader was een door allen
geëerbiedigd en verdienstelijk edelman; zijn moeder, een heilige
vrouw die er schuchter en heimelijk behagen in schepte rijmen aaneen
te vlechten* Wellicht heeft Nervo, evenals de Italiaansche dichter
Giovanni Pascoli, met wien het hem niet aan punten van verwantschap
mangelt, zijn contemplatieve gewoonte en zijn dichterlijke houding
aan zijne moeder te danken; wellicht heeft ook hij niet vergeten zekere
zijner zwijgzame overwegingen op een of anderen avond zijner
kinderjaren wanneer hij naast zijn moeder gezeten aan den boord van
een gracht, hij met zijn hoofd op hare knieën rustend, en zoo luisterend
naar het vreemde lied der krekeitjes in het gras of starend naar het
weerlicht aan den horizon*
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Uit de stille omgeving van het vaderlijk huis ging hij studeeren
in een gymnasium, dat een groote bekendheid in het land genoot, in
dat van Jacona, een bekoorlijk stadje van Michoac&n* In dit college
leerde hij Latijn, studeerde de Humaniora en voedde zijn van nature
reeds tot de beschouwing neigende ziel met de lectuur van talrijke
gewijde boeken* Gedurende de wandelingen op het land, in gezelschap
van de overige gymnasiasten, gaf hij zich heel over — naar zijn eigen
getuigenis — aan de bewondering van de verrassende Michoacaansche
landschappen, de heerlijkste die hij ooit gezien had en op de ruime
met licht en bloemen gevulde binnenplaatsen van het gymnasium
luisterde hij verrukt naar de gesprekken zijner meerderen, die hem
over de wonderen van Rome vertelden of hem aan den van sterren
flikkerenden hemel het gouden alfabet der gesternten leerden
spellen.
In deze omgeving ging zijn geest ten vollen open voor de bewondering der natuur en ontvlamde zijn hart van liefde tot den
Hoogsten Kunstenaar*
Groote ceconomische verwikkelingen troffen zijn familie —
zijn vader was sinds zoowat een jaar overleden — en dwongen hem
de studies te verlaten om voor zich, zijne moeder en zijn broertjes
den kost te winnen* Hij kreeg een betrekking in de havenstad Mazattèn bij een advokaat en daar hij gevoelde dat in zijn binnenste vele
dingen brandden om aan de pen toevertrouwd te worden, begon hij
voor een blad te schrijven, op die wijze een begin makend aan zijn
letterkundige werkzaamheid* Zijn eerste gedichten openbaarden al
dadelijk den rijkdom van zijn verbeelding en de kracht van zijn
talent*
Maar hij hunkerde naar ruimer leven en vertrok naar Mexico,
de hoofdstad van het land en van het Mexikaansch intellectueel leven,
waar hij zich definitief aan de letterkundige loopbaan wijdde* Daar
knoopte hij vriendschap aan met den uitstekenden dichter Manuel
Gutiérrez Najera, wiens vroegtijdige dood (in volle jeugd) aan Nervo
een zeer fijnbesnaard gedicht ingaf, waarmee hij de welverdiende faam
veroverde, die hij voor altijd zou bewaren* In 1895 gaf hij zijn eerste
boek uit, een roman : «El Bachiller» waarvan de Fransche vertaling
onder den titel «Origéne» in 1901 bij Vannier te Parijs verscheen*
Zijn tweede boek «Perlas Negras», een bundel lyrische gedichten,
Zag het licht in 1898* De bundel «Poemas», die «Sorella Acqua»
bevat en die wellicht zijn schoonste werk is, verscheen in 1901; en er
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volgden steeds andere bundels, die in Mexico, Barcelona, Madrid,
Parijs, Buenos Aires en Montevideo uitgegeven werden, (i)
Hij bereisde Europa met een journalistieke opdracht, bezocht
verschillende landen en verbleef eenigen tijd in Parijs. Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij professor voor Spaansche taal-en letterkunde en stichtte in samenwerking met den uitstekenden, eveneens
vroegtijdig gestorven dichter, Jes&s Valenzuela, de «Revista Moderna », het ernstigste letterkundig tijdschrift, dat ooit in Mexico bestaan
heeft.
In 1905 ging hij in de diplomatie over als secretaris van het
Mexikaansch gezantschap in Madrid, waar hij verschillende jaren van
vruchtbaren arbeid doorbracht. In 1918 keerde hij opnieuw naar zijn
vaderland terug en werd tot Gevolmachtigd Minister in Argentinië
en Uruguay benoemd. Hij stierf plotseling te Montevideo den 25 Mei
1919 in den vollen bloei van zijn talent. Zijn dood was de bekroning
van zijn diplomatische loopbaan. Het schoonste Uruguayaansch pantserschip, begeleid door andere oorlogsschepen der verschillende landen van Latijnsch Amerika, droeg zijn stoffelijk overschot naar het
vaderland, waar het in de hoofdstad bijgelegd werd in de «Rotonda
de los Hombres Ilustres ». Te Veracruz aangekomen, bewezen Noordamerikaansche oorlogsbodems, toeschouwers, die nooit in de Amerikaansche zeeën ontbreken, hem spontaan de verschuldigde eer. Alle
Ibero-Amerikaansche naties betreurden zijn afsterven. Niet een
Mexikaan was er gestorven, maar wel een geboren broeder van
Mexico.

Nervo was een waar geboren dichter : van zijn eerste voortbrengselen af kan men op duidelijke wijze de kenteekenen zijner spontaneïteit onderscheiden. Zij bewijzen dat hij een verbazende improvisator is. De letterkundige omgeving waarin hij gedurende zijn jeugd
(1) Zijn volledige werken, die na den dood van den dichter in de Biblioteca Nueva
in Madrid verschenen bestaan uit 29 boekdeelen, maar het spijt ons te moeten zeggen
dat het blijkbaar niet precies de liefde voor den dichter was, die de belangstelling der
uitgevers opgewekt heeft* Er is zeer veel bij, dat geen de minste waarde heeft: Nervo zelf
betreurde dat hij gedwongen door zijn verbintenissen met de bladen vele geschriften
heeft moeten laten drukken»«Indien ik rijk geweest was » zegde hij «zou ik slechts een
klein boekje geschreven hebben.» Nu nog zou men als verschuldigde hulde aan zijn
nagedachtenis een zorgvuldige bloemlezing uit zijn werken kunnen opmaken en er een
klein kostbaar boekje mee vormen. Zijn ziel zou van vreugde opspringen in den schoot
des Heeren.
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verkeerde, de cosmopolitische bohème van Parijs, verleidden hem tot
een dwaas en oppervlakkig modernisme. Hij had zich dadelijk door
zijn talent doen opmerken en slaagde er in fijn gedraaide verzen met
een betooverenden rijkdom van tonen te schrijven, die modellen
van volmaakten versbouw zijn* Maar evenals hij nu en dan het luidruchtig gezelschap zijner vrienden vluchtte om op zoek te gaan naar
de stilte en het halfduister van een of andere kerk om God zijne verzuchtingen te kunnen toesturen gelijk in de nooit vergeten tijden van
het gymnasium, zoo verliet hij ook van tijd tot tijd de gezwollenheid
en het rhetorisch klatergoud om aan al zijne broeders in een eenvoudige en ongekunstelde taal, in proza of in verzen goede dingen, zoete en
diepzinnige dingen te zeggen. Op natuurlijke wijze dreef zijn temperament er hem toe alle kunstgrepen en alle oppervlakkigheid te
verlaten en op zekeren dag kon hij aan het einde van een zijner mooiste boeken dit nawoord voor den lezer schrijven : «Dit van alle gemaaktheid, van alle techniek en alle literatuur ontbloote boek, heeft
slechts ééne zaak gezocht : uwen geest te verheffen. Ik zal gelukkig
zijn, indien ik daarin mocht slagen/'
Van den anderen kant weten wij wat hij zelf met die smaakvolle
scherpzinnigheid, die hij graag dikwijls aanwendde, over zijn letterkundige persoonlijkheid gezegd heeft in zijn zeer schoon boek « Juana
de Asbaje », den wereldlijken naam van de eigenaardige Mexikaansche
dichteres sor Juana Inés de la Cruz, die door hare tijdgenooten met
achttiendeeuwsche hoogdravendheid«la decima musa » genoemd werd:
«Toen ik in mijn jeugd enkele mijner lezers in het ootje placht te nemen
door dingen te schrijven die niet eens een groot licht kon verstaan
ontbraken er geen, die mij meester noemden en ik had mijn kring en
zij zeiden dat ik het hoofd eener school was en ik droeg de valk op
den arm en de lelie in mijn blazoen. En er waren would be geleerden
die mij namen schonken als Augustus en Quirinus. Maar nu ik, naar
het woord van Ruben Darlo «een der moeilijkste en hoogste punten
van het poëtisch alpinisme bereikt heb, namelijk de hoogvlakte van
den eenvoud, die tusschen hoogste toppen en diepe afgronden gelegen is ...» nu ik kan zeggen wat ik wil, zooals ik het wil; nu ik brood
brood noem en mij door allen laat verstaan, nu voel ik me moe van
het alpinisme en daar ik, zooals de vriendelijke Dario beweert, de
begeerde hoogvlakte bereikt heb, zeg ik als de beroemde Franschman
« J'y suis, j'y reste.»
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Wat van het werk van Nervo het meest tot het publiek doorgedrongen is, is het schoone, bevallig en handig gemaakte vers geweest,
dat het gehoor streelt, verrukt en begeestert* Het komt ons evenwel
voor dat het meest zuivere , wezenlijke en eeuwige dat men er in vinden kan, tot nog toe niet naar verdienste bestudeerd werd. In een van
zijn werken vinden wij volgende gedachte uitgedrukt : «Een dichter
mystieker noemen is een pleonasme. Hoe kan er een dichter bestaan,
die geen mystieker zou zijn, die ofschoon hij de Goddelijke Liefde
begrijpt zooals hij alleen in staat is ze te begrijpen, zich niet met onweerstaanbare onstuimigheid tot God zou verheffen?» Daarom is
hij een echte dichter geweest, omdat hij een mystieker bij uitnemendheid was. In heel zijn werk bemerkt men een vurigen dorst naar goddelijkheid, een onweerstaanbaren drang naar het oneindige, een krachtig
en geweldig geloof. Ik heb gezegd in heel zijn werk, ik zou kunnen
zeggen in heel zijn leven, omdat bij hem gedachte en daad altijd in
harmonie geweest zijn*
Maar natuurlijk, daar hij mensch was, werd ook hij bekoord en is
ook hij gevallen; somwijlen heeft hij zelfs den wreeden beet van den
twijfel gekend. Sommige gedichten zijn niets anders dan het smartelijk
geklaag van een ziel, die het geluk verloren heeft of verwenschingen
van de vervallen eeuw, die er prat op gaat de waarheid te bezitten*
Amaba y me declas « analiza »
Y murïo mi passión luchando fiero
Con Jesüs por coraza y en la liza,
Desmembró mi corazón triza a triza
El filo penetrante de tu acero.
Tengo sed de saber y no me ensefias,
Tengo sed de avanzar y no me ayudas,
Tengo sed de crecer, y me despenas
En el mar de teorias en que suenas
Hallar las soluciones de tus dudas....
Maar alle beproevingen, die hij moest doorstaan, dienden om
het volle licht in zijn geest te ontsteken : gedurende zijn nacht vond
hij toevlucht in de goddelijke wonde die voor hem «een liefdevolle
schuilplaats » was. Hij beminde Christus met een heerlijke teederheid.
In het werk « Juana de Asbaje », waarvan wij reeds gesproken hebben,
staat er een dialoog, waarin de dichter en de dichteres over Christus
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spreken* Wat een geestdrift, wat een vervoering als de zuster hem
over de ontuitsprekelij'ke schoonheid van den Verlosser spreekt; over
zijn mooi gelaat, dat de stralen der Goddelijkheid laat doorschijnen;
over Zijn hemelsche bescheidenheid; over die lieflijkheid en zoetheid,
die barmhartigheid; over die diepe nederigheid en zachtmoedigheid;
over dat woord van eeuwig leven en eeuwige wijsheid !••• En met
welke kinderlij'ke bezorgdheid biedt hij in een van die gedichten, die
ik in het Italiaansch heb kunnen vertalen :« Ospitalitè », (Gastvrijheid)
Christus, die op razende en onmeedoogende wijze overal verjaagd
wordt en die buiten blootgesteld is aan het onguur weer en de akeligheid van den ijskouden nacht, de eenige schuilplaats aan, die hij' voor
hem kan vinden : zijn eigen hart*

Het werk van Nervo, evenals dat van Shelley, is veel verschuldigd
aan de platonische theorie, volgens de welke men door de beschouwing
van de schoonheid heen, tot den oorsprong van alles, tot God, komt*
De gevoeligheid voor de openbaring van de uitwendige wereld dreef
hem naar den schoot van moeder Natuur* Voor hem heeft het leven
van elk wezen en van elk ding dezelfde werkelijkheid als het leven
van den mensch* Hij' vond God overal; hij" beluisterde Zijne stem die
hem geheime en diepzinnige dingen toesprak* Men leze slechts
«Sorella Acqua», het gedicht van de volgzaamheid en van de overeenstemming met den goddelijken wil, dat ik me graag voorstel door
Hem gezongen naar het voorbeeld van den Poverello, op het plein van
een landstreek of dorp in het heilige Umbrië onder dien zóó blauwen
hemel*
Niet zelden treft men bij' hem verklaringen van de natuur aan —
die reeds door Unamuno opgemerkt werden — die met de Westersche
wereld weinig gemeens hebben en die men voor een weerspiegeling
van de ziel van Indische dichters zou kunnen aanzien; maar onder de
Westersche Indianen waren er in verafgelegen tij'den dichters, waarvan de geest in hooge mate verwant was met die van het Oosten* Wij
denken hier aan Nezahualcoyotl, den philosophischen bard van
Texeaco, die door het gadeslaan van de natuurlijke verschijnselen
en het bestudeeren van het met sterren bezaaide firmament er toe
kwam te begrijpen dat er een ongekende God bestaat, de oorzaak der
oorzaken, en Hem een. tempel deed bouwen, die de strengste is onder
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alle aan de heidensche goden toegewijde tempels* Zoo ook is bij Nervo, die evenals zijn groote voorzaat er behagen in schiep de sterren
te beschouwen, die hem verstaanbare teekens deden en hem met hun
luister toeriepen, die zonderlinge houding van zijn ziel niets anders
dan atavisme*

De gave om aan te trekken door het woord was een eigenaardig
aspect van de persoonlijkheid van onzen dichter* Men vertelt van een
mondaine feest in Buenos Aires, waarop muziek en danspartij onderbroken werden, omdat allen hem wilden aanhooren, terwijl hij in
gesprek was met een genoodigde, die hem in een hoek verborgen en in
gedachten verzonken aangetroffen had; en van een oude Indiaansche,
die in dienst was bij een familie, die hij placht te bezoeken en die zich
achter een deur verborg om hem te aanhooren en die toen zij op zekeren dag door hare meesters betrapt werd om vergiffenis smeekte door
te zeggen dat die heer over zoo schoone dingen en op zoo zoete wijze
sprak, dat zij aan de bekoring niet kon weerstaan om van uit een
schuilhoek naar hem te luisteren* « Hij betooverde met het woord,
hij was een wonderbare spreker — zei mij voor enkele dagen in Brussel
mijn dierbare landgenoot, Francisco Orozco Mufioz, eveneens een
dichter —; zijn tooverkracht bestond hierin dat hij in de ziel van
hem, die met hem sprak, binnendrong en er zoodoende in slaagde
hem diepzinnige dingen te doen zeggen, die hij voorheen wel gevoelde,
maar niet uitdrukken kon* Dat is zijn goddelijk geheim geweest!
Nooit sprak hij over zijn werk; nooit beoordeelde hij iemand; voor
allen had hij een hoffelijk woord, een woord van lof op zijn door het
lijden geheiligde lippen* Ik heb hem maanden lang eiken dag gezien
en eiken dag leerde ik iets belangrijks van hem voor mijn zedelijke of
godsdienstige opvoeding* Terwijl men met hem sprak zag men altijd
het lichtende gelaat van God* Hij sprak heel stil en met een groote
overtuiging alsof hij wat hij zei langdurig overwogen had* Zijn
aantrekkingskracht lag in zijn groote oogen en in de verhevenheid
zijner denkbeelden. Zijn lange ontvleesde handen als van een door
overweging veredelden monnik, onderlijnden op zachte wijze zijne
woorden* Zijn beste werk heeft hij gesproken!"
Deze apostel der goedheid kon niet de kinderen vergeten, voor
wie hij allerliefste gedichten voor schoolliederen schreef, noch de
nederigen van ons vaderland, de Indianen, die hij onverpoosd zag
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gaan «met het voorhoofd in duisternis gehuld»; en op zekeren dag
had hij' een profetischen droom* Hij zag de bergen, de vlakten en de
woestij'n van Mexico zich met kleine en eenvoudige scholen bevolken,
die door Indiaansche kinderen bezocht werden en hij hoorde verrukt
dat rumoer van schoolgaande kinderen, dat zoo aangenaam was voor
het gehoor van den droomer en den dichter* Deze zoo arme scholen,
die niets hadden dan eenige platen en boeken, vormden den weg van
het vaderland der toekomst, dat groot, goed, krachtig, vredelievend,
werkzaam en gelukkig zou zijn**** O! wat een vreugde moet zijn goede
ziel overstelpen, die van uit het hiernamaals ziet dat zijn droom tot
waarheid wordt!
De zuiverheid van hart van dezen rechtschapen man werd nooit
door eenig gevoel van droefheid vertroebeld* Het lijden was voor hem
bijna altijd een gezel en een wijze meester en hij aanzag het als een
kostbaar geschenk, als een gunst en een voorrecht, die de Heer
hem schonk wegens de nadering van zijn geestelijke verheffing*
Toen de vrouw van zijn hart overleed, toen hij zooals hij' zegt de
smartelij'kste verminking van zijn eigen ik onderging — namelijk,
toen hij de verschrikkelijkste crisis van zijn leven moest overwinnen,
waarover hij ons met een ontroerende openhartigheid spreekt in het
woord vooraf van « La Amada Inmóvil», dat na zijn dood verscheen
en dat ik gewild heb dat in dezen bundel opgenomen werd —, toen viel
hij', de Goddelijke Barmhartigheid zegenend, op de knieën neer en
droeg aan de Oneindige Goedheid zijn kostbaarste bezit op : zijn
lij'den*
Mij'n God, ik bied U mij'n lijden aan!
En alles wat ik U voortaan nog aanbieden kan!
Gij hebt voor mij een liefde opgewekt, een eenige liefde,
een groote liefde! De dood ontrukte ze mij'
***en er blijft mij' niets dan mijn lij'den over*
Aanvaard het, Heer :
Het is alles wat ik U voortaan nog aanbieden kan*
In andere oogenblikken van beproeving had hij' steeds dezelfde
opvatting, dezelfde heilige onderwerping* Gedurende zijn diplomatische loopbaan heeft hij' een oogenblik de armoede gekend* Ten
gevolge van de gebeurtenissen in Mexico bleef hij' in Spanje verlaten
achter en de Spaansche regeering bood hem in een ridderlij'k gebaar
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een toelage aan, die hij op grootmoedige wijze ofschoon met dankbaar
hart van de hand wees* Toen zag hij Vrouw Armoede tot hem naderen
en vol vreugde zong hij:
O Heilige armoede,
mijn zoete gezellin,
wapenschild van adel
en aristocratie :
ach! kom en verblijf hier,
gij moest reeds vroeger gekomen zijn!***
O Heilige armoede,
bron van medelijden,
tuin van waarheid,
ader van hoffelijkheid
en spoorslag van het leven :
kom en woon in mijn ziel
en zij er de meest geliefde !•••
Deze verliefde op de schoonheid en op het leven, deze vrome
minnaar van Gods Zoon en van al Zijne schepselen leefde in voortdurende bezorgdheid voor den dood, die ten slotte voor hem het ware
leven was* Gedurende zijn laatste jaren werd ondanks zijn leeftijd de
Zekerheid van zijn nakend einde een obsessie* Hij was er zeker van
weldra de twee wezens, die hij het meest liefhad, te gaan vervoegen :
zijne moeder en de vrouw van zijn hart, die op hem wachtten in «dien
tuin, die zich aan de overzijde van het graf bevindt »• En toen dacht
hij aan zijne broeders, die nog hier moesten blijven, vergaderde den
schat zijner ervaringen en schreef « Plenitud» — Dit is heel mijn rijkdom voor u — een brevier van waar geluk, vol spreuken, raadgevingen
en gedachten, bestemd voor hen die een volmaakt leven in den meest
verheven zin van het woord wenschen te leven* Enkele bladzijden
van dit boekje kunnen de vergelijking met de schoonste der christelijke mystiekers doorstaan*
En hij bleef wachten en verlangen dat God hem wie mort paisible,
Ie plus tot possible zon zenden; en God verleende het hem* Op den
leeftijd van pas 48 jaar overleed hij te Montevideo den 25en Mei 1919*
De dichter Zorrilla de San Martin bracht hem een priester* Hij sprak
zijn biecht, nam een kruisbeeld dat hij steeds op zich droeg in de
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handen, drukte het aan zijn hart, vroeg dat men de vensters zou
openen om hem toe te laten nog eens de zon en den blauwen hemel
te zien, wellicht aan zijn schoon Nayarit denkend, en zijn groote
ziel verliet, door God geroepen, zijn lichaan, op zijn gezicht nog een
onuitsprekelijken glimlach achterlatend*
Antwerpen, October 1929*
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AMADO NERVO
(Serenidad, pag*2i)

Rust
(Sosiego).
Ver boven
't ongeduldig streven
der woest vertoornde zeeën :
het onverschillig zweven
van sprakelooze feeën
in heldere regenboog-luchten,
en het lang eentonig zuchten
van duizendjaar'ge monsters*
Ver boven
't wervlend woelen
van cyclonen en tornados :
de onveranderlijke klaarheid
der diepe sterre-heem'len*
Ver boven
den vuigen vloed van 't leven
en den kokenden kolk der driften :
den Stillen Oceaan der Dood*„
met zijn strenge grijze wat'ren
en zijn massale vaste schouders;
geen wispelwindjes strijken hem***
•••En op de zee der Dood
zonder haven noch kusten ;
alleen mijn galei
van ebbenhout en zilver*

AMADO NERVO
(Los Dos, Serenidad, pag* 129)

Getweeën
(Los dos)*
Wellust mijner oogen,
Weelde van mijn hart,
Vergoeding
Mijner trage treurige dagen,
Licht dat mijn lompen
met fantasie beglanst;
Gij die onder alle namen
U beurtlings openbaart;
Gij die mij liefhebt voor de blonde,
Gij die mij mint ook voor de zwarte,
voor de vurige en voor de koele;
Gij de bedrukte, gij de blijde,
Gij de booze, gij de vrome,
Al naar de richting
en koers van mijn blik,
Wellust mijner oogen,
Weelde van mijn hart*
Verwijder U niet van mijn wegen
en sterf als ik ophoud te leven*
Sleep mij mee, die U tot mij eens trok;
Ge waart een trouwe gezellin
op mijne levensreis***
Ons lot nu weze saamgesnoerd
Waar ons het leven voert
Al op de banen
al door de lanen
naar 't eindloos Onbekende*
Laat ons den Dood betreden, uw palm in mijne hand,
zooals wij vaarden aldoor 't leven : zonder vreze!
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Ringsteken
De redactie van Dietsche Warande en B* heeft vergeten mijne
medewerking te vragen voor haar referendum over de kritiek in
Vlaanderen* Ik prijs haar daarentegen omdat zij mij nooit verhinderd
heeft over 't een en 't ander een bescheiden meening te kennen te
geven en veronderstel dus met alle reden dat ik dit ook kan doen*
ongevraagd* over het referendum* Gelukkig heb ik er bij toeval eene
(een meening nl*)*
Over referendums. Wie tijdschriften* weekbladen en dagbladen
leest, staat verbaasd over het gemis aan objectiviteit, aan diepe
overtuiging, groote algemeene leidende gedachten* Maar hij vindt
des te meer onduidelijk en half uitgesproken opvattingen, verkapte
replieken, goedmoedige insinuaties* Kortom het schijnt dikwijls of
elk artikel is een antwoord op een ander artikel van iemand anders*
Men schijnt het zoo wat tegen elkander en zelden positief iets te zeggen
of te verdedigen te hebben* Dit wijst voor een deel op een gebrek
aan moed* Wie antwoordt op een referendum komt eenigszins plechtig
en bewust voor zijn opvattingen uit* Vandaar dat weinigen het durven*
Eene motie! Degenen die in D* W* en B* op het referendum
geantwoord hebben of zullen antwoorden, hebben den moed gehad
te getuigen* Zij hebben recht van spreken* De anderen hebben
niet meer het recht over deze belangrijke en brandende kwestie nog
op min of meer bedekte of min of meer insinueerende wijze te schrijven* Zij hebben de kans tot publieke en bewuste stelling-name verkeken*

Het weze mij toegelaten de eerst volgende citaten te knippen
in het teeken van het referendum*
Men moet b* v* niet schrijven zooals Wouter Lutkie, priester,
in zijn tijdschrift «Aristo», tweede nummer* Zeer weinig aristocratisch scheldt deze Eerwaarde Heer de vrienden van Léon Bloy
uit als volgt :
«Zij brullen van pijn, zonder gekweld te worden* Zij schreeuwen honger bij de
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gesmeerde boterham. Zij jammeren van ellende en nood tusschen den walm hunner
sigaretten. In onverbiddelijke aanklachten richten zij zich op tegen mishandelaars die
hun den kost geven, beschuldigen zij bitterlijk van mediocriteit hunne zielsgelijken die
hen onderhouden, die hun èn de stof om te schrijven èn het schrijfpapier én het lezerspubliek èn het honorarium leveren. Zij achtervolgen met hun «integraal katholicisme»
en met hun prachtigen zin voor «het absolute » de onschuldigen die hen met meewarig
schuddend hoofd begapen.
Zij verheerlijken en imiteeren de houding van Léon Bloy tegenover de preutschheid, om hun eigen viezigheidjes en plebejische platheden te maskeeren; zijn uitvaren
tegen de onzelieveheerigheid; om hun eigen goddeloosheid te vermoffelen; zijn vanleer-trekken tegen het farizeïsme, om de aandacht van hun eigen onoprechtheden af te
leiden. Zij verontwaardigen zich met een edele verontwaardiging over de barre miskenning, die hun deel is, vanaf de redactiezetels van populaire kranten en tijdschriften,
vanwaar zij de samenzweringen uitspinnen tegen al degenen, die niet van hunne geestelijke dwerggestalten zijn en geen deel uitmaken van hun, door kwalijk verholen wederkeerige adoratie samengepapte, kliekjes.»

Over deze wansmakelijkheden staat Anton Van Duinkerken
den «Aristo-» redacteur te woord. Waar hij hem «domoor» of
«lasteraar» noemt is ook hij onfijn, maar zijn antwoord is overigens
een kranig protest tegen laffe kritiek. E. H. Lutkie durft gemeen
schelden omdat hij den moed niet heeft zijn slachtoffer te noemen*
Had hij dien moed, hij zou zijn verwijten waardiger en duidelijker
formuleeren. Nu is hij grof, raakt niemand en bereikt niets. Van Duinkerken schrijft terecht in de Gemeenschap :
In dit fraaie staaltje van priesterlijke waardigheid wordt geen enkele naam genoemd.
Al deze aanklachten schijnt het publiek zonder verder onderscheid te moeten toepassen
op al degenen die in Nederland hun bewondering hebben uitgesproken over het geheel
of over gedeelten van Léon Bloy's werken.
Nu zijn er twee mogelijkheden : de priester Lutkie mist den algemeen menschelijken moed, om namen te noemen en dekt zich dan later door tegen iedereen te zeggen,
dat hij een ander bedoelde. In dat geval is hij een intrigant. Of de eerwaarde Lutkie wil
de menschen zachtzinnig behandelen en hun namen niet uitleveren aan het publiek,
maar verkiest liever, iedereen, die «voor Bloy voelt» zwart te maken. In dat geval is hij
minstens een domoor. In elke der beide gevallen is hij, bewust of onbewust, een lasteraar.
Immers men laat niet aan het publiek over, te besluiten, wie zich schuldig maken aan
«viezigheidjes, plebejische platheden, goddeloosheid, onoprechtheid en samenzweerderig » zonder de kans open te stellen, dat er lieden zijn, die in vergefelijke voorbarigheid
hun keuze van den misdadiger verkeerd doen uitvallen.
De reeks insinuaties van gemeenheden, die de eerwaarde Lutkie opsomt, mogen
niet genoemd worden, zonder dat men de schuldigen met name aanwijst en instaat voor
zijn aanklacht. Dat wist Léon Bloy.
Bij beschuldigingen is een zekere duidelijkheid niet slechts een eisch van vermolmde conventies, maar van de eenvoudigste naastenliefde. De eerwaarde Lutkie
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brengt openbaar menschen in opspraak en laat zijn lezers maar uitvisschen, wie die
menschen zijn. Zoo verstaat hij waarschijnlijk den programma-zin van «Aristo», dat
een tijdschrift gedeeltelijk leiding ontvangt van zijn lezers. Indien het er inmiddels
op aankomt, Léon Bloy te verraden, is er geen veiliger methode dan klakkeloos te
verdoemen, zonder te zeggen wie.

Men moet ook niet schrijven zooals Henri Bruning over het
ontwerp van architect Van Ooyen voor het R* IC Universiteitsgebouw te Nymegen (Roeping, Aug.) :
« Dit tehuis wordt gebouwd met de centen van de katholieken; deze centen werden
toevertrouwd aan en beheerd door de Radboudstichting. De vergissing die deze stichting
beging is, dat zij meende dat zij met deze centen doen en laten kon wat zij wilde; dat
ze haar eigendom werden; dat zij, als zij deze centen ging gebruiken, met niets en met
niemand rekening had te houden; dat zij, als zij deze centen ging gebruiken, deze centen
óók wegsmijten mocht aan het een of ander naargeestig en onbeteekenend protégé'tje en
geenszins behoefde te overwegen of de katholieken met het product van dat individu een
belachelijk, stom en onnoozel, armoedig, seniel en beschamend figuur zouden slaan. Het
waren immers haar centen, en met het bezit van de centen mag men immers ook onbeschoft worden.
En zoo zitten wij dan, voor altijd, vast aan die gepleisterde pisbak welke van Ooyen
voor onze R. K. Universiteit heeft uitgevonden. Onze eenige hoop ( en we hopen dit van
harte!) is een aardschok die het gebouw, zoodra het verrezen is, van den aardbodem
wegvaagt. Aan de geschiedenis onzer schande (onze roomsche onbeschoftheid) is weer
eens een sinister hoofdstuk toegevoegd.»
*

*

Op een hooger plan, dat der apologie, is onsympathiek de wijze
waarop Anton Van Duinkerken, naar aanleiding van Menno ter
Braak's werk, « Carnaval der Burgers», het protestantsche Holland
beschuldigt van huichelarij. Ongaarne zien wij hem een valsch beeld
van Vlaanderen daartoe gebruiken :
«Een «deftig» mensen wordt nog heden in het katholieke Vlaanderen dengene
geheeten, wiens geweten ongekrenkt door groot kwaad is, maar in het protestante
Noorden is dezelfde uitdrukking de naam voor iemand met centen en met de daarbij
gratis toegekende achtenswaardigheid. (Roeping, n )

Wij beweren niet dat Vlaanderen beter of slechter is, maar dat
Zoowel in de katholieke landen als in de protestantsche een gedegenereerd burgerdom wordt gevonden, dat de zedelijkheid iden88 5

tifieert met conventioneele schijnvormen* Onsympathiek is eene
bestrijding van het protestantisme, waarin het den zeloot aan waardeering mangelt* Hoe zou Van Duinkerken geprikkeld opspringen,
werden de katholieke landen van huichelarij beschuldigd* En toch
is die huichelarij in het katholieke Holland en in het katholieke
Vlaanderen te vinden* Zij is geen uitvloeisel van het katholicisme
en evenmin van het protestantisme, maar van een verwording der
bourgeoisie* De protestanten zijn geen huichelaars, maar er zijn
protestantsche huichelaars en katholieke* Meer protestantsche dan
katholieke? Wij weten het niet*
*

Gerard Knuvelder begint nu ook al groote dichters te ontdekken
in Nederlands letterkundig verleden* Uit den poel der vergetelheid
trekt hij in «De nieuwe eeuw» op : Daniel Heinsius******

Een redacteur van «De Maasbode» verdedigt zijn kunst tegen
een perfieden aanval op dezelve, in regel uitgevoerd door Anthonie
Donker in « Critisch Bulletin » ;
«In journalistiek ontbreekt altijd de tijd en meestal de drang en dikwijls de wil tot
de equivalentie van woord en bedoeling* Journalistieke oordeelen zijn onuitgevoerde
stenogrammen, vaker verminkte en niet zelden vervalschte telegrammen van een gejaagden geest» Journalistiek is de zondeval van het schrijverschap»»
Deze minachting voor de journalistiek, teekent hierbij De Maasbode aan, is tegenwoordig niets bijzonders, zij is zelfs zeer algemeen en men kan ook nog toestemmen,
dat de dagbladen het er naar maken»
Toch komt onze collega terecht op tegen een zienswijze, die de journalistiek beschouwt als een ontaarde literatuur»
De drievoudige grond, die daarvoor in het bovenaangehaalde schrijverscredo wordt
aangewezen, is op elk punt aanvechtbaar» Het gebrek aan «tijd »is goeddeels een kwestie
van persoonlijken aanleg, het gemis aan «drang », behoeft men niet speciaal in de journalistiek te verwachten» Het komt (men denke aan de uitgeverscontracten) elders evenzeer voor, terwijl ten slotte het ontbreken van den wil tot waarachtigheid een tekortkoming is van den mensch in het algemeen, waartegen ieder individu heeft te waken»
Onze conclusie ligt nu voor de hand» Het verschil tusschen literatuur en journalistiek is er niet op de eerste plaats een van kwaliteit, maar van soort» Journalistiek is evenmin een verworden literatuur, als de literatuur een veredelde journalistiek is» Deze beide
terreinen van schrijverswerkzaamheid liggen niet op verschillend niveau, zij liggen naast
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elkaar en er is een zeer breed gemeenschappelijk grensgebied, waar hun eigenschappen
niet scherp meer onderscheiden zijn. Fouten en tekortkomingen van den auteur als man
en als vakman, doen zich op beide gebieden evenzeer gelden.
Journalistiek is geen zondeval van 't schrijversschap, maar zij is er een der vele
verschijningsvormen van. Hoofdkenmerk is haar actualiteit, die haar dikwijls noopt zich
te beperken. Vandaar heeft zij als tweede eigenschap een betrekkelijke en gewilde onvolledigheid. Zij put haar onderwerpen niet uit, zij beschouwt niet noodzakelijk alle
kanten van haar object, zij heeft niet de pretentie het laatste woord te spreken. Maar deze
beperking van haar arbeidsfeer heeft geen minderwaardigheid tot onafwendbaar gevolg
en zeker is er niets wat zou kunnen dwingen te kort te doen aan dien hoofdeisen van het
goede schrijverschap, den eisch tot waarachtigheid.
*

De meeste studies over S 1 Augustinus — en er zijn er nogal wat
verschenen — waren ons te geleerd* Maar geheel binnen onze maat
was die van Lou Lichtveld in «De Gemeenschap »• Knippenswaard
als ringsteek is de passus over Augustinus als romanschrijver :
«Maar dan, neemt ge weer de Confessiones, zijn meest populaire boek ter hand*
Ge leest twee, drie bladzijden, en ge blijft lezen; een toon van innige menschelijkheid.
van oprecht gevoel heeft u te pakken. De mensen die dit schreef, kon ook nu geleefd hebben; hij heeft datgene van de ziel blootgelegd wat voor allen gelijk en voor allen bevattelijk is. Hij raakt aan datgene van het innerlijk, dat door geen mode, geen cultuur, geen
tijdperk wordt veranderd. Op dit moment worden de Belijdenissen met evenveel inleving,
met evenveel duidelijkheid gelezen, alsof ze door een bekeerling van vandaag waren geschreven.
De moderne romanschrijver kan nog altijd van hem leeren; er is niemand die een
zoo scherpe zelfwaarneming heeft weten te doen, die aan psychologische ontleding een
zoo nauwkeurige en tevens zoo dramatische verwoording heeft weten te geven. Hoeveel
naturalisten, in heel Europa hebben niet hetzelfde geprobeerd, en probeeren niet nog
steeds hetzelfde, zonder met ons veel soepeler en verfijnder taai-apparaat ooit de geweldige analytische, psycho-analytische hoofdstukken van de Confessiones maar in de verte
nabij te komen. Hoe oppervlakkig en ijdel zijn bevoorbeeld de Confessions van Rousseau
hoe troebeler en embryonaal niet de bekentenissen van Strindberg vergeleken bij dit
boek.
Augustinus geeft dan ook zoo zuiver mogelijk het principe der psychologische
romankunst aan. Het essentieele in elk leven is de persoonlijkheid, welke zich onvoorwaardelijk en onbeperkt geeft; tegelijk is dit het allerzeldzaamste en het eenige dat werkelijk waarde en werkelijk kracht bezit, zoowel bij de opvoeding van onszelf als bij die
van anderen. Het is de uiterste subjectiviteit welke zoo koel, zoo zakelijk mogelijk wordt
geobjectiveerd, en op deze wijze ook kan een schrijver eerst komen tot de zuivere, volledige en begripvolle beschrijving van een zieletoestand. Welnu, waar kunt ge zulke beschrijvingen beter vinden dan bijvoorbeeld in het Zevende boek der Belijdenissen?»
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Op voorwaarde dat men geen Poezie-prijs instelle voor het beste
gedicht der maand, prijs uit te reiken door den burgemeester van
Ninove of Audenaerde, zullen wij trachten maandelijks het beste
in de dertig verloopen dagen verschenen gedicht te vinden* Hier
is er een van A* Viruly (De Stem, Aug*)* Het doet wel even denken
aan Stauerhoff*
Heendrijven.
Dit langzaam zinkend schip wordt door een matte hand
Gestuurd of niet gestuurd in vreemde doelloosheid
Door vale eindelooze zee*
Geen stroom; geen wind* Het slappe nuttelooze want
Buigt steunend met de deining mee*
Het mist* Geen zon zal op dit zeil meer blinken :
Dit schip moet zinken*
Van rijke lading zijn de ruimen zwaar — té zwaar*
Het schip zinkt* Nimmer komt de lading aan*
Waarheen?*** Vanwaar?***
Rijk zijn — verlaten zijn — en ondergaan*
De sloepen met het volk zijn lang reeds afgedreven,
Eén slapend kind is slechts aan boord gebleven
En glimlacht in zijn laatsten droom van zonnig leven*
Waartoe dit kind? Maar dit zal niemand weten*
— O, wek het niet*** :
Ook God de Vader heeft dit kind vergeten*

Met «De Paal» van Ton Kerssemakers gaat het buitengewoon
goed : het vijfde nummer is al verschenen* En de redacteur heeft
al twee medewerkers : Léon Bloy en de Pastoor Van Ars* Die vullen
de voornaamste bladzijden* Wij raden hem aan ook den H* Augustinus (adres Kluyzestraat, 27, Bergen-op-Zoom) en TertuUianus aan
te werven* En de drie andere Kerkvaders ook maar eens aanschrijven*
Nu weten de lezers misschien al dat André Desmedt, Buckinx,
Verbeeck e* a* hun tijdschrift nu toch eindelijk gaan uitgeven*
Ge ziet nu van hier hoe een Paal-hoofd-redacteur, vergrijsd
in het tijdschriftwezen, en den redactioneelen schepter zwaaiend
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over Léon Bloy en den H* Pastoor Van Ars, dit dwaas beginnen op
misprijzing onthaalt* Hij schrijft een stukje : «Het Tijdslootje»
«In Vlaanderen gaat een nieuw literair tijdschrift verschijnen,
dat den wel zeer origineelen titel draagt van «De Tijdstroom*»
De redactie wordt gevormd door Pïeter Buckinx, André Desmedt,
Lode Lagasse, Franz van Bogaert, René Verbeeck en Jan Vercammen*
Het prospectus deelt o* a* mede, dat het blad bedoelt, het orgaan
te worden eener generatie die wars van al de eksperimenten der
laatste jaren, arbeiden wil aan den opbouw eener persoonlijker en
menschelijker kunst* Zij meenen dit te kunnen bereiken door meer
tucht en concentratie eenerzijds en anderzijds door meer waarachtigheid*
Men zou zich af kunnen vragen, waarom de heeren hun slootje
dan niet uit laten loopen in de « Dietsche Warande » of « De Gemeenschap » bijvoorbeeld, die heelemaal dezelfde onnoozele burgerlijkheid
als hier wordt vertoond tot hun beginsel maakten*
Het schijnt dat er tegenwoordig meer grijsaards geboren worden,
dan in de gezegende tijden der Tollensen en Ten Kates* Er leeft
momenteel (of juister : er schrijft momenteel) in Groot-Nederland
geen enkel dichter meer, die niet weg is gedoezeld in het gezellige
binnenhuisje der horretjes-lyriek en der welversneden vaerzen met
gevoelens-van-peperkoek* En daar is grootendeels het bezadigde,
burgerlijke schrikje voor het eksperiment aan schuldig* De schrijvende
meneeren durven niet meer een gewaagde worp, een prachtig-roekelooze gooi aan, maar tellen naarstiglijk de sylben en houden enquêtes bij alle ooms en tantes of hun werk niet over de schreef der
gangbare meening gaat*»
Ziedaar, vrienden grijsaards* Zult gij over de schreef der gangbare meening gaan, of niet ? Dit vraagt u
PERTINAX

of de onnoozele burgerlijkheid*
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Boekbespreking
VICKI BAUM, Helene Willfner, chemisch studente, W. De Haan, Utrecht.
De lotgevallen van Helene zijn gauw verteld en niet zoo bizonder sensationeel.
Maar belangrijker dan haar lot is haar leven. En even belangrijk zijn de talrijke
nevenfiguren, wier levensspel den hoofddraad van 't verhaal bont en meesterlijk verweeft.
Vicki Baum schrijft met een verbluffende zakelijke kennis van het moderne leven en niet
minder scherp is haar zicht in de menschelijke ziel. Groot wordt dit werk waar het niet
alleen met kennis en knapheid geschreven is maar met een teederheid die uitsluitend der
vrouw is en een glans van deernis legt over lijden en ellende. Wij moeten aanstippen dat
het volstrekt geen boek voor kinderen is, wat het niet belet te zijn een der merkwaardige boeken der jongste Duitsche letteren.
W.
TEMPLE BAILEY, Muurbloemetjes, vert. Engelsch R. De Ruyter-van der Feen.
Hollandia-drukkerij, Baarn.
Van den bekenden amerikaanschen veelschrijver een frisch en optimistisch boek
dat in al onze bibliotheken een plaatsje moge vinden.
D.
JOANNA OTERDAHL, Een uit velen* J. M. Meulenhóff, Amsterdam.
De schrijfster van « De familie Kruse»laat een uit velen, een vondelinge, verhalen
hoe een troosteloos leven haar toch tot troost wordt door den moed der aanvaarding en
boven eigen leed uitstijgen naar een nuttig, edel hooger doel. Zij zocht de wereld eerst in
de boeken, daarna in de werkelijke mensenen. Van hen, vooral van eenen dan, verwacht
zij wat haar hart behoeft. Toch moet zij verzaken, zij moet dien hoogen berg over om te
belanden in het dal van vrede en berusting. Een zacht opbeurend boek, eenvoudig
van structuur en stijl.
W.
THOMAS MOLINA, Das Leiden im Weltplan. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbrück.—
18RM.
Onder dezen deknaam behandelt een duitsch geleerde op sensationeele wijze de
belangrijkste vragen van wijsbegeerte en godsdienst. Wij schuiven ons persoonlijk oordeel
ter zijde om twee vooraanstaande geleerden voor dit ophefmakend werk te laten getuigen.
Prof. prelaat Geiger : «Ich habe Erfahrung auf dem Gebiete der theologischen Wissenschaft. Ich habe 20 Jahre im Priesterseminar an der Leitung der Priesteramtskandidaten
und ihrer wissenschaftlichen Ausbildung mitgearbeitet als Subregens und Regens. Ich
musz gestehen, dasz ich noch nichts gelesen habe, was mich mehr befördert natte in der
Erkenntnis der Glaubenswahrheiten und Durchdringung der wissenschaftlichen Probleme über Freiheit, Sünde und Erbschuld, über die Stellung Christi im Weital!,tibersein
Seelenleben, seine Heiligkeit, sein Opfer und über seine Kirche usw. Herrliche Ausführungen! Ich übertreibe nicht".
De hier te lande ook reeds gezaghebbende prof. Kiefl schreef : «Ich bin zu einer
durchaus günstigen Beurteilung der umfangreichen, tiefschürfenden Arbeit gelangt. Der
Autor versteht das Thema, das im Vordergrund des modernen Interesses an religiösen
Problemen steht, mit dem Lichte der kirchlichen Glaubenslehre vielfach neu und
eigenartig zu beleuchten. Das neue Werk wird Aufsehen machen und sicherlich dem
Verstandnis weiter Kreise vorwarts helfen ».
Hierna bepalen wij ons eenvoudig tot den wensch dat onze theologische bibliotheken zich dit boek zouden aanschaffen, dat onze priesters er hun stof voor meditatie en
leering uit putten en dat een kundig vertaler zich aan het werk zette.
V. D. W.
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CAMILLE MAÜCLAIR : La Vie humiliée de Henri Heine. (Le roman des grandes
existences» — 32)* — Librairie Pion» Paris» — iöfrs.
Een treurig boek» Want is er iets droeviger dan te moeten bekennen dat de ziel
van een dichter als Heine niet op de hoogte staat van zijn talent, dat de dichter wel
allerfijnst besnaard is, maar dat de man zelf erbarmelijk laag staat? En dan rijst de kwellende vraag op : Hoe kunnen zulke diep dichterlijke gaven gepaard gaan met zulke
povere menschelijkheid? Hoe heeft de zanger van « Das Buch der Lieder» zich kunnen
bezondigen aan zoo menig grof, verachtelijk pamflet of aan dichtwerken opzettelijk
ontsierd door de triviaalste bladzijden? En hoe kan de man die zijne eerste, reine, nooit
vergeten liefde in onsterfelijke verzen bezong dezelfde zijn als deze die gehoor gaf aan al
zijne liederlijkste driften, zich aan « Mathilde » vergooide en eindelijk zijne uitspattingen
door de afschuwelijkste ziekte, den jammerlijksten dood moest vergelden? Heel het
karakter van Heine is eene aaneenschakeling van tegenstrijdigheden: heel zijn leven droeg
hij in zich die dichterlijkheid die hem zijne volmaakt schoone, brooze, diep aangrijpende
verzen ingaf, te samen met de meest terugstootende, vulgaire brutaliteit, het meest
volkomen gemis aan princiepen» In den grond was hij een revolutionnaire, een arnachist
— een echte jood» Het boek van Camille Maüclair is zeer interessant, en verdient ten
zeerste gelezen te worden»
L» D»
La Guerre des Boers. Mémoires du volontaire Deneys Reitz. Préface du Général
J» C» Smuts» Traduction du Colonel Georges Cros» (Coll» d'études, de documents et de
témoignages pour servir a Thistoire de notre temps)» — Payot. Paris» — 20 fr.
Schrijver is de zoon van den gewezen President van Oranje staat» Hij was 18 jaar
toen de oorlog uitbrak en aanstonds nam hij, met zijne drie broers, waarvan de jongste
pas 12 jaar telde, dienst in het leger der Boeren» Hij nam deel aan de gevechten rond
Ladysmith, van Spion Kop, waarin zijn peloton zware verliezen kende. Eindelijk, volgde
hij Generaal Botha op Engelsch grondgebied, waar ze dank aan bijna bovenmenschelijken heldenmoed, ernstige uitslagen behaalden: Te laat, echter» Hun land was verwoest, hun huizen afgebrand, vrouwen en kinderen naar concentratiekampen weggevoerd, hun legers gedecimeerd en verhongerd» Ze moesten zich ondergeven»
Schrijver verliet zijn land en ging eene toevlucht zoeken te Madagascar, waar hij
zijne herinneringen schreef» Later echter keerde hij terug, en in den Wereldoorlog stond
hij getrouw de Engelschen ter zijde»
Zijn boek is uiterst belangrijk; met schrijver leven we al de wisselvalligheden van
den bitteren strijd mee en nevens deze uit het leven gegrepen avonturen, verbleekt de
boeiendste roman. Het waren dappere kerels, die Boeren, die geen vrees kenden, en
dikwijls slechts door een echt mirakel aan den dood ontsnapten» Zelfs de Engelschen
brachten hulde aan hunne onversaagdheid» Maar hoe verschillend die oorlog met dezen
van 1914! Het was dan ook veel meer een guerilla-oorlog» We mogen dit boek warm aanbevelen, zoowel voor jongeren als voor ouderen»
T»
EVE LAVALLIÈRE : Ma Conversion (Coll»« Les Documents bleus»: L'Homme» n° 21)
Introduction et Commentaires de Per Skansen» Préface de Francis de Croisset» — N» R» F»
Enkele jaren geleden reeds verscheen een boek over de bekeering der vermaarde
Fransche tooneelspeelster, Eve Lavallière; het was echter weinig belangrijk en bevatte
menige onnauwkeurigheden» Eve Lavallière stierf verleden jaar en vele documenten en
brieven hebben voor dit nieuwe boek dienst gedaan. Ditmaal is de geschiedenis van die
prachtige ziel heerlijk tot haar recht gekomen» De gevierde tooneelspeelster was in al den
roes van succes en roem» Prinsen maakten haar het hof, de beste tooneelschrijvers schreven stukken voor haar; ze kende liefde, bijval, vermogen, weelde» Toch was ze niet gelukkig, en meer dan eens in al de geestdriftige toejuichingen, dacht zij aan zelfmoord»
Behoefte aan rust en eenzaamheid bracht haar, in Mei 1917, in een dorpje van Touraine»
Daar was het dat de genade haar werk begon in die schoone, vurige ziel» Met reuzen
stappen ging Eve Lavallière op haar nieuwen weg vooruit, geen blik gunde £. nog aan de
bedwelmingen van haar vroeger leven; van het eerste oogenblik af had zij vaarwel aan het
theater gezegd, leefde zij alleen nog voor God» Te vergeefs trachtte zij Carmelieters te
worden; ze moest in de wereld blijven : maar van dan af was haar leven heel en al liefdadigheid ook heel en al lijden, naar de ziel en naar het lichaam — van vreeselijk lijden,
met liefde aanvaard»
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Een zeer schoon boek, dat veel goed zal doen, doch misschien niet voor zeer jonge
meisjes geschikt is.
L* D*
Louis LATZARÜS : Beaumarckais. (Le roman des grandes existences* n° 31)* —
Librairie Pion* Paris* — 16 fr*
Een meer bewogen leven laat zich maar moeilijk denken* Zoon van een horlogiemaker en zelf een bedreven ambachtsman, maar eerzuchtig en tuk op geld en roem, wist
hij weldra uit zijn nederig hoekje te komen* Uiterst schrander en wakker, niet al te
kieskeurig in 't gebruiken van middelen om tot zijn doel te geraken, door geen al te
groote nauwgezetheid van geweten gehinderd, werd hij om beurten muzikant der
Zusters van Lodewijk XV, luitenant-generaal der Politie, geheim agent voor Lodewijk
XVI, reeder, financier, uitgever, schrijver van aller sentimenteelste drama's, maar ook
van twee der geestigste blijspelen van heel de Fransche letterkunde* Intusschen steunde
hij krachtig den vrijheidstrijd der Amerikanen, was een der voorbereiders der Fransche
Omwenteling, huwde twee of drie keeren, had een menigte minnarijtjes en ontelbare
processen* Dit alles, en nog veel meer leidde hij te gelijk, en wist zijn zaakjes goed te besturen* Vreemd mengsel van buitengewone gaven en gemis aan echten zielenadel, was
hij een der meest bewonderde en tevens der meest beruchte, gevierde en belasterde,
populaire en gehate mannen van zijn tijd, terwijl zijn leven een opeenvolging van uitnemenden voorspoed en vreeselijken tegenspoed bood*
Dit boek boeit als een avonturenroman*
L* D*
PIERRE DEBONGNIE C* S* S* R* : Tous les Oiseaux du CieL — Editions de la Cité
chrétienne* Bruxelles* G* Beauchesne* Paris* — 20 frs*
Schrijver, onze landgenoot, heeft heel den oorlog in de loopgraven doorgebracht*
Het meerendeel der schetsen uit zijn boek verschenen vroeger in « La Voix du Rédempteur»te Leuven, ofwel in «La Revue catholique des Idees et des Faits »• Hij heeft echter
gelijk gehad ze te bundelen; want zijn boek is echt mooi: het geeft ons een heele reeks
«Saints et saintes gens d'autrefois et d'hier»; een rijke verscheidenheid van heerlijke
levens, sober geteekend in enkele trekken, in zachte tinten gekleurd* Heel snel wordt
men geboeid door die eenvoudige schetsen waaruit een fijne ziel spreekt* 't Is uitstekende
lectuur voor jongeren, want uit elke bladzijde ademt de liefde tot God; maar altijd blijft
de toon discreet en gematigd* Schrijver heeft zich weten te hoeden voor die zoeterigheid
die boeken als dit al te dikwijls onleesbaar maakt*
L* D*
MARCELLE VIOUX : Le Désert victorieux. Roman* — Fasquelle* Paris* — 12 frs*
Bij 't lezen van zulke onverkwikkelijke boeken vraagt men zich onwillekeurig af'
waarom ze toch geschreven werden* Wat brengen ze ons aan kunstgenot, aan schoonheid,
aan verhevenheid van gedachte? En het antwoord blijft uit* Overspel, blinde navolging
zijner driften, algeheel gemis aan alle gevoel van zedelijkheid of plicht, negeeren van alle
zedewet, volkomen amoraliteit, van de eerste bladzijde tot de laatste* Dat de beschreven
toestanden bestaan, best mogelijk : officiers van 't Fransche leger, ginder in Fransen
Afrika, die er een echt harem van gekleurde vrouwen in hunne woning op nahouden;
fijne Parisiennes, die hierin berusten, en zelfs den rol van favorite aanvaarden omdat de
liefde het hoogste gebod is : en nog wel zulke liefde! — Maar nogmaals, waarom dat alles
beschrijven? Wat kunnen ons al die menschen interesseeren? Was dan nog het talent
overweldigend genoeg om de poverheid der gedachte te doen vergeten, en over het geheel
de betoovering der schoonheid te werpen! Wat staan we hier oneindig ver van Psichari's
« Voyage du Centurion », of van het heerlijk leven van P. Foucault!
L* D*
ALBERT CHEREL : Rancé. Préface de René Bazin* (Coll* «Les Grands Cceurs »)* —
E* Flammarion* Paris* — 12 frs*
Slechts door de liefde kan iets grootsch tot stand komen. En, zooals schrijver
het prachtig laat uitkomen, Rancé's werk was een werk van liefde, van algeheele overgave
aan God. De groote hervormer van « La Trappe» had eene geweldige ziel, die geene
middelmaat kende* Na een al te wereldsch leven plots bekeerd, ging hij om zoo te zeggen
zonder overgang, een leven der strengste boetvaardigheid aan* Niets scheen hem te zwaar
als genoegdoening voor zijne zonden* De strengheid zijner hervorming wekte kritiek en
tegenkanting, zoowel als sympathie en bewondering; doch hij ging zijn weg onbekommerd voort, week voor geen controverse achteruit, en deelde nu en dan felle slagen uit*
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Hij was nu eenmaal geen tamme natuur! Ziekte en lichamelijk lijden vermochten niets
tegen zijn vurige ziel, tegen zijn dorst naar boetvaardigheid of zijn ijver voor de zielen*
Ook was zijn invloed buitengewoon groot zoowel op de grooten der wereld als op de
nederigste menschen*
Het boekje van M* Albert Cherel, in zijne beknoptheid, geeft een veel vollediger
beeld, als het veel uitgebreider werk «L/Abbé Tempête» van Abbé Brémont, dat,
hoe geestig en interessant geschreven, niets anders is dan eene grondige — en gewilde —
aftakeling van den beroemden Abt van La Trappe, en een onaangenamen indruk nalaat,
al heeft men dan ook al lezend gelachen* Dit boek, integendeel dat ons Rancé voorstelt
als wereldsch abbé, als bekeerling, als hervormer en zielenleider, als vriend van Bossuet
L* D*
c n hevige tegenstander der Jansenisten bevredigt ons veel meer*
KNUT HAMSUN : De laaUle Vreugde. — Uitg* J, Philip Kruseman, Den Haag* —
Ing* 3, 25 gl* Geb* 4,25 gl.
Dit boek beteekent een intermezzo, een verpoozing in het werk van Knut Hamsun*
Het is, als thema, de ervaringen tijdens een rustkuur, midden de eenzaamheid der bosschen en het gevarieerde gezelschap van een vacantieoord* De groote eigenschappen
van Hamsun : zijn onrustigheid, zijn onbedwingbare drang naar het onbekende, en zijn
menschenschuwe ironie* Maar naast Zwervers of Hoe het groeide, beteekent dit boek
slechts een literaire verpoozing*
Dr* L* D* S.
GRAZIA DELEDDA : I De brand in den Olijftuin* — II Schipbreuk in de Haven. —
III Berusting. — IV De Schuld van Anderen. — V Heimwee. — VI Marianna Sirra. Alle
uit het Italiaansch vertaald door E* A* Keuls-Schuur* — Uitgave Scheltens & Giltay*
Amsterdam*
Vóór Grazia Deledda had alvast een paar dozijn andere letterkundigen aan de
beurt moeten komen voor den Nobelprijs* Maar ze heeft niettemin een oeuvre voortgebracht dat zijn aantrekkelijkheid op het publiek nog niet heeft ingeboet* En dit is voor
een rasschrijver geen geringe verdienste* De plaats die Deledda inneemt in de Italiaansche letteren en de beteekenis van hare figuur werd door onzen medewerker Guido
Piovene uitstekend gekarakteriseerd in ons Italiënummer (April '30)* Deledda is als
literaire erfgename van Verga, getrouw gebleven aan haar gewestelijk realisme, — en
dat is wellicht de grootste bekoring van haar werk in het buitenland — en zij heeft de
ontroerende realiteit van haar verhalen doorweven met den toover van folklore en volkslegenden*
We hebben voor enkele maanden, zeer waardeerend een vertaling besproken die
door de Wereldbibliotheek werd uitgegeven: thans ligt een heele reeks vertalingen van
Deledda's werken voor* Het is niet mogelijk ze afzonderlijk te bespreken* U hebt de keus*
D*W*
PAUL EIPPER : Kinderen. Nederl. vertaling van C* M* Van Hille-Gaerthé* — N* V*
Leopold's Uitg* Mij Den Haag* 1930*
Alleen reeds om de verrukkelijke fotos van kinderen, in de meest leuke en expressieve poses en uitdrukkingen is dit boek een zuivere lust* Maar ze zijn slechts de
illustratie van Dr* P* Eipper's notities over het ontwaken en ontwikkelen van het leven
bij de kinderen; hoe verrassend hun wezen, hunne neigingen en hebbelijkheden zichvertoonen en evolueeren* Toen God den mensen na den zondenval in de straf van het leed
stortte, liet hij onze eerste voorouders nog deze drie dingen tot troost: sterren, bloemen
en kinderen* Van het liefste en duurbaarste bezit verhaalt dit gevoelvolle, hartelijke boek
van Dr* Eipper*
PAUL EIPPER : Kinderen der Dieren. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van
Dr* K* Kuiper* — N* V* H* P* Leopold's Uitgeversmaatschappij* 1930*
Door het schrijven van dit boek, ging voor Dr* Eipper een droom uit zijn kinderjaren in vervulling* Wat hij voor de kinderen der menschen deed, heeft hij gedaan voor
de kinderen der dieren* Hij heeft ze bekeken, bespied en bewaakt, om het diepe geheim
van hun wezen en geaardheid te achterhalen. Zoo vertelt hij nu van, de jonge pony, en de
schoenbekooievaar, en de kleine verweesde zeehond, en de kleine olifant, en de hert,
en de jonge neushoorn, en het oehoekeuken, het rendiertje en het zwaantje, van de tijger-
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tjes en de baviaantjes, en de apen, natuurlijk, en andere meer. Wie naar een mooi en
prachtig geïllustreerd boek zoekt voor een geschenk, die heeft er hier een, waarvan hij
vreugde beleven zal.
W. B.
HERMAN TEIRLINCK : Gedenkboek 1879-1929. — Uitgeverij De Sikkel. Antwerpen.
Na Van de Woestyne en Persyn kwam Herman Teirlinck aan de beurt. We hebben
nu eenmaal in Vlaanderen aanvaard het als een zeer gewichtig evenement te beschouwen
dat een kunstenaar vijftig iaar is geworden. En soms vinden we zelfs dat een veertiger al
rijp is voor een hulde. Maar dat eenmaal aanvaard, kunnen we van harte met de andere
vrienden en vereerders van den scharlaken Tijl ons glas heffen op het heil en den gelouterden opgang van dezen ongemeen rijk begaafden vijftigjarige. De Sikkel heeft een aantal
feestgroeten van vrienden gebundeld, met een bibliographie van H. Teirlinck's werk door
Dr. C. Debaive, en de keurige uitgave met een aantal fotos en houtsneden versierd. L. Van
Deyssel opent de reeks met een artikel dat aldus aanvangt: Die Vlamen, Ju ju wat een
grof volkje — pardon dit is uit een artikel van hem dat dertig jaar geleden verscheen —
het vangt dus aan als volgt:« Herman Teirlinck is een der aller grootste vlaamsche letterkundige kunstenaars van den tegenwoordigen tijd.» Herman Teirlinck is in elk geval een
uitzonderlijk, wisselend, en verbazend veelzijdig artist; en het zou een daad zijn van
eenvoudige rechtvaardigheid indien de jonge tooneelschrijvers en tooneelvernieuwers —
de katholieke niet uitgesloten — wilden erkennen wat ze te danken hebben aan den
schepper van « De Vertraagde Film» en «Ik dien »•
W. B.
Louis BERTRAND : Sint Aügwtinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch
door Frans J. Wahlen. — Tweede verbeterde druk. N. V. W. L. & J. Brusse's, uitgeversmaatschappij te Rotterdam, 1930.
Het kapitale werk van L. Bertrand over St-Augustinus hoeft noch aanbeveling noch
lof. Wie het lezen kan in het fransch, doe het in de klare oorspronkelijke taal van dezen
Academicien. Maar wie dit niet of moeilijk doen kan leze de uitstekende vertaling van
den Maasbode redacteur F. J. Wahlen. De uitgave is zeer verzorgd.
W. B.
FRANS J. WAHLEN : Augustinus op zoek naar de waarheid. — W. L. & ]. Brusse's.
Uitgeversmaatschappij N. V. Rotterdam, 1930.
Ten gerieve van de jeugd heeft de vertaler van L. Bertrand's werk over St-Augustinus, dit boek in frissche, vlotte taal naverteld voor de jeugd. We vestigen er gaarne de
aandacht op van hen, die met de leiding onzer jongens en meisjes zijn gelast.
W. B.
Gedichten van den Schoolmeester, met inleidingen van C. J. KELK en MR. J. VAN
LENNEP en de oorspronkelijke illustraties. — 4 e druk. — Drukkerij en binderij van de
Wereldbibliotheek. 1930.
We lezen natuurlijk de Gedichten van den Schoolmeester niet met de mentaliteit
en de knusse vroolijkheid van den lezer uit de jaren zeventig. Maar er is niettemin in
deze eenvoudige gedichten genoeg levende wijsheid en geestigheid en humor en satire
overgebleven, zoodat ze ook voor deze generatie een wezenlijk genot blijven bieden. En
het afdoende bewijs daarvan spreekt uit het feit dat de Wereldbibliotheek, na de eerste
elf duizend, weer vier duizend exemplaren drukken liet.
W. B.
POL DE MONT : Aan mijn Payotteriland. Deze uitgave werd bezorgd door den
Geschied- en Oudheidkundigen kring van West Brabant.
Laat Pol de Mont nog vijftig jaar leven onder de hoede van den Antwerpschen
Lievevrouwentoren; laat hem nog zoo hartstochtelijk getuigen voor de schoonheid van
dezen stroom en deze stad, hij is en blijft een zanger uit het stoere Payottenland, met de
müde poëzie van zijn geheuveld landschap en de overdadige vruchtbaarheid van zijn
grond. Die schoonheid en die vruchtbaarheid en de blijde bedrijvigheid der lieden op
het veld heeft Pol de Mont bezongen in een beschrijvend gedicht, dat hij vaak overtroffen
heeft, maar dat niettemin warm is van zijn liefde en zijn vereering. Maar dan volgt een
gedicht waar zijn onverwoestbare vlaamsche overtuiging meer vaart in heeft gezet. Dat
klinkt, bondig, kruimig en wilskrachtig. Elk vers als de bonk van een hamer op het
vlaamsche aambeeld.
A. V. C.
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Inhoud van Tijdschriften
LEVEN EN WERKEN (September). - Dr» Bierens De Haan : Toespraak ter
gelegenheid van de huldiging van Mej» E» C» Knappert op 15 Juni 1930» — Nico Van
SüChtelen : Odysseus' Dool» — Annie Salomons : Sardientjes» — Beatrice Willing : De
Stièn op het Pad» — G» H» J» Bleeker-Hendriks : Een vacantie-week in Midden-Java» —
Annie Salomons : Een bizonder boekje» — C» M. Vissering : Over de Ziekenverpleging
in ftederlandsch-Indië»
DE VLAAMSCHE GIDS (Oktober). - H» Ch. G» J» Van der Mandere : Reisindrukken uit Finland, I» — Maria Karola : Breuken. — Bertha : Twee Gedichten» —
Piet Schepens : De Zweedsche Letterkunde in de Oudheid en de Middeleeuwen» —
P» t). K», Jozef Peeters en M» B»: Boekbeschouwing»
ELSEVIER (OcL). — Frontispice-plaat: Meisjeskopje, toegeschreven aan Cornelis
Dö Vos» — A» Stheeman : Tentoonstelling van Oude Vlaamsche Kunst in het Belgische
Jubeljaar, met 12 illustraties» — Hendrik De Vries : Improvisatiën» — Cornelis Veth :
Ëén merkwaardig dilettant, met 6 illustraties» — J» F» Van Deene : Delacroix, I, Delacroix en de Romantiek, met 5 illustr» — Hélène Swarth : Herfstvuur» — Elisabeth
2ernike : Moeders en Maagden, I» — Johan W» Schotman : Gedichten» — J» F» Baer
Van Hammersweil : Tropennacht» — Kroniek» — Boekbespreking, door H» R», Roel
Houwink, W» Jos» De Gruyter en F» M» Schnitger, met 2 ill (bh» LXII)» — Een Bouwplastiek van Rudolf Belling in het gebouw « De Volharing»te Den Haag, door W» Jos»
De Gruyter, met 2 illustraties (blz» LXII en LXIII)» — Een Jheronymus Bosch Bij R»
W» P» De Vries, door A» Stheeman, met 1 illustratie (blz. LXIV)» — « Vincent van Gogh
en zijn Tijdgenooten», Tentoonstelling ter herdenking van den sterfdag van Vincent
Van Gogh (29 Juli 1890) in het stedelijk Museum te Amsterdam, door A» E, Van Den
Tol, met 4 illustraties (blz» LXI en LXIV)»
REVUE GÉNÉRALE (septembre). — Max Waller : Brigitte Austin (roman) suite
et fin» — Léon van der Essen : André Jolly et les Origines du Gouvernement Provisoire
(septembre 1830)» — Yves De La Brière : Chez les Grand-Parents Maternels du Roi
Albert, a Sigmaringen en 1837 et 1838» — Paul Champagne : La journée du poète» —
C t e L» De Lichtervelde : Les Jacobins au Congres National» — Paul Stevens : Maisons
de papier, maisons de Béton» — V te Ch» Terlinden : TEsprit National Beige sous la
Domination Franchise» — Edmond Joly : Revue Littéraire : Le Grand Portail des morts»
— Férnand Baudhuin : La Vie Economique et Financière : La Part du Capital» —
Auguste Mélot: Chronique Politique»
BOEKZAAL (Oktober). - S» : Kerk en Staat naar Sint Augustinus» — G» Vrijmoed O» F. M» : Het Katholicisme» — Dr» M» : Hauptmann's Huwelijks roman» —
P» v» d» M» d» W. : Het nieuwe Sparta» — Kees van Hoek: Literatuur in Canada» —
M» M»: Nicolas Schwarzkof» — Dr» Raph» Kreemers : Van reizen en trekken.
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LA NOUVELLE REVUE FRAN£AISE (septembre). - Paul Valéry: Aphorismes— Ramon Fernandez : La pensee et la révolution. — André Salmon : Saints de glacé. —
Jean Grenier : Sur Pinde (fin)* — Lugné-Poe : Premiers pas avec Antoine. — Henri
Fauconnier : Malaisie (III)* — Chroniques. — Notes, etc.
LA NOUVELLE REVUE FRAN?AISE (octobre). - Louis Guilloux : A propos
de Jules Vallés. — Jules Vallés : Souvenirs d'un étudiant pauvre. — Julien Benda :
Essai d'un discours coherent (I). — André Thérive : V. E. N. C. — Philippe Soupault:
Une fois. — Henri Fauconnier : Malaisie (IV).
HOCHLAND (August).-Robert John: Die Judenfrage als Reien-Gottes-Frage.Dr. Maria Schlüter-Hermkes : Die Frau im geistigen Leben. — Karl Schaezler : Richard
Strausz oder : Musik und Weltanschauung. — Gertrud von Ie Fort: Der Papst aus dem
Ghetto. Die Legende des Geschlechtes Pier Leone. — Professor Dr. Hermann Platz :
Frankreichs Ringen um seine Romantik. — Sebastian Röckl : Zwei unbekannte Briefe
Sdheffels an Paul Heyse. — Wilhelm Moock : Kritik : Die Stigmatisierte von Konnersreuth. — Dr. Robert Kosmas Lewin : Untergang der Erde am Geist? — Rundschau :
Das befreite Rheinland. — Die drei Generationen der Kommunisten. — Italien und die
Landwirtschaft. — Die Kunst des Barockmalers Michael Willmann. — Ostasiatische
Malerei aus acht Jahrhunderten. — Das Geheimnis von Gallspach. — Neues vom
Büchertisch.
HOCHLAND (September).— Von *** .Abklingen einer Lebensform.— Professor
Dr. Karl Schmitt : Der unbekannte Donoso Cortes. — Otto Karrer : Der Prophet
Savonarola. — Dr. Herbert Rüssel : Max Scheler und die Probleme der deutschen
Politik. — Gertrud von Ie Fort: Der Papst aus dem Ghetto. Die Legende des Geschlechtes Pier Leone. — Friedrich Demi: Madonna zur Linde (Gedicht). — Wilhelm Moock :
Kritik: Aufgang der Menschheit? — Dr. Friedrich Fuchs : Das Münchener« Totenmal »
einkunst politisches Exempel. — Rundschau : Wendepunkt französischer Geistigkeit. —
Das tausendjahrige Island. — Mistral. — Siegfried Wagner. — Zu Martin Lauterburgs
Auferstehungstriptychon. — Neues vom Büchertisch : Neue Romane.
LITERARISCHER HANDWEISER (September). - Hugo Lang : Unionsliteratur
und Jubeljahr der Augustana. — Joseph Sprengler : Aus der Theaterkritik der Zeit. —
Linus Bopp : Um Kultur und Kind. — Gerhart Göhler: Bildnis des Francis Jammes. —
W. Steinitzer: Neue Afrikabücher. — Besprechungen.

N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

De Kritiek in Vlaanderen
(Vervolg)*
Antwoord van Joris Eeckhout :
Kritiek is niets anders dan liefde* die begrijpen wil. en te bewonderen wenscht*
De kritikus moet er dus* in eerste instantie* op uit zijn* het werk*
dat hij te beoordeelen krijgt* tot in zijn innigste en diepste essentie
te peilen* Met de zuiverste ontvankelijkheid* en wars van elke vooringenomenheid van welken aard ook* komt hij er tegenover te staan*
Wie de schrijver zelf is* welken maatschappelijken rang hij bekleedt*
of tot welke politieke partij hij behoort* mag hier geen gewicht in de
schaal leggen* De auteur is maar interessant in zoover zijn werk
belangstelling verdient* Hij telt in elk geval maar mee «en fonction
de son oeuvre »•
Het werk* en alleen dit* is het uitgangspunt van den kritikus*
Hij heeft het dan ook te beschouwen langs alle zijden : geen kleurschakering mag hem ontgaan* geen geluid onvernomen blijven*
geen sylben-rimpeling hem onverschillig laten*
De eerste vraag* welke dient opgelost* luidt : welk is blijkens
dit werk de bedoeling geweest van den schrijver? Is die van de baan*
dan ligt het in de lijn van den kritikus te onderzoeken* in hoever
het den schrijver gelukt is* zijn bedoeling naar het plan der verwezenlijking op te voeren* m* a* w* of hij bij machte was te veruitwendigen :
den innerlijken vorm* dien hij in zich droeg*
De kritikus wordt dus vóór een dubbel probleem gesteld :
Wat heeft de schrijver op het oog gehad?
Hoe is hij geslaagd in het uitwerken van zijn bedoeling?
Hoe geraakt de kritikus nu eigenlijk achter 's schrijvers bedoeling? Hoe is het hem mogelijk, het verwezenlijkte werk te vergelijken
met het beeld er van, dat den schrij'ver* al werken* gedurig voor oogen
stond?
Daarin juist ligt de gave den echten kritikus eigen* Als bij
intuïtie — al bestaat dit litterair proces dan ook feitelijk in het her897

leiden van een synthesis tot een analysis — wordt hem dadelijk
klaar, wat de schrijver gewild heeft* Zijn kreatief vermogen treedt
in werking; met de gegevens hem door den auteur aan de hand gedaan,
herschept hij het werk in zijn geest, en al scheppen wordt hem duidelijk wat in 's schrijvers prestatie, volkomen, of minder goed, of heelemaal niet, geslaagd heet* Ook de kritikus is een schepper; de kritiek
ten slotte niets anders dan een vergelijking ingesteld tusschen twee
scheppingen : de door den auteur verwezenlijkte, en de ideëele van
den kritikus*
Is het den kritikus eenmaal duidelijk, wat de schrijver zich
voorgenomen heeft, — van welk kriterium zal hij dan uitgaan om
het werk te beoordeelen? Van een litterair dito, — natuurlijk! Wie
een wetenschappelijk boek bespreekt, legt immers een wetenschappelijken maatstaf aan, en geen ethischen*
Maar, waar haalt de kritikus zijn maatstaf vandaan?
Is een opus volmaakt als het heelemaal klopt met vooraf-opgezette
regels, — met de poëtiek van Aristoteles bijv* of den kodeks van
Lessing?
Verliezen we hier niet uit het oog, dat de esthetiek wel historisch
te verklaren is door de kunstwerken, maar deze niet genetisch door de
esthetiek*
De wetten worden opgemaakt naar de werken; deze laatste zijn
nooit het produkt van een zorgvuldige toepassing er van* Ieder
kunstwerk zal dan ook beoordeeld, niet naar een buiten-af-staand
kriterium, maar volgens de wetten van eigen, innerlijken groei*
Deze verschillen naar gelang van den aard der werken zelf* De groei
der lyriek is anders dan deze der epiek; de wetten dus die beider leven
beheerschen, zullen dan ook niet tot eenzelfde formule te reduceeren
Zijn*
Toen hij zijn werk opvatte, heeft de schrijver meteen die wetten
aanvaard, of beter : ze zichzelf opgelegd*
Het blijft dan de vraag : hoe heeft hij die nageleefd? Ook dit
moet klaargetrokken*
Wie anders te werk gaat, en aldus bijv* redeneert : dit werk is
blijkbaar een roman; een roman moet dus en zoo opgebouwd; deze
hier vertoont geenszins zulkdanigen bouw; een roman is het dus niet;
als kunstwerk is deze pseudo-roman dus feitelijk mislukt, — die
verzinkt van meet af aan in 't ergerlijkst apriorisme* Wie naar onwrikbaar-vaststaande formules oordeelt, zal, waar het gaat over romans
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bijv*, allicht vrede hebben met dito's van Balzac en Walter Scott,
maar streng afwijzend staan tegenover de werken van Meredith en
Proust* Het was vroeger niet anders gelegen met de drie-eenhedentheorie in de dramatiek; — wie ze niet sekuur naleefde, telde eenvoudig niet mee!
Wie er zoo maar te pas en te onpas formules bij betrekt, wordt
telkens weer bij het verschijnen van een nieuw werk, waaruit blijkt
dat de geniale schrijver naar al die voorschriften-zonder-einde niet
omzag, zijn eigen wegen ging, en toch prachtig werk leverde, in
't nauw gebracht en gedwongen zijn formule te herzien en te wijzigen*
Om een werk dus van litterair standpunt uit te beoordeelen, dient
als uitgangspunt genomen: de organische groei van het werk zelf* Deze
ontwikkelt zich immers volgens de wetten der esthetische biogenie*
Zoo staat men per slot van rekening voor een objektief feit,
dat geen ander dan een objektieve interpretatie gedoogt* Goede
kritiek is vanzelf objektief; zij stelt in eerste instantie vast: wat is*
« Voir clair dans ce qui est», heet het bij Stendhal; het moest de
leus zijn van al wie aan kritiek doet* Wanneer dan het werk, in al zijn
deelen doorkeken, langs al zijn zijden belicht, als een objektief feit
voor den kritikus staat, kan er eigenlijk en eindelijk een oordeel over
uitgesproken*
Dan rijst de vraag : hoe heeft de schrijver zijn ideeën en gevoelens
geuit, in welken vorm?
Men moet van dit formeel standpunt uitgaan; inderdaad, waar
men met een gebrekkigen vorm, of erger nog, met den vorm van het
vormelooze, te doen krijgt, heeft een werk nooit kans voor de litteratuur in aanmerking te komen* Geen schoonheid zonder een vorm die
ze belijdt*
Is men eenmaal over de formeele kwestie heen, m* a* w* voert
de vorm ideeën en gevoelens volkomen op tot hun hoogsten bloei;
mag hij er feitelijk de «splendor» van geheeten, want de eenig-juiste
en krachtigste uitdrukking, dan kan verder nog geoordeeld over het
gehalte en de waarde van die gevoelens zelf*
Want, staat een mooi-geschilderde peer esthetisch hooger
dan een banale Madonna; een heerlijke «Piëta» van Michel-Angelo
daarentegen zal esthetisch wel meer waarde hebben dan een stil-leven
van om 't even welk Grootmeester in de schilderkunst* En de reden
ligt voor 't grijpen* Is zij uiteraard niet rijker bron van dieper-roerende
emotie? Of weigert men aan te nemen, dat er tusschen 's menschen
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vermogens een bepaalde hiërarchie bestaat? en binnen die vermogens
zelf een zekere hiërarchische orde niet kan uitgesloten?
Is dan eenmaal klaar uitgemaakt, wat de schrijver bedoelde,
welke de geestelijke inhoud is van zijn werk, zoo komt men er vanzelf
toe dien inhoud zelf te beoordeelen, en, afrekenend met de hiërarchie
in ideeën- en gevoelsleven, een schrijver te verwijzen naar de plaats,
die hem in de litteratuur toekomt*
Aldus voert een streng-objektief-geleid onderzoek tot het
bepalen van de beteekenis van werk en schrijver*
Uit deze uiteenzetting blijkt dan ook allerduidelijkst, dat de
kritiek, zooals wij die opvatten, volgens de eischen van haar intiem
wezen, volkomen rekening houdt met het ethisch element* Een
kunstwerk immers is er niet alleen om zichzelf, maar ook en zelfs
voornamelijk om den mensch* En, waar het in betrekking komt te
staan tot den mensch, dient het terzelfdertijd beschouwd met het oog
op de vele betrekkelijkheden, waarin de mensch zich beweegt* De
mensch is geen autonoom wezen, de kunst al evenmin*
Uit 's menschen verhouding allereerst tot God, vloeien stellige
verplichtingen voort* Waar God's wet bestreden wordt door zekere
kunstuitingen, dienen deze onvoorwaardelijk veroordeeld*
Geen logisch-handelend kristenmensch zal aan de kunst zijn
bovennatuurlijke bestemming wagen* Godsdienst en moraal staan
voor hem, want ook in de, hooger dan om 't even welke kunst*
Sommige artistieke uitingen toch zijn absoluut uit den booze :
door al te levendige uitstalling van zedelijke verdorvenheid, vooral
op seksueel gebied, kan de wil, in den strijd tegen het kwaad — denk
aan het dubbel-ik in elkeen van ons! — zoo sterk ontzenuwd worden,
dat hij de worsteling niet te boven komt* Het valt trouwens nog te
bezien, of, zelfs van een strikt-esthetisch standpunt uit, hevige
zinnelijke roering in den mensch door litteraire voorstellingen te weeg
gebracht, niet alle rustige schoonheidsemotie aan 't wankelen brengt*
Het ethisch bestanddeel in de litteraire kritiek is dus geen parasitair element; het behoort feitelijk tot haar wezen, althans voor wie de
kunst beschouwen als iets meer dan louter een spel« qui ne porte pas
è conséquence***"
Kritiek is niets anders dan liefde, die begrijpen wil, en te bewonderen wenscht, — en d&èrom juist soms toornen kan en kastijden
moet, want «la critique méprise Tart, quand il lui pardonne d'avoir
un idéal qui n'est pas vrai»(E* Hello)*
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Antwoord van Willem Putman :
L
Mag ik mij beperken tot het gebied van het tooneel? Wij noteeren:
stilstand, naar het schijnt. Reeds het tooneelnummer van a Hooger
Leven» wees op die «bezinning K Het experimenteeren kan niet
blijven duren* Het voorbije seizoen, met als hoogtepunt het sukses
van «De wonderdoktoor», toonde dat de belangstelling voor de moderne pogingen verzwakt* Wil dat zeggen dat de «vernieuwers» zich
vergist hebben? Deze vraag is niet zoo gemakkelijk te beantwoorden*
In elk geval geloof ik dat de reactie tegen het realistisch tooneel
nuttig is geweest en noodzakelijk* Het was noodig dat wij reageerden*
Misschien hebben wij ons ten deele vergist in de manier, waarop
wij gereageerd hebben* Eigenaardig toch is dit verschijnsel : na den
oorlog versterkt allerwegen de zoogenaamde gemeenschapszin, en het
theater, dat eigenlijk volkskunst, gemeenschapskunst bij uitnemendheid is, kent overal een malaise* Het spreekt van zelf dat de schuld
daarvan niet bij het publiek ligt, maar in het theater zelf* Het volk is,
ondanks het heropleven van zijn zin voor gemeenschappelijkheid (zijn
groeiend verlangen naar tucht, zou Teirlinck zeggen) niet naar de
schouwburgen getogen, omdat het in de schouwburgen niet vond wat
het zocht : een gezamenlijke emotie* Met deze vaststelling leggen we
den vinger op de wonde* Het theater was van zijn natuurlijke bestemming afgeweken ten gevolge van de verschillende manifestaties
van wat wij gewoon zijn te noemen : het realisme* Deze manifestaties
zijn veelvuldig en dragen allerlei namen : impressionisme, symbolisme,
materialisme, enz* Een tooneelstuk werd een uitrafeling* De schouwburg ging er uitzien als een kliniek* Hoe wilt ge de menigte daaraan
interesseeren! Ten andere, het publiek heeft voor die proefnemingen
wel eenige belangstelling getoond, zoolang de tijdsgeest in het teeken
van het individualisme staan bleef* Maar daar kwam de kentering,
daar keerde de tij — en het fatum heeft gewild dat het theater ginst
in individualistische afwijkingen dreigde te stikken, op het oogenblik
dat het publiek zijn individualistisch keurslijf in stukken trok*
Dan zijn de mannen gekomen, die hebben gereageerd* Zij hebben in elk geval gelijk gehad* Maar wat hebben ze bereikt?
Want, het valt niet te loochenen, wij, de modernen, wij hebben de
tooneel-malaise niet overwonnen, wij hebben het publiek niet terug901

gehaald, wij hebben geen nieuw sterk tooneel geschapen, dat volkomen aan den tijdsgeest beantwoordde.
De oorzaken? Ik kan hier niet in détails treden — maar het is
zeker dat de modernen, óf zich zelf niet voldoende uit individualisme
en realisme konden losworstelen (Teirlinck bijv*), óf, in hun ijver,
vervielen in de omgekeerde fouten van wat zij wilden bestrijden : literatuur, cerebraliteit, extravaganties, duisterheid* De regisseur is naar
voren getreden, en dit deed hij dikwijls nogal lomp. Ge verovert geen
kuituur in een paar jaar tijds.
Maar er zullen nog wel diepere oorzaken zijn van ons niet slagen*
We leven snel* Schijnt het niet dat we stilaan terug gaan naar de vooroorlogsche mentaliteit — en dus naar wat wij genoemd hebben : de
vooroorlogsche vergissingen? Het zou dan blijken dat de vastgestelde
wijzigingen in de algemeene levensopvatting slechts oppervlakkig
waren, het onmiddellijk gevolg van de wereldschokkende gebeurtenis
1914-18, met al de eraan verbonden manifestaties, o* m* de sportfurie,
de jacht naar plezier, de korte rokjes, geluidswaanzin, de jazz, het
tooneel-expressionisme en alle andere nieuwe ismen in schilderkunst,
architectuur en muziek* Gaan wij zoo geestelijk als materieel terug
naar de vooroorlogsche orde ?
Het is misschien niet gewaagd te beweren dat deze vraag zich
thans stelt — en den «Stilstand», dien wij nu waarnemen, motiveert*
Wij leven, op elk gebied, in een onzekere periode* Niets is opgelost*
Overal verscherpen de politieke en economische conflicten* Ik geloof
dat de aan het tooneel te geven richting van de oplossing dezer conflicten zal afhangen — want het is duidelijk dat het tooneel tred moet
houden met den algemeenen gang van beschaving, met de heerschende
levensbeschouwingen, met de sociale en economische vernieuwingen,
waarlangs onze tijd evolueert* Het tooneel moet de aspiraties van zijn
tijd omvatten en ze naar het publiek brengen op een wijze, die het
directst dat publiek ontroert* Tooneel immers onderstelt het harmonieuze samenvloeien van het positieve element, dat zich openbaart
tusschen de schermen, en het negatieve element dat in de zaal zit* Uit
het vastschakelen van deze twee potenties moet de ontlading komen,
de schok die alle critiek verdooft*
II*
De criticus moet m* i* altijd trachten opbouwend werk te leveren*
Afbrekende critiek is vaak gemakkelijk en lokkend* Afbrekerij laat
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den criticus toe zich zonder veel inspanning interessant te maken*
Met afbrekerij trekt de criticus de aandacht weg van het werk dat
hij bespreekt en vestigt ze op zijn eigen persoontje* Dit schijnt mij
een psychologische factor* die de neiging tot afbreken onder de
jongeren volkomen motiveert*
Op tooneelgebied schiet onze critiek veelal te kort* Zij is meestal
in handen van onbevoegden (lees de tooneelrubrieken in onze dagbladen)* Een m* i* verkeerd standpunt is op combatieve wijze een of
anderen stijl af te breken of op te hemelen* Er werd mij, nog niet lang
geleden, verweten dat ik goed kon schrijven én over Delacre én over
Tairoff* Waarom niet? In eiken tooneel-stijl kan men goede en minder
goede elementen onderscheiden* Een vertooning is nooit slecht omdat
Ze « modern»is — maar omdat ze in haar « modern zijn » niet beantwoordt aan de eischen, die wij als toeschouwers berechtigd zijn in een
tooneelzaal te stellen* Bijvoorbeeld* zulke vertooning is slecht, als ze
ons verveelt* Ze is slecht als ze ons een worsteling biedt tusschen tekst
en regie* En zoo verder*
Ik heb dezen zomer, in mijn beschouwingen na 't tooneelseizoen
1929-30, gevraagd om een objectiever critiek* Deze vraag gaf aanleiding
tot polemiek* Men heeft mij, moedwillig of niet, verkeerd begrepen en
o* m* geantwoord dat we meer hadden aan «partijdigheid» en «beginselvastheid » dan aan die misselijke versleten «objectiviteit »* Het
is duidelijk dat voor wie den zin van de gebruikte woorden kent«objectiviteit » «beginselvastheid» niet uitsluit* Wel integendeel met
«objectiviteit »* bedoel ik juist dat men zijn oordeel te toetsen heeft
aan beginselen — hier : de wetten van het tooneel — en niet aan allerlei bijkomende omstandigheden* En als ik hier om meer objectiviteit
vroeg, wilde ik juist reageeren tegen den kliekjesgeest, die thans al te
zeer ons tooneelleven beheerscht* De criticus moet niet hoofdzakelijk
belang geven aan den naam van het gezelschap dat optreedt, aan de
sympathieën van den directeur der krant waarin hij schrijft, aan de
politieke opinies van den regisseur dien hij aan 't werk ziet — maar aan
de werkelijke gaven en fouten van de praestatie, die hij te ontleden
krijgt* Enfin, dat is toch van zelf sprekend — en het pleit heel
zeker niet voor den huidigen stand onzer tooneelcritiek dat zulke
essentieele waarheden moeten worden in herinnering gebracht*
Nu vraagt gij : moet de critiek vooral opwekken tot zelfcritiek?
Zij zal dat, geloof ik, steeds als ze objectief is en uitgaat van bevoegde
zijde, t* t* z* als ze gemotiveerd is* Maar zij kan zeer goed aanmoedi903

gend zijn te zelfder tijde* De gestelde vraag kan men eigenlijk zoo
formuleeren : moet de criticus de gaven of de fouten van een werk
opzettelijk onderlijnen* Hij moet geen van beide dingen doen* Hij
moet objectief zijn* Trekt hij geestdriftig te velde voor of tegen een
werk* dan is daar niets tegen als hij maar zijn houding kan verantwoorden* Die geestdrift* al of niet gewenscht* is dan nog slechts een
quaestie van temperament*
III*
Een oprecht katholiek stelt altijd zijn levensbeschouwing vooraan*
Ook als hij criticus is* Hij kan dan niet anders dan er op te wijzen als
hij in zijn levensbeschouwing gediend wordt of gekwetst* Zijn ethisch
en aesthetisch standpunt moet evenwel goed en afzonderlijk omlijnd
worden* Een tooneelstuk is niet een goed tooneelstuk, omdat het
katholiek is* En in een niet-katholiek stuk kan een katholiek criticus
ook veel goeds ontdekken en aanvaarden* Het dunkt mij dat het in zulk
geval volstaat dat hij er op wijze dat de levensbeschouwing van den
schrijver van het betrokken stuk niet de zijne is* Hij moet ethisch
ruim zijn, vooral op tooneelgebied* Want wil hij al wat niet-katholiek
is afbreken of gewoon negeeren, dan wordt hij fataal zeer eenzijdig en
mag om zoo te zeggen zijn schouwburgen-rubriek stop zetten*
IV*
Wij hebben* in onze nog jonge tooneel-beweging* veel van het
buitenland te leeren* Een buitenlandsch tooneelcriticus, dien ik zeer
waardeer* is Lucien Delbeck, maar als ik gelooven mag wat hij schrijft
in zijn « Crise du théatre », dan moet ik besluiten dat de toestand der
tooneelcritiek in Frankrijk al niet veel beter is dan hier* Hij schrijft :
«La critique n'existe plus* Sans doute* il y a toujours des comptes
rendus dans la presse* Mais ils n'ont aucune importance* Pourquoi,
tout Ie monde Ie sait encore* Neuf fois sur dix, ce compte rendu n'est
que complaisance ou combinaison*»
Zou dat geen internationaal plaagje zijn?
Antwoord van Aug. Van Cauwelaert:
Ik beweer niet dat we geen kritiek hebben in Vlaanderen* maar
we hebben niet de kritiek die we hebben moeten* Dit is voor de vlaamsche letterkunde geen gering tekort* En hier bedoel ik niet enkel den
beroepskritikus, maar al wie in Vlaanderen literaire kritiek schrijft,
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want ik zie geen wezensverschil tusschen het werk van beiden* Zij
opereeren beiden op hetzelfde materiaal; zij toetsen dit materiaal
aan het wezen en dezelfde wetten der schoonheid* De boekrecensent
opereert in het klein, de kriticus arbeidt op een ruimer veld, maar
de taak van den recensent is geen mindere of minderwaardige* Ik
Zonder alleen uit de korte notas die tijdschriften veelal brengen over
boeken : een korte inhoud en een korte aanbeveling of afkeuring* Iets
als het verleenen of het weigeren van een geestelijk imprimatur*
Dat is geen kritiek*
Stellig de beste kritiek kan geen kunstwerk uit den grond stooten*
Waar de krachten niet te kiemen liggen, kunnen alle bezweringen
geen wasdom scheppen : — wat is er bv* overgebleven van al het
kritisch of*** onkritisch geprofeteer en de opgejaagde drukte der eerste
naoorlogsche jaren? Niet veel meer dan een hoopje onvruchtbare
rethoriek* Maar kritiek die goed gericht is kan zeer bevorderend
werken, en louterend* Kritiek kan moordend werken, wanneer ze
met een baldige stelselmatigheid den arbeid aanrandt van schuchtere
naturen; en het is misschien tengevolge van dergelijke onbesuisde
valbijlmethoden, dat een zuiver dichter als de Limburgsche Pater
Jac* Schreurs, zich sedert jaren opsloot in hardnekkig zwijgen*
Maar kritiek, wanneer ze door een hoogstaanden en begrijpenden
geest, met kritischen schoonheidszin gevoerd wordt, kan een kunstenaar den moed geven tot de reddende daad; zij kan een kunstenaar losrukken uit beroezing en zelfbedrog en opeens aan zichzelf openbaren*
Dat is de eerste taak van den kritikus en het resultaat is dubbel*
Het is heilzaam tegelijk voor den schrijver en voor de gemeenschap*
Een kritikus moet zijn : rechter en gids* Daar was een tijd in
Vlaanderen dat we vooral den gids van noode hadden voor de vlaamsche gemeenschap* Ik denk aan de toestanden die hier heerschten
dertig, veertig jaar geleden* Onze letterkundige ontwaking was
geschied meer dan tien jaar nadat de Tachtigers in Holland, het wezen
Zelf der literatuur hadden bevrijd; maar onze vlaamsche letterkundigen,
Gezelle in zijn herfstelijke glorie en de Mannen van Van Nu en Straks,
waren nog twintig jaar vooruit op de langzame ontwaking der vlaamsche intellectueele volksgemeenschap* Gezelle was al jaren ten grave
gedragen vóór in onze katholieke gestichten de meeste leeraars in de
nederlandsche taal en letterkunde vermoeden gingen dat deze nederige
priester de zuiverste poëzie geschreven had die sedert eeuwen in
Vlaanderen was ontbloeid* Toen is Jules Persijn gekomen* Hij had
905

eene dubbele eigenschap die dadelijk de generatie van jonge katholieke leeraars en studenten verraste en veroverde en in blind vertrouwen zweren deed op het woord van D r Persyn : zijne uitgesproken
katholiciteit die haar philosophische scholing verried, en de gave
om op klare boeiende wijze te getuigen van zijn bewondering of afkeer,
van bewondering in de eerste plaats* Persyn heeft nooit die feillooze
zekerheid gehad, met dewelke Vermeylen de schoonheid onderscheiden en het wezen en de waarde van een werk formuleeren kan in
buitengewoon gave, direkte en gedragen woorden; maar de aanstekelijke geestdrift voor zijn taak heeft hem gemaakt tot een emancipator in de kultureele herleving van het katholieke volksdeel in Vlaanderen* Toen kwam de oorlog* Vermeylen had al jaren geen tijdschrift
meer waarin hij af en toe, wanneer de omstandigheid er toe drong,
zijn woord kon spreken; Prosper Van Langendonck werd langzaam
gesloopt, geestelijk en lichamelijk en Persyn heeft na den oorlog zijn
taak als kritisch voorlichter en gids niet hervat, en zijne werkzaamheid hoofdzakelijk gericht naar literair historischen arbeid*
Maar Vlaanderen was nu ontwaakt* De kritiek had thans ten
volle haar taak te vervullen, niet enkel ten opzichte van de lezende
gemeenschap, maar in de eerste plaats ten opzichte van den schrijver
en het kunstwerk zelf* Maar we hadden van katholieke zijde niemand
die deze taak vervullen kwam en het gevolg is geweest : verwarring
in de literatuur, zooals er verwarring heerschte in de politiek* Nooit
hebben zooveel onbevoegden zich verbeeld een oordeel te mogen
strijken over een kunstwerk, of wat er voor doorgaan wilde; nooit is
er zooveel larie verteld door lieden die zichzelf en anderen misleidden
door al te vergankelijke leuzen en modische theorieën* Zelfs door
dichters met groote gaven als Wies Moens en Van Ostayen is er veel
verkondigd dat het diepste wezen der schoonheid miskende*
Er was moed noodig om tegen deze verwarring in te sturen;
Enkelen hebben dien moed gehad; Van de Voorde bijvoorbeeld en
Walschap* Er is geen blijder arbeid voor een kritikus dan schoonheid
te onderscheiden in een werk en dit te mogen zeggen met zijn volste
overtuiging; maar een kritikus die niet den moed heeft met hetzelfde
rechtvaardigheidsgevoel tegenover geloofsgenooten en vrienden en
vlaamsche medestrijders, in alle oprechtheid zijn oordeel uit te
spreken, lovend of vernietigend, en die niet steeds het hooge doel
voor oogen houdt dat hij door zijn letterkunde bereikt wil zien, verraadt een treurig gemis aan moed* Wij hebben geen stedelijke ver906

keerspolitie noodig in de literatuur, maar de onverbiddelijke waakzaamheid van kritische veldwachters is soms heilzaam*
Wanneer me nu de vraag wordt gesteld wat de kritiek in Vlaanderen zijn moet : opbouwend of afbrekend, dan kan het antwoord
geen twijfel lijden : Wij moeten opbouwen* Maar een kritiek kan opbouwend zijn voor de vlaamsche kuituur en vernietigend voor een
schrijver* Wij droomen allen, niet waar, van een Vlaanderen, dat
eenmaal weer het klassieke hoogland der kuituur bereiken moet, en
dat een literatuur zal rijk geworden zijn die over deze grenzen heen
het hart van duizenden in schoonheid zal verblijden* De kritiek die
zijne aandacht afwendt van dit hooge doel, dient zijn volk niet, noch
zijn literatuur* Ik houd niet van roekelooze halsrechtingen; ik houd
niet van de valbijl- of schandpaal-methodes* En ook dit stel ik voorop:
wij moeten den groei bevorderen van eiken kunstenaar wiens werk
ook maar één schrale kiem bevat, die gedijen kan* Maar onze kritiek
moet zich ongenadig keeren tegen miswas en onnatuur; tegen humbug en voorbarige zelfoverschatting* Zij moet gestadig zijn als een
waarschuwing en een wekroep naar het hooge doel*
Elke arbeid die in ernst geboren is heeft recht op onze welwillende aandacht* Al te roekeloos wordt soms een werk van jaren in een
kwaad humeur of een toevallige bevlieging afgemaakt* Maar het
groote gebrek onzer kritiek in Vlaanderen is dat ze te vaak onze kleinheid verdoezelt en goeden wil en reine bedoeling voor estetische
kwaliteiten aanziet* De goede wil, de zuivere bedoeling zijn brevetten
die we den schrijver zelf kunnen uitreiken; maar bij de waardebepaling van zijn werk zijn ze van alle waarde ontbloot* Aan dat
euvel lijden wij katholieken, zeer* We bedrijven dat euvel evenzeer
tegenover werk waarin flamingantisch apostolaat zich lucht* Het is
verheugend voor ons vlaamsch gemoed te zien met welke blinde
overgave dergelijk werk over heel Vlaanderen wordt ingehaald en
toegejuicht; maar het wordt bedenkelijk voor onzen goeden smaak*
De scheppers van dergelijk bewust of onbewust geschreven of geschilderd apostolaat-werk misleiden doorgaans zichzelf en anderen met
de schijnbaar moedige verklaring dat ze in de eerste plaats de dienaars
willen zijn van hun geloof en van hun volk, die ze hooger stellen
dan hunne kunst en dan zichzelf* Maar wie God loven en Vlaanderen
dienen wil door de kunst, die scheppe volheid van kunst* Dien weg
heeft Gezelle gevolgd, er is geen andere die veilig is* Wij misleiden
ons zelf en anderen vaak door een bedenkelijke zelfgenoegzaamheid*
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Wij stellen ons te veel en te gauw te vreden met goeden wil en vrome
probeersels die niet boven de onmacht van den maker zijn uitgegroeid* Wij zijn zelfs verder gegaan : we hebben deze gebreken en
deze onmacht beschouwd als bewijzen voor de zielsheftigheid, voor
het zielsdynamisme van den schrijver. Daaraan moet een einde
komen en wie kritiek te voeren heeft late zich niet verlammen door
kleinmoedige leuzen over christelijke broederlijkheid; want dan wordt
het de broederlijkheid der zelfgenoegzaamheid*
We moeten als katholieken elk dilettantisme weren, dat onder
den dekmantel van het apostolaat een plaats en een aanzien wil veroveren op artistiek gebied, waarop het geen recht heeft*
De kritiek, in onze katholieke bladen en tijdschriften, heeft zich
niet krachtdadig genoeg gekeerd tegen de fabrikanten van religieuze
literatuur en kunst*
Die religieuze fabrikatie vindt ge vooral bij schrijvers zonder
of met weinig talent en persoonlijkheid* Een wezenlijk bezield kunstenaar wordt door zijn voorstelling of het in hem gerezen gevoel
aangegrepen (i)> maar een kunstenaar zonder ruggraat voelt zich
evengoed in staat om een vers te schrijven over de heilige Theresia
als over de maneschijn* Die kan verwisselen van onderwerp zooals
van hemd* Maar werkelijk groote kunstenaars zijn zeer zelden specifiek religieuze kunstscheppers geweest* Heel het werk van Gezelle,
zelfs daar waar hij dichtte over het nederige gras of de koeien in de
weide en de bloemen langs den watergracht, is doorademd van katholiciteit en vroomheid; maar de zuiver godsdienstige gedichten zijn
betrekkelijk gering in getal* En hoe zuiverder en sereener zijn dicht-,
werk is geworden, hoe schaarscher de specifiek godsdienstige gedichten*
Gezelle heeft in elk geval deze hoogere dingen slechts aangedurfd
in oogenblikken van bijzondere begenadiging*
Geringe talenten kennen dezen schroom niet* Die spreken
Christus aan als broeder en nemen God den Vader onder den arm*
Ofwel : en dat is het geval met priesterdichters vooral : ze verliezen voor een religieuze onderwerp of voorstelling alle scheppende
vrijheid*
(i) Dit in antwoord op het stuk van E. H. Jan Hammenecker, in het Oktobernummer : Wanneer ik zeg dat een kunstenaar aldus wordt aangegrepen, bedoel ik geenszins — dit moest toch duidelijk zijn voor ieder — dat de kunstenaar wordt aangegrepen
en willoos in de handen ligt van een willekeurige macht aan dewelke hij niet kan weerstaan; maar wel bedoel ik dat van dit oogenblik, met de geheime macht de worsteling
aanvangt waarin de kunstenaar geen nederlaag mag lijden*
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Wij hebben in Vlaanderen een respectabel aantal religieus
gestemde talenten, leeken en priesters en kloosterzusters;
we hebben een stapel bedichtingen op de liturgische plechtigheden
van het jaar;
we hebben kruiswegen in proza en op maat;
we hebben dichtkransen ter eere van vele heiligen Gods;
maar we hebben ten slotte weinig religieuze gedichten* Religieus
genoeg maar te weinig gedicht*
J* Eeckhout heeft voor enkele jaren een bloemlezing uitgegeven van
onze priesterdichters* En nu kan het verwonderlijk schijnen maar
het beste daaruit is niet de religieuze poëzie, maar de natuurpoëzie.
Religieuze poëzie moet meer dan de andere komen uit de noodzaak onzer persoonlijke ervaring en beleving* Vroomheid alleen
wijdt nog geen literator die zijn vorm beheerscht tot een religieus
dichter* Religieus dichter is hij die de goddelijke dingen als realiteit
voelend en belevend, deze dingen met zijn persoonlijke vrijheid
binnen zekere grenzen tot schoonheid herschept*
Maar de katholieke kritiek in Vlaanderen heeft al te vaak deze
eenvoudige waarheden miskend*
Wij verengen onze taak en ons arbeidsveld, ook op ethisch gebied!
Het katholicisme is ruim genoeg om de hoogste scheppingen te
inspireeren en het volste leven te omvatten*
Wij mogen de katholieke literatuur niet beschouwen als een
korektief op de niet-katholieke* Het katholicisme is de hoogste drager
van schoonheid en de rijkste en ruimste bodem voor den groei der
schoonheid* Het volle leven ligt open voor onze oogen en onze handen
en wacht op de begenadigde scheppende daad*
Er zijn er die het leven in de literatuur willen verzwakken en
verminken tot een geslachteloos wezen, noch man noch vrouw, dat
niet meer de verdienste van het goede hebben kan, omdat het de
overwinning over het kwaad niet meer kent*
Daar is in Vlaanderen in dit opzicht nog veel angstvalligheid*
Het is al iets beter geworden dan toen bezorgde zieleherders Mej,
Belpaire waarschuwden omdat ze ten gerieve van de vlaamsche jeugd
eenige sprookjes en vertelsels had vertaald o* a* de meermin van Andersen* Maar de angstvalligheid die nog in te veel gestichten de opvoeding
der jeugd bezwaart, zet ook haar stekels uit tegen al wie een boek durft
te schrijven dat niet bestemd is voor kleine of groote kinderen en de
groote zijn de ergste*
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En deze angstvalligheid heeft voor gevolg dat de in hun geweten
geschokte kritikasters zoozeer hun houvast en hun kalmte verliezen
dat ze het beeld van den schrijver of scheef of scheel zien. En dan
begint de inkwisitie met open of neergelaten vizier, zooals destijds in
Oostenrijk, met der Gral, waar een kunstenares als Handel-Mazetti
werd verdacht in haar geloofsovertuiging en zelfs een roman als
Jungfer Therese van Heinrich Federer geen genade kon vinden bij
de orthodoxe volgelingen*
De kunstenaar heeft het recht de zonde en haar gevolgen te
betrekken in zijn gezichtsveld, evenals de priester, die van op den
kansel waarschuwt* De kunstenaar heeft dat volste recht op één voorwaarde : dat hij niet de medeplichtige wordt en de orde der dingen
niet omver werpt*
Het doelmatigste middel om te ontgroeien aan onze zelfoverschattingen begrenzing is : onze belangstelling te laten weiden over het
beste wat het buitenland, en meer bepaaldelijk de katholieke buitenlandsche literatuur en kritiek hebben voortgebracht* Wij missen in
Vlaanderen al te zeer zin voor verhouding* Wij zijn een volk met
groote gaven, maar we leven nog in een klein land* We meten de waarde
van Vlamingen af aan de waarde van andere Vlamingen en we beseffen niet genoeg dat achter de muren die Vlaanderen begrenzen,
misschien sterkere gestalten oprijzen, die een juisteren maatstaf zouden
vormen bij de waardebepaling*
Dit zij gezegd met alle waardeering van eigen vlaamsch werk,
dat ons toch het naast en het liefst is* Maar we hebben niets te winnen
bij zelfoverschatting, deze moge geboren zijn uit onwetendheid of
chauvinisme*
Zin voor proportie missen wij al te zeer in Vlaanderen* Wij
hebben in Vlaanderen zooveel beroemde redenaars als begaafde
sprekers; zooveel geniale dichters en dramaturgen als verdienstelijke
poëten en tooneelschrijvers* Maar in een land waar de genieën bij
dozijnen rond loopen is er ook geen rouw wanneer iemand, na tot
genie gepromoveerd te zijn, weer een artistiek knoeier wordt gescholden* Ge kunt al bij voorbaat voorspellen hoe het verloopen zal*
Ge ziet het opduiken in een blad dat het vertrouwen heeft der Vlamingen en direkt gaan andere stemmen op in Gent, in Brugge, in
Antwerpen* Het snelt Vlaanderen door als een loopend vuur, en de
roem van den nieuwen gekroonde slaat hooger en hooger op* Wij
kunnen geen maat houden en we schijnen vaak niet de zuivere be~
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teekenis te kennen van een goed en gangbaar nederlandsch woord.
U kunt er u dagelijks van overtuigen door de pers; — al treft dit niet
rechtstreeks de kritiek in Vlaanderen, 't illustreert ze* In Holland,
in Duitschland, in Frankrijk zou men bv* van een redenaar zeggen
dat het een goed, een boeiend, een begaafd, een machtig, soms ook
een vervelend redenaar is, In Vlaanderen hebben we alleen beroemde
redenaars* En het kan niet anders, wanneer men bedenkt hoezeer het
onderwijs in Vlaanderen in dezen is te kort geschoten*
Dit verwijt treft natuurlijk niet de weinigen in Vlaanderen,
die een bevoegde en evenwichtige kritiek schrijven in Vlaanderen;
maar het ongeluk is dat hier een aantal lieden, die nooit in barensnood gekomen zijn van een enkel goed vers of een bladzijde keurig
proza, of althans niet intuitief voelen wat schoonheid scheppen
beteekent, hier den rol willen vervullen van autoriteiten* En de
vlaamsche gemeenschap ziet niet voldoende 't onderscheid tusschen
een bevoegd kritikus en kritische koordendansers* Maar erger dan in
de letterkunde is het gesteld met de schilderkunst waar haast zonder
uitzondering de kritiek wordt gevoerd en de grootheden worden
gepromoveerd door literaire dilettanten*
Antwoord van £* Van der Hallen :
Laat me toe alleen te antwoorden op het tweede deel van de
eerste vraag* Ik las de antwoorden in het Oktobernr van D* W* en B*,
die het meest sprekend bewijs zijn van de afwijkende opvattingen
en zelfs vergissingen die over die kwestie heerschen* Laat ons om te
beginnen niet spreken over kritiek en kritici: wel over beschouwingen
in verband met literatuur eenerzijds en over boekbesprekingen met
min of meer litteraire allures anderzijds*
En nu schijnt het me dat er twee vergissingen te stipuleeren
zijn : i* De vergissing van hen die de litteraire eischen onvoorwaardelijk op het voorplan schuiven; — zelfs alleen haar erkennen om
zoo te zeggen, en in elk geval de zedelijke normen welke men het
recht heeft aan elk kunstwerk te stellen, slechts in laatste instantie
aanvaarden; — een realiteit die we aanklagen bij een groot deel onzer
jongste jongeren — ook bij de katholieke groep welke zich den laatsten
tijd groepeerde rond het tijdschrift «De Tijdstroom» — als bij de
Gentsche niet-katholieke groep van «De Meikeur» — en dit in
navolging van een paar ouderen die door hun artistiek prestige hun
zedelijk overwicht en rijper denkvermogen, in den intellektueelen
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kaos van deze laatste decennie, de illusie brachten van een geestelijk
evenwicht en strengere logiek, en de realiteit van onmiskenbare
litteraire kapaciteiten* Bij hen domineert de eisch — overigens de zeer
rechtmatige eisch — dezer artistieke kapaciteiten, in zooverre dat
hieraan meer dan eens de moreele zijde van het kunstwerk werd
opgeofferd of althans minder aandacht ondervond dan recht was*
Hun formuul luidt woordelijk (D* W* en B*, Oktober '30, bl* 762) :
«in elk geval is de bestaanswaarde van een kunstwerk zijn aesthetische voortreffelijkheid, en dus zal het litteraire peil waarop een boek
staat, in de eerste plaats de aandacht van den criticus in beslag nemen***
Van 't oogenblik dat hij in geweten niets dan de kunstwaarde van
een werk op 't oog heeft* kan «recht door zee» zijn leuze zijn »* De
onhoudbaarheid van dit standpunt voor den katholiek-voelenden
mensch ten overstaan van het ontstellend procent aan litteraire
produkten waartegen we ons als een zwak mengsel van «engelsheit
en dietsheit» moeten verzetten* lijkt me voldoende duidelijk* Het
vastleggen van deze standpunten valt overigens samen met het feit
dat de problemen van de seksueele verschijnselen en de geheime
roersels der menschenziel welke hiermee samenhangen* den laatsten
tijd een aandacht ondervinden, die soms onrustwekkend worden*
Er zijn de gedichten van Van de Voorde, Demedts, Vercammen, —
om alleen een paar katholieken te vernoemen — en prozawerk van
Walschap, van de Voorde, Lode Zielens, A* Brulez, die erop wijzen
dat de belangstelling voor de psychanalyse in onze jonge letteren
geleidelijk de aandacht voor de sociale en ethische problemen bezig
is te verdringen* Typisch is onder dit oogpunt het feit dat een der
meest gezaghebbende theoretici onzer jonge literatuur, de heer Urbain van de Voorde in het katholieke weekblad «Hooger Leven»
mocht schrijven (nr 49, 8-12-29) h propos van een jonge gedichtenbundel : «het erotisch thema komt er slechts accidenteel in voor***
ik geloof dat voor hem (de dichter) de weg tot verdere ontwikkeling
op dit gebied te zoeken is* Liefdeslyriek ware overigens voor alle jongeren in Vlaanderen een der meest voor de hand liggende middelen tot
redding uit de impasse waar ze thans nog altoos in vastzitten. — zonder
protest van katholieke zijde* In hun hoogste momenten stonden de
grooten onzer literatuur : Ruisbroec, Vondel, Gezelle, Henriette
Roland Holst onder andere impulsen dan de eros* Het bewustzijn
van het goddelijke, de drang naar de sociale daad, de natuur, de
drang naar de gemeenschap, zoowel ideologisch als onder het aspekt
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« vaderland», waren ten allen tijde zulke sterke lyrische elementen
als de eros* In verband hiermee, en met een aantal litteraire produkten
van dezen tijd, kwam in meer dan een katholiek tijdschrift het probleem naar voor der behandeling van het kwaad als litterair thema*
Terwijl gezegde tijdschriften zich meer dan eens bezondigden aan
een beslist verkeerd-georiënteerde engheid en zoo in het tegenovergestelde kwaad vervielen, brak de reaktie los vanwege sommige
recensenten en auteurs — conferatur het Oktobernr van D* W* en Belfort, — en eischten dezen voor zich het recht op de konflikten welke
zich voltrekken in de meest verborgen duisternis van de menschenziel,
te behandelen onder de leus : de mensch in zijn geheel, zoowel met
zijn hang naar het goddelijke als onder de tormenten van den schreeuw
des bloeds en den prikkel der eeuwigmenschelijke begeerte welke
sedert de erfzonde elk mensch in zijn ban houdt* Waar we dit princiep op zichzelf kunnen aanvaarden zoolang de mensch zich verzet
tegen het kwaad, dus : strijdt, dus : het kwaad niet involgt, dus :
er geen genoegen in neemt, dat, niet zóó behandelt dat bij hem tot
wie het kunstwerk zich richt, de prikkel niet gewekt wordt, verzetten
we ons echter spontaan en onbewust tegen het boek of het beeld dat
het er op aanlegt — ook zonder dat dit de vooropgezette bedoeling
van den auteur was — den duisteren honger van het geslacht en de
problemen die hiermee samenhangen in ons te wekken* Juist omdat
de vraag waar de grenzen liggen van dit gevaar zoo ontzaglijk delikaat
en overigens zeer subjektief is, blijft dit een perikuleus terrein voor
den auteur die zich dikwijls tot zijn eigen gedachtenatmosfeer beperkt,
en den lezer die tegen menige uiting van het leven onvoldoende
gewapend staat* De zaak komt meen ik hierop neer dat we altijd,
tegenover iedereen en in alle omstandigheden de verantwoordelijkheid
kunnen nemen van wat we schreven* Ten slotte blijf ik er ook bij dat
het mooiste boek dat we schrijven kunnen en het mooiste vers dat we
kunnen dichten, een goed en schoon leven is* Mijn kollega's in de
redakties onzer Vlaamsche tijdschriften kunnen met mij getuigen
welk een onverkwikkelijke boel het is, dag aan dag de voornaamste
produkten onzer letteren te moeten doorworstelen, die voor een groot
deel georiënteerd zijn naar het sexueele en het vermoeden wekken
dat er bijna geen andere problemen in het leven zouden zijn dan de
eeuwige verhouding der beide seksen* Wanneer ik mezelf vooropstel
als een mensch met normale hersenen en zenuwen, en mijn ondervinding naga, kom ik tot de bestatiging dat een groot aantal onzer romans
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beslist verkeerd moeten inwerken bij vijftig procent lezers* Erkent
men dit, dan moet men ook de gevolgtrekking aanvaarden* Let wel
dat ik, zooals ik hooger duidelijk zegde, absoluut het kwaad op zichzelf als thema niet wensch uit te schakelen : het komt er maar op aan
hoe de zaak behandeld wordt en of de auteur zich als mensch er
tegenover kan stellen, en de oplossing van het konflikt in den geest
der katholieke moraal voorstelt*
2* Het dunkt me dat de bitterheden aan het adres van sommige
recensenten vooral hieruit voortkomen, dat men vergat een onderscheid te maken tusschen de litteraire kritiek, en de boekbespreking
welke vooral de bruikbaarheid van een werk onder zedelijk of religieus oogpunt voor op het oog heeft* Ik geef gaarne toe dat het probleem der aesthetiek in deze schrifturen zeer dikwijls, ofwel zeer
slordig behandeld, ofwel totaal genegeerd wordt, en dat meer ernst
en kritisch inzicht — laat ons zeggen : meer bevoegdheid in dezen
absoluut als eisch moet gesteld worden* Waar dit gebeurt is het een
ernstige fout, zoo katholieken het werk van andersdenkenden negeeren,
en de beteekenis van katholieke auteurs opschroeven* Tegen deze
buitensporigheden zal ieder ernstig mensch bereid zijn het op te
nemen, ook al gaat hij niet onvoorwaardelijk akkoord met van de Voorde's beweering dat«tot een zeker peil gestegen, ieder zuiver katholiek
kunstwerk ethiek en aesthetiek met elkaar zal verzoenen» (id* bl*
764)*
Ten slotte gaat het erom dat we allen van den zeer ernstigen
plicht en de verantwoordelijkheid onzer zaak overtuigd zijn wanneer
we ook maar één regel op het papier zetten : wanneer we opgeroepen
worden « het richtend geweten te zijn van ons geslacht »*
De Zs* H. De Craene en de heeren Jef Claes en A. G* Christiaens,
maakten van de hun verleende vrijheid gebruik, om ook hunne meening
te zeggen over de kritiek in Vlaanderen.
Antwoord van Jef Claes :
Ik houd van waarheid, echte, zuivere waarheid, maar duld niet
dat waarheid tot naarheid wordt herleid*
Aldus geschiedt nochtans in Vlaanderen* Vlaamsche kunst wordt
in onze toonaangevende tijdschriften niet alleen meedoogenloos
afgebroken, maar jonge talenten worden in hartelooze kritiek versmoord; oude, beproefde krachten genegeerd*
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Men voere hiertegen aan; kritiek is uit den booze; goed of slecht,
ze moet een waarachtig kunstenaar onverschillig laten* Maar zulk
een kunstenaar werkt uit liefde en deze kan niet over de baan met
onverschilligheid* Liefde vraagt waarheid en ieder kunstenaar zal
zich gelukkig achten wanneer, bij het beoordeelen van zijn werk,
rekening gehouden wordt met zijn goeden wil en de deugdelijkheid
van zijn opzet* Evenwel, dat ook willen de critici, op enkele uitzonderingen na, niet inzien*
Hier wordt maar al te dikwijls de loftrompet gestoken voor het
werk van een medelid uit een of ander clubje en voor dit van vreemde,
daarom niet altijd groote of verheven schrijvers*
Oprecht katholiek werk, het gaafste, het moeilijkste, doch ook het
ondankbaarste wordt in onze tijdschriften in de schaduw gezet van
halve, handig-bewerkte, realistische gewrochten*
Heele hoofdstukken worden gewijd aan leven en werk van vaak
ongodsdienstige of katholiek-vijandige auteurs, terwijl onze schrijvers
hoogstens vier, vijf regels niets- of enkel kwaadzeggende kritiek
krijgen*
«Ik moet eten» zei onlangs de groote bekeerling Frederik van
Eeden en bitter kloeg hij dat zijn werk van vroeger (vóór de bekeering)
niet door katholieken wordt gekocht, en zijn latere geschriften niet
door anderen*
Hoe willen wij, katholieken, vooruit gaan, wanneer wij voor
elkander geen achting ,geen liefde koesteren? Hoe zullen wij baanbreken wanneer wij zorgen niet voor het effen maken van de paden
van «onze mannen», maar voor den roem van andersdenkenden,
wier streven grootelijks schaadt aan ons geloof en onze actie?
Er is geen eenheid ,geen tucht in onze rangen* De katholieke
pers is niet op de hoogte van haar taak* Zij weet het instrument niet
te benuttigen dat zij in handen houdt*
Het gaat niet op, de scherpte van katholieke kritiek te steunen
op de bewering dat wij beter gediend worden met tien onder oogpunt
van kunst onberispelijke romans, dan met vijftig waarvan op de letterkundige waarde wat te tornen valt* Dat er slechts eersterangskunstenaars moeten zijn* Dat wie nu juist niet denkt en schrijft volgens
zekere theorieën maar beter zwijge*
Met hoogmoed en blinde verwaandheid zal men geen maatstaf
breken over het werk van katholieke kunstbroeders*
Gelukkig nog dat Vlaanderen kunstenaars bezit die hun taak
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opvatten als een apostolaat en spijts tegenkanting, laksheid en onverschilligheid, den goeden strijd zullen strijden tot het uiterste!
Antwoord van E. H. Bas. De Craene :
Gij vraagt om antwoord op uw rondvraag*
Hier hebt gij het mijne*
Ik ga uit van ontleding*
i) Kritiek oefenen is meten of wegen, is een maatstaf aanleggen*
Dus om aan kritiek te doen moet men een maatstaf hebben, een geijkten*
Bezitten wij nu een geijkten maatstaf?
Een voorbeeld zal mijn vraag nog afronden* Over tooneel, hoe
moet men beoordeelen? Volgens welken maatstaf? Volgens maatstaf
«spel»? of maatstaf «woord»? Of zoo beide moeten gebruikt, in
welke verhouding? Geldige kritiek oefenen is onmogelijk zoolang
de strijd niet luwen gaat over den geldigen maatstaf*
2) Waar zou men echte kritiek plaatsen?
De tijdschriften en bladen der jongeren weeren het oordeel der
verouderden af*
Omgekeerd is het nog waar* (1)
De strijd om de geldigheid van den maatstaf bracht in elke recensie eenige verdedigingszinnen van de aangekleefde theorie : het heel
wordt subjectief*
Durft een weekblad, dat jong wil zijn, het oordeel van ouderen
op te nemen, door die daad alleen wordt het voor velen «verouderd »*
Omgekeerd ook waar*
Gezonde, onbeïnvloede kritiek wordt haast onmogelijk wegens
plaatsgebrek*
3) De boeken-recensenten verdienen niet al de minachting
waarmede men hen bejegent*
Dat zij den maatstaf aanleggen van hun blad, hun kring, hun
kapel, is haast natuurlijk*
Voor dat werk worden zij betaald*
Schrijvers en publiek moeten verstandig genoeg zijn om zulke
uitspraak niet als beslissend aan te nemen*

(1) Dit kan in elk geval niet gelden voor Dietsche Warande en Belfort* Red*
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4) Waarom zou de kritiek in andere landen niet te lijden hebben
van de schommeling der waarden, der geestes-waarden?
Besluit: Eerbiedig menschen, die zich aan kritiek wagen, als hun
oordeel berust op het aanleggen van een maatstaf* De geldigheid der
maat is een ander vraagstuk*
Antwoord van Jongelui uit Brussel :
Is het een leek ook gegund een deuntje mee te zingen in 't veelstemmig koor van de kunstenaars?
'n Vreemde eend in de bijt*
Het gaapt als een oven, dat geen enkel der verschenen of verwachte uitspraken nopens de rondvraag, doodelijk is voor een andere,
Zoodanig dat eenieder, die ietwat met letterkunde begaan is, door de
klare uiteenzetting van andermans gedachten beseffend, waaraan
hij zich te houden heeft omtrent zijn lotgenoot, dus te hardnekkiger
zijn eigen theorieën kan aankleven of weer onverstoorbaar op eigen
intuitie voortgaan*
Stand der Letterkunde.
I* POËZIE*

Ons gebed wordt stilaan verhoord, gedeeltelijk toch :
Heer, geef onze poëten de eeuwige rust
En dat zoo de telefoonpalen verdwijnen*
Zend hun, o Heer, uwen Heiligen Geest
En dat het wat min reegne in ons land*
II* PROZA*

Bewust of onbewust sluiten onze laatst besproken romans zich
aan bij 't Fransch populisme, tenminste in de voortzetting van de
realistische richting & la Aymé*
Als we de Vlaamsche Letteren overschouwen, ontwaren we wel
af en toe een verheugend boek — en 't is toch maar 'n poovere reden
tot actueelen rassentrots — maar eens de brave bakentjes van onze
kleinsteedsch of zelfs dorperheid weg, wat gewordt er van onze
vlag in 't wereldtornooi? — Liever, tot wat verwordt ze zoo al niet? —
Temet wel een velletje bespreking in een buitenlandsche revue,
of een vertaling auf Commando, die ruimschoots in 'n altijd even
dringende behoefte voorziet* Maar krijgt ge nu als chroniqueur in
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de grootstad 'n buitenlander bij de lurven, dan zal ie u, hoewel ge
hem om z'n belezenheid 'n vaderlandslievend mes op de keel zet, en
ie veel ontzag voelt voor Rubens, niettegenstaande uw overredingskracht, niet voor 'n Noor of 'n Zweed nemen, om maar van numeriek
haast gelijkwaardige elementen te gewagen*
Kortom, ten opzichte van geestelijke stroomingen in Europa
hokken we voor 't minst nog in 1830* We zijn buitenjongens en nooit
hebben we de stad gezien; we weten 't bijna, 'n beroerd beeld, obsession en herbe, waar misschien wel iets uit gedijt* We zijn gezond,
blozende kaken, flink gestel, van geen terende volk, we kennen goed
de vogels en 't land en de plassen, ook de uitwendige doening van
de menschen, maar we zijn nog niet in de stad geweest* Daar wordt
wel iets anders gevergd* Goeie wil, ja, maar voornaamheid en durf,
'n zekere wereldsche gewikstheid* De stad staat nooit stil* Is jacht*
Doch ons ligt de schuld niet heelemaal* Nu eerst wordt er 'n
trammetje aangelegd tusschen onze parochie en de stad* En dan hebben
we nog geen kleeren* Want onze achterlijkheid op internationaal
gebied kan niet alleen aan schraalheid vanwege onze schrijvers geweten worden* In Vlaanderen staan ze geïsoleerd, zonder gemeenschap
uit wier bolster ze iets kunnen peulen voor de stad* Ze zijn de stem
in de woestijn, soms misschien voor enkele slangenlijders, maar tot
de stad dringt hun geluid niet door* Hun ontbreekt de micro van de
taal als uiting van gansch 'n volk* Met 'n variante op Ledeganck's
woord kunnen we beweren : De Vlaming heeft nog geen taal om in
de stad te komen*
Heb je van je leven in de tram of in 'n patisserie 'n Vlaamsche
juffrouw heur eigen wezen hooren vertolken?
Wanneer de Vlaamsche schrijver tot de Vlaamsche gemeenschap
zal behooren, dus niet toevallig boven haar uitschiet; wanneer 'zn
dorp door voornoemd trammetje en enkele bussen tot hinterland van
de stad uitzwermt; wanneer pianokes het beschavingspeil van z'n
medemenschen wast tot standshoogte, dan eerst kan de begenadigde
kunstenaar de aandacht van elders vestigen op 't wezen of de verwonderlijkheid van zijn volk* Nu echter waagt het geen kunstenaar,
t*t*z* geen dwaas — en daar ligt juist z'n onmachtige wijsheid —
positief iets uit het Nietzijn in de hoogte te voeren* Later komt ie
wellicht voor de stad aan, niet zoo haveloos als de Rastignac voor
Parijs, en balt lijk hij de stoere vuist : «A nous deux maintenant »*
Moge hij 't halen!
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Over de Kritiek in Vlaanderen.
Ah, que Ie monde est grand è la clarté des lampes* Het gaat
heelemaal niet op, zich met 'n neerhalend apophtegma uit de voeten
te maken voor de rondvraag* De kritiek loochenen in Vlaanderen
heet ons land niet alleen 'n algemeen menschelijke, maar nog wel
'n zeer specifiek Vlaamsche hoedanigheid ontzeggen* Staan we niet
als ombrageux frondeurs bekend? — alsook ons door het staanhouden
van dit volslagen gemis aan kunstzin, 'n etiket van perfecte baloorigheid en stompzin opspeten* Nu voornamelijk er in 't Waalsche kamp
der katholieke jongeren dikwijls, hoewel 'n tikje teleurgestelde lofspraken opgaan over de Vlaamsche vernieuwing (Adelaide, Licht
achter den heuvel, Duistere Bloed) en over ons zeer beslist de Walen
primeerend kunstenaarschap en intellect, wat ook als twee en twee
is vier bleek, op de Gezelle-hulde te Brugge, na de redevoering van
G* Le Roy, ten overstaan van die der Vlamingen, mochten we er
wel pof op hebben, en ons zelf geen kuiltje graven ter dekking van
vreemde machinegeweren, die ons van daar uit al heel vlug zullen
bekogelen*
Hier de meening van 'n jongere, geen ingewijde, geen as, noch
met enkel noch met dubbel s*
A* De oudere van dagen :
Dat komt ongeveer neer op :
L A* VERMEYLEN* — Met zfn ruimen kijk en documentatie, met
%'n ongerepten zin voor waarheid, waar ze ook openbloeit, en ongenadig aftakelen van leugen en leemten, bij allen, die hij uit hun krappe
beslotenheid wil zien ontpoppen en groeien tot Europeërs; met z'n
breedmenschelijke tendenzen Ujkt ons wel de beste, zeker door z'n
oervlaamsche bestrevingen* Geen woordgepeuter, geen kunstig gelijmde beelden, of mooie vondsten, maar diepe taal met ondertoon,
vanzelf ontluikend beeld* Bij Persijn meer Hollandsche plichtmatigheid met trukjes, uiterlijkheid misschien* Bij Vermeylen zwaarder
sappen, borrelen ze nog zoo diep* Geen coquetteeren, noch uitstalling, bescheiden als 'n oude rijke, glasklaar van wezen, solid, zonder
baronzeeperij*
II* J* PERSIJN* — Daar koesteren we veel eerbied voor* Vroeger
meer* Geestdrift? Nee* Te professoraal* In 't college al, kregen we
de apologie over Vlaamsche menschen niet op, want we zagen die
thuis leven, of beter nog in 'n derde-klaswagen* Het klopte niet*
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Goed* Eens, maar geen twee keeren* De jeugd is zoo achterdochtig»
IIL C* VERSCHAVE* — Wat al te veel arend-sch* Z'n kritiek gaat
ons soms niet aan, toch niet direkt genoeg* Onze schuld en ook niet»
Ik zei dat we buitenjongens waren* Veel liefde voor dien onkel, maar
ie woont te ver*
IV* J* EECKHOUT* — Bezie vluchtig * * * * *
**** *
***************
(drie regels gecensureerd.)
stel woordenboeken om b*v* Litteraire Actualiteiten te lezen* Dan
ben je daarvoor in form*
5* De jongeren van harte.
M* GIJSEN en U* VAN DE VOORDE* — Dat valt nog al mee» Aan
hun kritiek zijn we gaarne ten prooi* Ze zouden ook nog 'n burger
durven aanranden, als 't nood doet bij klaarlichten dag, en zelfs
katholieke afgoden (dienaars) neerhalen*
Wat de kritiek moet doen?
Aanmoedigen of te keer gaan? Alle twee* Dan is ze heur slag
zeker* De oude heer Smits heeft dat smakelijk bewezen* Dan ook twee
resultaten : De kritiek is als de spoorslag, waaronder allen steigeren;
maar terwijl de eenen bots daarop uitschieten als 'n pijl, ploffen
de anderen onder de inspanning neer en kraken zich de lenden*
Wat de taal betreft, geen genade* Voor 't Fransch werden we
reeds in 'n weidsch «Musee des erreurs» rondgeleid, op de prettigste
enormiteiten vergast, maar moesten in den lande de bokjes, bokken
en kerneis verzameld worden, we hadden de wildste litteraire fauna,
die ooit bestond» Alleszins de meest satyr-ieke*
Als een der voornaamste kenmerken van den waren kultuurmensch geeft Murray Butler : Zuiverheid en juistheid in 't gebruik
der moedertaal* Geen pezeweverij* Want même si la distinction d'un
homme réside dans ses mains, aucune manicure ne peut la donner*
Daarom hadden we er onzen deun in, toen Vermeylen zoo droogweg
Timmermans 'n uitbrander meegaf, met 'n goed woord omtrent de
Duitsche vertaling, omdat zoo tenminste de taalfouten er uitgeweerd
waren*
Volstrekte onpartijdigheid zou moeten ten grondslag liggen aan
alle kritiek, maar daarvoor komt reeds 'n sterke dosis zelfvertrouwen
in aanmerking, steunend op klassieke geschooldheid en stevige belezenheid*
• *•**•»»••
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Daar komt echter 'n kentering, zoo 't schijnt, naar den milderen
toon te oordeelen, — of is dat maar 'n laudanum in den ouden dag? —
waarmee Buysse op z'n 70 verjaardag bejegend en van 'n schijnbaar
gewijzigd standpunt uit, opnieuw beoordeeld werd, alsof men tot
het inzicht kwam, dat ie zich niet zoo leelijk verkeken had*
Nu kwelt me geweldig het juk van de wellevendheid, waardoor
ik me evenals andere inzenders in onderhavig geval, verplicht voel
met behoedzame pasjes rond te trippelen in 'n kringetje, zonder te
mogen boud op den man afgaan en zeggen : «Zie, met u heb ik het
aan den stok nopens dit punt »•
De handen in onschuld wasschen als de ridderlijkheid zoo gedeukt uit het strijdperk hinkt*
Van sommige katholieken smaken we nog af en toe bloeddorstige
veroordeelingen aan de hand van 'n paar citaten of — God sta me bij —
op 't hooren zeggen, zoo gauw er «'n vuiltje» aan de lucht is* Met
alle voorbehoud hieromtrent natuurlijk, maar dan mochten die recensenten wel's « Aux artistes» van C* Crooy lezen* Z'n gedeponeerd
katholicisme waarborgt hem 'n dubbel gezichtsveld : I* langs z'n
kunstenaarsoogen, II* langs z'n bril van moralist* Wien werd op
school geen heilige afschuw ingeboezemd voor «Lenteleven»langs de
spreekbuis van 'n patente bloemlezing? Wie deed ons den « Zonnekoning van Vlaanderen)) aanbidden? God hebbe zijne ziel*
Momenten ook dat we in radeloosheid door de vergeefsche
lichten loopen en lust ons bekruipt te tieren in grooten nood : ik
veeg m'n voeten aan kunst en literatuur* Tout est une vaste blague*
Maar geef me 'n vriend, 'n zekerheid, één enkele, hier aan m'n hand,
tusschen 't vleesch van m'n vingers* Hoewel naar bescheiden meening onze opinie niet te hard toetrekt, daar onszelf over luttele jaren,
ingevolge de zich regelmatig handhavende stelling, door J* Lemaitre
opgegeven : om de 30 jaar vernieuwing in de letteren, de eigenste
weerwraak te wachten staat, vanwege de nu nog ongeboren jongeren,
hopen we toch, dat de huidige staf- of lansdragers van de kritiek ons
de beenen niet breken, als wij, aan heur schandhout genageld, weigeren te verscheiden*
A* G* CHRISTIAENS*
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Blauwbaard W
door Filip de PiUecyn.
II*
De Lange bracht den winter door te Dendermonde* Hij was
niet lang in zijn eerste logement gebleven* Het was er te kaal en 't
volkje dat er kwam rook naar den arbeid*
Het' stadje bood anders niet veel keus aan* Enkele patriciërs
leefden er in rijkelijke gierigheid* In zwaar gemeubelde huizen speelden ze den grooten Jan voor zich zelf en geeuwden den tijd weg tot
Ze onder gelui van klokken bij hun voorvaderen werden bijgezet*
En de middelklasse die in groot gebaar van mantels over de hobbelige straten zwierde, verknabbelde aan mageren kost haar uitwendige
sier*
Heel het stadje boog voor de goudstukken van De Lange die*
in de beste taveerne gezeten, de hulde van de stad in ontvang nam*
Hij had veel bijgeleerd* Wel klonk nog zijn soldatengelach als hij een
mop hoorde waar vettigheid aan was, maar het bewustzijn dat hij niet
doen mocht als handwerklieden en arm volk gaf hem een zekere manier* Het laken van zijn mantel was heerlijk en zijn schoenwerk kraakte
onder de fijnheid van het leder; en zijn handen hadden in rijke ledigheid een weeke kleur gekregen die zóó goed uitkwam op de omgeslagen kanten manchetten*
Hij had het geprobeerd te Gent* Daar was rijkdom en edeldom,
gerij van hoog wapenvolk en geslenter van hooge dames* Maar hij
werd steeds terug naar de taveernen gedreven waar bier werd gedronken onder smaadwoorden voor de overheden* En dan overviel hem
de weemoed voor zijn oud bedrijf, dan dacht hij aan de Schele en
de Rosse die in het beheer van een kroeg het eindpunt van hun geluk
hadden geplaatst* Zoodat hij steeds terug naar het stille, krenterige
Dendermonde werd gedreven*
De streek stond hem trouwens aan*
Met de uitkomende Lente stonden de knoppen te zwellen aan de
(i) Zie D* W* & B*, Mei, 1930*
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notelaars langs de dijken; het gras verliep in het water en het water
schoof steeds weg achter een groenen hoek* Heel het land klonk van
heldere rust tusschen de twee waters, Dender en Schelde, die samen
verder oprukten naar de zee*
En hoe hooger men Scheldewaarts reed, hoe krachtiger in rust
het land werd* Ruimte van weiden die een kerk met lage huizen
omvatten, diepte van hemel over groene aarde en de Schelde met
gezwier van vogels erboven*
Zoo, op een schoonen dag vol jonge zon reed De Lange den dijk
langs naar het noorden op* Het paardrijden was hem niet lastig gevallen; het harde leven van voetknecht had hem tegen alle schokken
en stampen voorbereid* Achter hem reed zijn knecht, Geert, een donkere vent met onverschillige manieren*
Te Gent had De Lange zijn papieren en titels van edeldom gekocht* Een oud-perkament-riekend mannetje had grinnikend gezocht
onder de lijsten van leeuwen, raven, zwaarden, kruisen en andere
dingen die een mensch boven een andere verheffen* Hij kende zijn
stiel : herhaaldelijk fabriceerde hij nieuwen adel uit den onuitputtelijken voorraad van de kruisvaarten*
Zoo droeg dan De Lange, in een zachtleeren teschje op zijn
borst, zeer oude papieren met zegels en schoone formules*
Hij zag er trouwens even ridderlijk uit als iemand wiens voorvaderen, als tafel- of stalknecht, in de bijzondere gunst hadden gestaan
van een prins of een vorstin* Wel droeg zijn gelaat nog de harde lijnen
van wind en zon, maar goede sier had een trek van welbehagelijkheid
rond zijn oogen gelegd*
Zijn baard had hij laten groeien* Hij was dik en lenig geschoten
met zacht gegolf onder de beide mondhoeken; en een wondere blauwe
glans lag erover bij licht van zon of kaarsvlam* Daarom noemde men
hem Blauwbaard*
En als hij zoo reed, genietend van den rustigen stap van zijn
paard, de roode streep van zijn lippen door de vlek van zijn baard,
leek hij een echte sinjoor dié zijn hulde brengt aan de Lente*
Hij reed door zonder haast; 's avonds zou hij aankloppen aan
het kasteel dat als een wachtpost aan de Schelde staat* In afwachting
at hij over middag in een herberg aan den overzet, waar de bazin niet
bedreven was aan het keukenfornuis maar een stoverij van paling
kon voorbereiden die heel den mond vol pikante aromen bracht*
En met het gezicht naar den stroom gekeerd, zoog Blauwbaard het
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malsche vleesch weg van de graten en genoot de kruidige kracht van
een dronk moezelwijn*
Waar hij doorreed verwekte hij groot opzien* Het paard was zoo
fijn als de ruiter* met het wissellicht van den zonneschijn over zijn
glanzenden schoft en het glinsterend getuig aan hoofd en hals* Het
snoof den geur op van water en dijk en stapte vast en regelmatig*
Toen boog de weg rechts naar de breede baan waarover het
landvolk trok in de eerste drukte van het seizoen* De ossen gingen
moedeloos voor de wagens* kinderen en honden stoeiden* Het land
strekte zich in de verte met plekken van groen en zwart* Dit was de
heerlijkheid van den wijzen graaf van Bornhem*
De oorlogen waren steeds een eindje verder doorgestormd en
achterdocht stond niet aan de poort van het kasteel* Zwijgende bedienden namen ontvangst van paarden en knecht en als de klok den
avond inluidde over Schelde en land zat Blauwbaard in het hoog
gezelschap van den graaf en zijn dochter*
De graaf was een man vol goedaardigen weemoed* Hij was steeds
verre van het staatsieven geweest en zoo had hij nog frischheid van
gemoed en goedertierenheid voor anderen bewaard* Zijn heele wereld
was die streek aan de Schelde en zijn vermaak het rustige leven met
vischvangst en avonden aan den haard*
Zijn goedheid van hart zette Blauwbaard op zijn gemak* Die had
wel nu en dan met praatzieke Gentsche jonkers getuischt; kereltjes
met oneindig veel buiginkjes en aangeleerde hoffelijkheid maar vuilbaarden als ze een beetje over hun wijn waren*
Hier was het andere beleefdheid* grootscher omdat ze eenvoudiger
was en niet kon aangeleerd worden* En Blauwbaard had het lastig
om met die trage voornaamheid te eten en te drinken* Maar toen de
gastheer uit zijn verleden vertelde en zich opwekte bij den wijn, dan
blonk de veelvuldige schijn van de lampen in Blauwbaards oogen en
zijn hand gleed in welbehagen over den staalblauwen glans van zijn
baard*
*
Hoe lang verbleef hij reeds in het slot aan de Schelde?
De nachtegaal was al gekomen en zong in de eenzaamheid van
het park en het was een zang van liefde die Blauwbaard hoorde als
de slagen verdoffend weggleden over den vloed*
Hij had nog nooit lief gehad* Het krijgsleven was te onbestendig
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en te snel geweest* De herinnering aan wilde nachten van vrouwenroes
werd weggeveegd door de nachten van wijnroes en bloeddronkenheid*
En sedert het goud was verwekt door zijn bloedige vingers, was de
Zucht naar genegenheid, naar een band over zijn hoofd of een mond
op zijn mond niet meer in hem opgestaan*
Hij had ook nooit te voren zooals nu geluisterd naar de rust van
het leven* Naar de rust van water en groeiende land* van maneschijn
over boomkruinen, van avonden waarop dagen volgen zonder vermoeienis en arbeid* Voor het eerst sedert hij van zijn vader was weggeloopen* vervloekt en nagespuwd door zijn broers, was die rust in
hem geslopen*
En in dit groote huis met den zachten, weemoedigen man was
de aanwezigheid van de vrouw, die zijn dochter was, de rust van het
dagelijksche gebeuren*** Haar gangen waren overal merkbaar en als
de avonduren woordloos voorbijgingen, dan vulde de glans van haar
oogen de stilte*
De oude heer had zulks geweten vóór Blauwbaard het vermoedde*
Hij had graag dien flinken opgeschoten man, die zoo soepel was als
hij zijn kracht moest inspannen en zoo prinselijk zijn wonderglansenden baard kon streelen* Hij zelf was nooit een oorlogsman geweest
en vond dus een groot behagen in de verhalen van het wapenbedrijf*
Als de zomer kwam was Blauwbaard vastgegroeid in de heerlijkheid van het Scheldeland* Het onbloedige vermaak van de vischvangst
was zijn tijdverdrijf* Met drieën zaten ze soms halve dagen te genieten
van eikaars aanwezigheid* Het water gleed onder hen door, dat rustelooze leven van het water, en de roep van een landman sidderde weg
boven hen*
Eens als de oude graaf was ingedut onder den krachtigen geur
van een notelaar had hij zijn hand op de hare gelegd* Dit was voor
hem een eeuwigheid van geluk geweest* En denzelfden avond had hij
haar lang, gouden haar door zijn vingers laten glijden en haar gezoend
op de dunne lippen*
Toen de zomer zijn afscheid nam, luidden de klokken over het
Scheldeland dat Blauwbaard de nieuwe heer was en regeeren zou
over stroom en land*

Er was toen een legende over dit slot aan de Schelde in den mond
van het volk* Zij die er hun zate hadden stierven door het water* Eens
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had een burchtheer de dijken beroofd van hun saaie notelaars en de
vloed was gekomen, onhoudbaar* Hij sloeg de aarde weg in de diepte
van den dijk en stortte naar beneden waar het vee loeide en de menschen om hulp riepen in den nacht* De morgen rees over akkers die
blank stonden en deelachtig waren geworden aan ebbe en vloed* De
burchtheer had op en af gezwalpt tot een watergulp hem had meegerukt door de bres, de Schelde in.
Sedertdien had de stroom zijn tol geëischt. En toen op een
winterdag de oude heer werd binnengevoerd, op een platten wagen,
overdacht de jonge vrouw sidderend de sproke van het water.
Zij leefde teruggetrokken in de wintersche doodschheid van het
scheldeland, waarin de stroom zijn uitgestorvenheid voortstuwde.
De eenzaamheid begon Blauwbaard te wegen. De roes van zijn
liefde was voorbij en de lange avonden met het grootsche maar altijd
eendere voorbijtrekken van het water was hem een obsessie geworden.
Soms riep hij luidop om wijn of sloeg een beker tegen de tafel om die
stilte te breken. Dan keek de jonge vrouw naar hem op met schrik
en stil verwijt en de blik van haar brave oogen maakte hem woedend.
Zij had trouwe oogen, met die zachte droefgeestigheid, die ligt in
den blik van bruine jachthonden : deemoedig en trouw.
Soms zat hij alleen op, een stuk in den nacht. Zijn fantasie steigerde op in het genot van den wijn en de oude wildheid van de kampvuren kwam over hem.
Hij rukte een venster open; de ijswind streek hem over den baard
en sloeg tegen zijn borst. Het zwarte water gleed in de diepte weg,
klotsend waar een boomstronk zijn effenheid verstoorde. Misschien
was de Schele hier langs gereisd tot ver in het noorden waar de meeuwen het welkom krijschen van de woelige zee. En soms was het hem
alsof hij iets zag vlotten, trager dan de gang van het water, wentelend,
aarzelend.
Maar geen schrik kwam in hem op.
Hij had het leven vernietigd van vele menschen om wie niemand
had geschreid. Het verdriet van anderen geeft een schijn van kostbaarheid aan het leven. En hij voelde als een dier dat een ander dier
aan stukken vecht. De laatste steek die hij den Rosse had toegebracht,
hij zag ze nog, in zijn volle borst, was anders geweest dan al het vorig
geweld van zwaard of dolkmes. Waarom wist hij niet duidelijk, maar
daar was in hem een gevoel van gekwetste kameraadschap en die
wondere vermenigvuldiging van het goud.
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Vanaf dit oogenblik was de wereld onder zijn knie gekomen*
Nu heerschte dus Blauwbaard over dit kleine gewest aan de Schelde
in een vrede die niet van hem was*
*

Wat hem opjoeg was die zwijgende gelatenheid van zijn vrouw*
Zij had hem nooit anders behandeld dan als haren heer gemaal,
met schuwheid en onderdanigheid*
Zij leefde* volgens een traditie en volgens een erfelijkheid waarin
geslachten van edele vrouwen zich op voorname wijze hadden verveeld* En toen zij merkte dat Blauwbaard een ander soort mensch
was, vol ingetoomde ruwheden en verlangens, sloot zij zich op in
zichzelf en vreesde hem*
Voor Blauwbaard was de rusttijd uit* De nieuwheid van kalmte
en droomende uren was lang afgesleten* Zijn getuig voor de vischvangst had hij reeds lang in de Schelde gegooid*
Hij rende de dorpen af en grabbelde rond in de kroegen en 's
avonds als hij thuis kwam rook hij naar bier en gemeen volk* De
Lente stak zijn bloed in brand en met wild geroep jaagde hij 't jonge
wild na dat met de nog zoogende moeders rondzocht* Zijn oogen werden doorzichtig van het vuur dat aanhoudend brandde in hem en
de menschen zagen hem voorbijrijden in angstige bewondering*
Het geld van de tienden vloeide weg door zijn handen; het goud
uit de zwaar beslagen koffers werd gezaaid in alle taveernen en menige
trotsche deerne van het platteland droeg om den hals fijn goud of
bescheidene parels*
Toen kwam er een dag dat alles ledig was; alleen het bleeke gelaat van de vrouw en de stilte van de Scheldeburcht waren zijn verwijt*
Dien nacht liep Blauwbaard over den dijk* Een licht kwam over
den stroom; over den Rijn had hij er vele gezien* zij waren er pinkelend over het water als de sterren in de lucht* Hij had er op zitten
kijken met de Rosse en zij hadden er Rijnwijn bij gedrongen en uitgezien of de Schele niet voorbijdreef*
Hij liep rusteloos; de sterke reuk van de aarde en van het water
dat geurde van Lente bracht hem weer naar de nachten waarin de
kampvuren hadden gestaan in verre landen* Dit was lichter om dragen
geweest dan zware grootschheid van het Scheldeland* Dat voelt ge
rondom u als een kracht en een geheim die ge nooit kennen zult* Dat
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heeft een geruisch op zichzelf, een gesidder en een adem die ge nergens voelt. Dat jaagt u voort en trekt u aan*
En dat één enkele licht over die afgronden, dat geruchtlooze
licht over dit bruisen zonder heffen of dalen joeg Blauwbaard terug
naar zijn slot waar alles hem een verwijt was*
Zijn stap klonk er hol; hij trachtte zachtjes voort te schuiven
langs de gangen* Een trap kraakte* Hij stond stil en luisterde* Met
drie hadden ze zoo gestaan op den trap van de herberg aan den waterkant* Dit alles viel neer op hem en de kracht van het bloed dat door
hem had gevloeid rukte hem mee* Zij riep luide in hem in dit huis
waar de slaap een halte had gemaakt in het leven*
Hij wist duidelijk wat hij doen zou*

In den toren van het slot was een kamer waar sedert eeuwen
groote koffers stonden* Papieren lagen er en perkamenten* En ook oud
wapentuig waar ingevreten bloed door roest was overwoekerd* In die
kamer rook het als in de zitkamers van voorname kwezelshuizen*
En aan den wand die hoog was en ruw hingen oude plunjes*
Ruwe stof die de sleet van ijzeren harnas had gedragen en vergane
zijde* Dit alles kleurde op in het licht dat Blauwbaard door de kamer
hief* Eeuwen van landelijk ridderleven met trouw aan den vorst en
verdrukking voor den akkerbouwenden man lagen hier in kronieken,
wapens en kleedij*
Een oude degen blonk in een hoek* Een van die wapens, slank
en dun, waarmee de man te paard de spleet in het harnas zocht of
van keel tot rug den voetganger doorspiesde* Hij nam hem op; de
greep was mat en koel en werd wonderjuist door de handpalm omsloten*
Nooit had hij zoo'n wapen gehandteerd* Het flitste en floot in zijn
hand als hij ermee door de kamer schermde*
Hij zette 't licht op den grond, liet de deur open staan en zakte
den trap af achter zijn monsterachtige schaduw*
Zijn vrouw lag met wijd open oogen naar de maan te kijken die
tusschen de gedraaide kolommen van de bedstede doorvloeide*
— Sta op, zei Blauwbaard*
Daar lag tooverkracht in zijn harde oogen en zij stond op, zeer
wit in het melkblauwe maanlicht, en daar Blauwbaard de kamer uitging en de trap op, volgde zij gedwee*
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Sidderend zag zij zijn schim wankelen over de wenteltrap en de
kou van den winternacht omvatte haar als zij de vereenzaamde torenkamer binnentrad*
Blauwbaard stond in een hoek en keek beurtelings naar haar
en naar de plunjes tegen den muur* Hij doortastte ze, hield ze tegen
het licht en hief eindelijk een zwaar staatsiekleed van zijn hangseL
Het donkere blauw van de zijde hield hij tegen het witte slaapkleed en gaf aan zijn vrouw bevel er zich mee te kleeden* En sprakeloos gehoorzaamde ze*
In haar doodsangst was ze van bovenmenschelijke schoonheid;
heur haar was weggewoeld over het blauwe kleed* het witte nachtgewaad bedekte schaars de lieflijkheid van schouders en borst en haar
oogen vol geglim van de kaarsvlam waren zoo heerlijk dat Blauwbaard
nooit zoo iets had gezien*
Hij vermeide zich aan haar aanblik, peinzend* met zijn hand de
golving van zijn baard betastend* In zijn ziel was geen aarzeling,
maar hij zag vóór zich de velen die hij in doodsangst had aanschouwd
en geen was geweest zooals deze*
— Gij zijt schoon, zei hij*
Hij rukte den fijnen degen uit den planken vloer en bezag hem»
En als een schicht was het die boorde door het licht in de borst van
de vrouw*

Het schoone hoofd lag op zijn schouder, het welige haar lag over
zijn arm*
Hij kuste den dooden mond, sloot de oogen en sleepte het lichaam
tegen den wand : daar zou het hangen tusschen de vele kleederen die
sedert tientallen van jaren daar verweeuwd hingen*
Als hij de vracht omhoog torste ritselde een zijden taschje uit het
kleed; en een goudstuk werd er uitgehaald, klam, riekend naar beslotenheid en schimmel*
En het schuivend tusschen de bloedvlekken van zijn vingers
vermenigvuldigde Blauwbaard voor de tweede maal het goud* Als
de morgen aarzelend rustte over de torenkamer, lag een hoop geldstukken over den vloer, grooter dan ooit een toovenaar na het brandschatten van een stad bijeen had gezien*
(vervolgt)
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Sir James Barrie 70 jaar
Voor m'n vriend Dr* Mon De Brauwere,
We hadden elders (Boekzaal i Maart 1930) de gelegenheid
erop te wijzen hoe in alle landen geklaagd wordt over het verdwijnen
van alle poëzie zoowel uit het alledaagsche leven als in de kunst
en we denken hier nogmaals aan het mooie artikel van Gaston Rageot
in « Conférencia», getiteld « La mort du Rêve » waarin hij verklaart :
«Le monnayage, dans tous les sens du terme, de ce qui faisait la
continuité de la vie, est la grande tare de notre époque »••• «Nous
laissons nos passions, nos instincts nous conduire, et comme nous
vivons dans un monde matériel oti tout est mécanique, oti avec la
mécanique on arrive h des résultats merveilleux, nous avons matérialisé
la vie morale »••• «Il suffira toujours, heet het om te besluiten, d'une
larme de poète pour transfigurer la vie »•
En in een bijdrage van H. Bidou over Maeterlinck in dezelfde
revue luidt het:«Nous aurions depuis longtemps désappris d'entendre
cette voix de 1'ame, si la poésie n'était pas tè pour nous la rappeler*
Dans ses yeux clairs, rhumanité voit encore les clartés de sa première
aurore »•
Met het oog op het voorgaande zal het duidelijk zijn waarom we
met een bijzonder welgevallen den joen verjaardag herdenken van
den man die meer dan wie ook in de moderne engelsche literatuur
de kunst verstaan heeft« de dégager, dans le monde oti le commun des
mortels ne les voit pas, les miracles», die meer dan welke dramaturg
ook als beginsel voorop heeft gezet voor zijn kunst «Tapparition
sur la scène des forces profondes invisibles, confondues avec les lois
de la nature, qui mènent Thumanité sans qu'elle le sache »• (H* Bidou
over Maeterlinck).
En dit is van des te meer belang wijl de enkele tegenstanders
van Barrie, o* a* G. J. NathanfL.Lewisohn en Hammerton hun aanvallen
rond dit punt concentreeren* De twee eerstgenoemden loochenen
Barrie's meesterlijke techniek niet doch ze hebben geen vrede met
zijn philosophische basis* De laatste verklaarde, nu juist tien jaar
geleden, in zijn boekje over Barrie : « He is not likely to be a serious
930

factor in the contemporary drama »• Uit het volgende zal afdoende
blijken hoe zoowel de eenen als de anderen het bij het verkeerde eind
hebben* En de meeste critici beamen dan ook volmondig de gezegden :
«As a writer of sentimental comedy, Barrie has no rival, nor has
anyone surpassed him as a technician» {Clark)... «In that elusive
quality which we vaguely define as «charm» Barrie is second to
none» (Kooistra)... «The subtlety and the otherworld fantasy presented in some of his plays are the qualities which make Barrie at once
typical of his age and a pioneer in a new dramatic style* While he
has few direct foUowers he has taught many lessons to the English
playwrights of to-day, and the symbolic drama owes much to him»
(Nicoll)... «He has perhaps excelled all his contemporaries in the
revelation of human nature with fresh truth and humor »(Thorndike).
Deze enkele uitlatingen volstaan ruimschoots om de gezegden van
hierboven schokschouderend voorbij te gaan* Want het blijft ons een
raadsel hoe Hammerton b*v* zoo iets heeft kunnen neerschrijven in
1920, het jaar waarin « Mary Rosé», Barrie's meesterwerk werd opgevoerd en er op één en denzelfden dag soms 5 stukken van hem
voor het voetlicht werden gebracht in Londen* Die wanklanken
doen des te pijnlijker aan wijl er wellicht geen tweede schrijver in
heel Engeland te vinden is die zoo gevierd en alom geacht is als juist
Barrie, niet alleen om de waarde van zijn literair werk doch ook om
zijn beminnelijken omgang die hem aller hart heeft veroverd* De
Universiteit van Edinburgh gaf hem den titel van Doctor in de Rechten, honoris causa, hij werd baron in 1913, rector van St* Andrews
in 1919 en ontving de Order of Merit in 1922, een onderscheiding die,
hij een paar jaren terug, enkel met Thomas Hardy deelde* Doch laat
ons ter zake komen en met bewijzen staven wat we hierboven hebben
beweerd*
James Mathew Barrie werd in 1860 te Kirriemur, in Schotland,
geboren* Zijn opvoeding genoot hij te Dumfries en later aan de Universiteit te Edinburgh* Na het behalen van zijn titel wijdde hij zich
aan de journalistiek eerst in Nottingham en later te Londen* Zijn
letterkundige carrière luidde hij in met romans en schetsen, doch
reeds in 't begin der jaren negentig begon hij met het schrijven
van tooneelspelen, een-akters, kluchtspelen, meestal muzikale blijspelen, allemaal werken zonder bijzondere verdiensten* « The Professors Love Story» (1894) was het eerste werk dat iets van zijn dramatisch talent toonde* Zijn faam als dramaturg werd voor goed gevestigd
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met het drie jaar later verschenen « The little Minister» (1897)* In
1900 verscheen « The wedding Gaest» doch de twee stukken van twee
jaar nadien : «Quality street» en « The admirable Crichton» werden
algemeen als meesterstukken erkend* Gedurende de twintig jaar
der nieuwe eeuw die volgden schreef Barrie niets anders dan tooneelspelen* En het is wel eigenaardig dat zijn carrière als tooneelschrijver
haast besluiten moest met een werk dat zoowat iedere criticus beschouwt als zijn meesterstuk «Mary Rosé» (1920)* Het populairste
spel van Barrie is ontegensprekelijk «Peter Pan» (1904)* Onder de
andere die eenigszins naam maakten vermelden we dan nog enkel
« Alice-Sit-by-the-Fire» (1905), « What every woman knows» (1908),
« The Twelve-Pound Look» (1910), «i4 kiss for Cinderella» (1916),
« The Old Lady Shows her Medals» (1917), «Dear Brutus» (1917),
« Shall we join the Ladies »(1922)*
Het volledig oeuvre van Barrie bestaat uit 11 romans en andere
prozawerken, waarvan het eerste was «Better Dead» (1887) en het
laatste « The little White Bird)> (1902). Het eenige werk in deze categorie waarop 't van belang is hier te wijzen was het in 1894 verschenen
« Margaret Ogilvy »* Barrie geeft hierin de levensbeschrijving van zijn
moeder* Het werk wekte heel wat schandaal; de meesten noemden
het «indecent »• De Victoriaansche gereserveerdheid was nog niet
dood en men kon er niet goed overheen dat een zoon alle intimiteiten
over zijn moeder aan het daglicht bracht* Uit dit werk leeren we dat
Barrie alle verdienste van zijn lateren goeden arbeid aan zijn moeder
toeschrijft* Al het andere prozawerk van Barrie verscheen eerst in
tijdschriften* Het heeft voor ons enkel waarde omdat we er den schrijver langzaam maar zeker tot zijn ware roeping zien komen en we staan
er verstomd over in hoe korten tijd hij een meesterschap verwierf
in de taal dat zoovelen, heden ten dage, na heel wat langer leerjaren,
nog benijden*
Buiten deze tien prozawerken verschenen nog van hem 15 langere
tooneelstukken en 24 eenakters* Alles samen heeft de schrijver dus
heel wat op zijn actief* We wenschen in hetgeen volgen gaat abstractie
te maken van de eerste nummers en enkel zijn tooneelprestaties te
beschouwen* Zoowel omdat Barrie zelf heel wat van zijn prozawerk
niet meer uitgegeven zou willen zien en vervolgens omdat zijn werkelijke grootheid en verdienste zoowel voor het oogenblik als voor de
toekomst op Tooneelgebied te vinden zijn* Barrie's naam op prozagebied zal altijd gekoppeld blijven met den titel«The Kailyard School »*
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« The little minister»in 1891 in 3 deelen verschenen is het voornaamste
werk van die school die zich vooral ten doel stelde het alledaagsche
leven in Schotland uit te beelden en daarvoor hoofdzakelijk het dialect
bezigde*
Het boek is een beetje log doch zal heel wat aan aantrekkelijkheid
winnen later als Barrie het tot een tooneelspel zal omscheppen*
We komen hierop aanstonds terug* Deze roman leidde den strijd in
tusschen de oude en de nieuwe school en het twistpunt over het gebruik
van de volkstaal zoowel in den roman als op het tooneel kreeg hiermee
ten volle zijn beslag* De twee « Tommy» boeken zijn Barrie's beste
prozawerk en ook voor ons punt van belang wijl ze Barrie 's overgang
van het particuliere (Schotland) tot het universeele (de wereld)
inluiden*
L BARRIE'S LANGERE TOONEELWERKEN :
De allereerste stukken van Barrie : «Becky Sharp» (1891),
«Ibsen's Ghost» (1891) en «Richard Savage» (1891)* het laatste in
samenwerking met H* B* Marriott-Watson geschreven* kunnen we
gevoeglijk voorbijgaan als beginnelingenwerk en zonder belang in
vergelijking met de rest*
Den 25 en Februari 1892 werd in Toole's Theatre te Londen
Barrie's « Walker, London», voor het voetlicht gebracht* Harvey
Darton herinnert zich het groot succes van dit stuk in zijn tijd* De
voornaamste karakters erin zijn heden ten dage bekende typen en
gemeengoed in de literatuur geworden en de meeste acteurs hebben
daarna haast hoofdzakelijk voor Barrie gespeeld* Barrie sloot zich hier
aan bij den in 1871 overleden Robertson en had een bijval die door de
succesnummers van Gilbert en Sullivan niet in de schaduw werd
gesteld* Op het einde van de vertooning riep het publiek om den
auteur* Juist een paar dagen te voren was de première geweest van
Wilde's beroemde stuk : «Lady Windermere's Fan» en de schrijver
was op verzoek van 't publiek op de planken verschenen met een
cigaret in den mond en vertelde dat hij zich uitstekend had geamuseerd* Doch Barrie's bescheidenheid belette hem aan het verzoek van
het publiek te voldoen* De theaterdirecteur vertelde dan het volk dat
Barrie om drie redenen niet verschijnen kon : primo* omdat hij te
zenuwachtig was; secundo, omdat hij niet in het theater was en tertio
omdat hij niet rookte* Die laatste opmerking veroorzaakte wellicht
de grootste lachbui van den heelen avond* (Walbrook* o* c*)
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Het volgende stuk : « The Professor's Love Story» (1894) is een
sentimenteel blijspel volgens een heel conventioneel type dat zonder
veel hinder ook door schoolvossen gezien kan worden en ook nu en
dan nog vertoond wordt hier en daar* Doch het was meer een commercieel dan een literair succes*
Drie jaar later verscheen Barrie's « The little Minister», tot
tooneelspel omgewerkt* Het stuk speelt in het begin van de I9 e eeuw
toen, ten gevolge van de oorlogen met Napoleon, de sociale omstandigheden erg waren veranderd en de werklieden tegen hun verdrukkers
opstonden* Het is eigenaardig dat juist wat zwak is in den roman
het sterke punt uitmaakt in het spel, nl* de geschiedenis zelf* De
schaduw en de lichteffecten die in 't boek zoo goed tot hun recht
komen zijn in het spel echter volledig zoek* Bern* Shaw schreef
over dit stuk :« Barrie schijnt geen oog te hebben voor het menschelijke karakter, doch hij heeft een scherpen kijk op menschelijke
eigenschappen en weet ze op een erg populaire wijze te assorteeren***
(Gavin en Babbie in dit stuk)* Ze zijn voor 9/10 grappig en voor 1/10
sentimenteel, hetgeen een smakelijke combinatie uitmaakt »* (The
Saturday Review)* Als tooneelwerk was het van geen markante
beteekenis doch het heeft heel wat bijgedragen tot Barrie's kennis
van en talent voor het tooneel*
« The Wedding Guest», het eerste werk uit onze eeuw, verscheen
eerst als bijvoegsel in een bekend maandschrift en is daarna nooit
meer herdrukt of herwerkt* Het was een melodrama met als thema
het ongepast verschijnen op een bruiloft van een afgedankte maitresse*
Het werd nogal goed ontvangen doch het is geen levend stuk uit de
ziel van den schrijver ontsprongen*
Voor het volgende stuk« The admirable Crichton »(1902) (Manly :
1903), moeten we ons de vogue herinneren van boeken als « Robinson
Crusoë», «Gulliver's Travels» e* a* om de keus van dit gegeven
te begrijpen* Prof* Phelps noemt dit stuk «the greatest English
drama of modern times »* Zoover hoeven we nochtans niet te gaan
in onze bewondering* Het is een buitengewoon goed voorbeeld van
wat men noemt het «zuivere blijspel »* Het wijkt niet radicaal af
in zijn techniek, het heeft geen erg origineele gedachten doch het is
een plezierig en geestig spel waarin de karakters helder en afgeteekend
zich ontwikkelen in een erg onderhoudend verhaal*
Dit stuk is een sociale satire met een fantastisch karakter* Een
engelsche graaf, zijn familie en zijn vrienden, en de butler Crichton
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lijden schipbreuk en worden op een verlaten eiland geworpen in de
Stille Zuidzee* Wegens zijn grooter bekwaamheid wordt Crichton
de leider van 't groepje en zelfs hun koning en hij verlooft zich met
de oudste dochter van den graaf* Dan worden ze gered door een
engelsch oorlogsschip dat langs de kust vaart en ze keeren allen naar
Engeland terug* Daar worden de oude betrekkingen weer hernomen
en de kastegeest toont zich sterker dan natuurlijk talent* Crichton
is weer Butler doch hij verlaat den dienst van zijn graaf en huwt met
een van de meiden* Hij wordt de waard van een herberg* Later werd
dit einde door den schrijver veranderd en Crichton voorgesteld als
steeds de baas in het huishouden van den graaf* De meeste critici
noemen deze verandering geen verbetering*
We hadden den butler al op het tooneel gezien* B*v* in Wilde's
« The importance of being Earnest »* Doch hier wordt hij een echte
protagonist* Lord Loam moge excentriek zijn, de butler is hier een
volmaakt model : .koelbloedig, beleefd en beschaafd* Door zijn
meesterschap over den toestand wordt hij de aristocraat* En hier ligt
juist de dramatische kracht van Barrie* Hij weet zich den veranderden
toestand volmaakt in te beelden en uit te beelden* Yeats zei eens tot
Dunsany dat «Verrassing» het eenig noodzakelijke is op 't tooneel*
Van dien kant bekeken is Barrie's stuk een meesterstuk in zijn genre,
vooral wijl elke verrassing een logisch gevolg is van zorgvuldig doch
natuurlijk uitgewerkte omstandigheden* Het is wel eigenaardig dat
dit stuk van Barrie dat bij zijn première, en aanstonds daarna, zoo'n
reuzen-succes had, later veel van zijn vogue heeft ingeboet* De
eenige verklaring die hiervoor kan gegeven worden, is, dat vooral
bij Barrie de acteurs van zoo'n overwegend belang waren* Typen
als Du Maurier en H* B* Irving droegen werkelijk het heele stuk
en dit gevoegd bij het feit dat men nog nooit te voren zoo'n volmaakte
voorstelling gezien had en zoo'n volmaakte ironische romance en
geschiedenis moesten noodzakelijkerwijze een groot succes teweeg
brengen* We zullen hier het twistpunt niet oprakelen of dit stuk een
drama of een blijspel is* Dat hangt heelemaal af van het punt van
waaruit we de dingen beschouwen* Gemeenlijk is er een mengsel van
het komische en het dramatische* En als we alles wel beschouwen is
het spel een tragedie niet alleen voor Crichton doch ook voor Lady
Mary en zelfs voor Lord Loam vooral ten opzichte van zijn physisch
welzijn dat in deze primaire omstandigheden nog al geweld wordt aangedaan* Er is maar een zwak punt in het stuk, de terugkeer namelijk
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van Crichton tot zijn vorigen lagen staat» Barrie steunt zijn thesis
natuurlijk op de veronderstelling dat de omstandigheden de zaken
veranderen en met de logica van een wiskundige noemt hij 't vanzelfsprekend dat als A» in zulke en zulke omstandigheden komt, zoo en
zoo zal reageeren hoe dikwijls A» ook uit zijn milieu wordt genomen
en er weer in terug wordt geplaatst»
Doch het stuk had een drievoudigen goeden invloed» Het bracht
eerst en vooral versche lucht, den wind der gezonde fantasie in al
het artificieele van het toenmalige tooneel» Doch achter die fantaise
schuilden gedachten, niet bombastisch doch alledaagsch aan het
verstand gebracht» Hij wees er vervolgens op dat Barrie in staat was
een onberispelijk werk te scheppen» Want in Chrichton is niets onbeslists, geen enkel overtollig woord, geen een boertige trivialiteit»
En ten slotte wees het Barrie den weg naar zijn grootste succes :
het opstijgen uit het alledaagsche tot iets beters en hoogers» Crichton
als man staat voor een algemeene gedachte; hij is de hoofdpersoon
in een conflict van idealen»
Quality Street» (1902) zouden we ons haast kunnen indenken
als een hoofdstuk uit« Cranford »» De dramatische kracht van Barrie
toont zich echter juist in het feit dat alleen iemand van zijn gehalte
openlijk dingen zeggen kon die te voren zelfs niet geschreven werden».
En dit zonder dat iemand uit zijn publiek ook maar eenigszins aanstoot eraan nam»
Dit stuk behandelt het thema van den minnaar die ondervindt
dat zijn geliefde verouderd en veranderd is en haar dus dwingt tot
een tweede jeugd om hem terug te veroveren» Het gegeven is dus
niet bijzonder oorspronkelijk» Doch naar gelang het stuk vordert
bevindt men dat Barrie iets heel anders in 't schild voert» Zonder
dat eenigszins argwaan gegeven wordt grijpt er een groote verandering
plaats en gebeurt het onverwachte» En vóór het publiek tijd heeft
om van zijn verwondering te bekcmen valt het gordijn» W» Archer
vindt dan ook dit derde bedrijf een van de stoutst opgevatte en schitterendst uitgevoerde dingen in heel het engelsche blijspel zonder
weerga in heel het engelsche tooneel» Is het stuk dus minder origineel
dan andere, als uitwerking is het volmaakt» We vinden er de meest
treffende eigenschappen van Barrie in terug» Zijn kalme humor,
zijn subtiele uitbeelding van menschelijke eigenschappen» zijn gedempt pathos en die eigenaardige ouderwetsche atmosfeer die even
goed op het tooneel past als in de boeken» Hadden we nog een beetje
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van het onaardsche als in« Mary Rosé »en andere stukken dan konden
we zeggen dat het karakteristiek was voor het genie van Barrie* De
historische achtergrond is met vaste hand geteekend* De samenspraak
is gepolijst en harmonisch en vooral natuurlijk, zonder effectbejag
en gezochtheid* Twee gebreken die vooral in de werken van Wilde
en Rostand merkbaar zijn* Het maakte Barrie ook populair* En al
wijst populariteit niet op begaafdheid, voor Barrie was ze van belang
wegens haar moreel en finantieel effect* Het maakte Barrie onafhankelijk; hij kon er van nu af aan zeker van zijn dat zijn experimenten
ten volle sympathiek door het publiek bejegend zouden worden, al
mogen we strict genomen geen enkel van Barrie 's werken een experiment noemen* Hij kleedde zijn tamelijk wild genie in een erkenden
vorm, meer begaan met de uitbeelding dan met de kritiek van het leven*
«Little Mary » (1903) kunnen we ons haast niet indenken zonder
den naam van Miss Trevelyan die het werk in zekeren zin creëerde*
Het gegeven komt veel met dat van «Doctor's Dilemma» overeen*
Het is een satire doch niet zoo ernstig opgevat als die van Shaw* Het
is eerder een ernstige hilariteit* De neven-intrigue en de bekrachtigende bijzonderheden worden ons gegeven zonder berekendheid*
Ze verwekken plotse lachbuien en geven ons het onbehaaglijke
gevoel dat we even groote dwazen zijn als de acteurs op de planken*
De zonderlinge doch gezonde hoofdgedachte was volslagen nieuw*
We zouden haast kunnen zeggen dat niemand buiten Barrie zoo iets
vinden kon* Doch zelfs als zijn stukken ons tegenvallen moeten we dit
nog van hem zeggen* Barrie was heel origineel en komt zelfs kort bij
de klucht* Doch wat een reuzenafstand heeft hij afgelegd sedert
« Walker, London »!
Het populairste stuk van Barrie is ontegensprekelijk «Peter
Pan»(1904)* Al verscheen het twee jaar na « The admirable Crichton»
het thema was al te vinden in «The little white Bird» (1902) en er
was al op gezinspeeld in « Tommy and Grizel» (1900)* Als roman
was het eerst ^genoemde boek een mislukking en we mogen er den
theater-bestuurder Frohman dankbaar om zijn dat hij den would-be
romancier Barrie tot inkeer heeft doen komen* Als we de grondslagen
nagaan waarop dit werk werd opgebouwd moeten we zelfs zeggen
dat de overwinning volledig is geweest* Het stuk is niets minder dan
een uitvloeisel van de eeuwige jeugd van den schrijver; het geeft
gedachten die ook andere menschen gehad hebben doch die ze vergeten hebben* Iets van dien aard hadden we ook in « Aladdin»,« Alice
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in Wonderland» en zooveel andere* Doch Barrie's kunst ligt in het
feit dat hij i) meesterlijk eenvoudig weet te zijn. Hij zegt meer door
hetgeen hij verzwijgt dan door wat hij zijn acteurs uitspreken doet*
2) hij weet een gelukkige visie in een spiritueele waarheid om te zetten en 3) hij maakt een haast onbeschaamd gebruik van het publiek
als medeplichtige* Het is één samenzwering, niet in feite doch in
verbeelding* Wanneer men het stuk gezien heeft bestatigt men dat men
een gezonde waarheid heeft toegejuicht waaraan men nooit ten volle
zijn aandacht had gewijd* Het zien en het meedeelen van een soort
betoovering die achter het alledaagsche gebeuren verborgen ligt is
de les die in Peter Pan is gelegd* Barrie maakt hier heelemaal abstractie
van Engeland en leeft in de wereld der verbeelding, en brengt ons
naar het land der feeën* Doch tusschendoor zijn geweven de grcote
gedachten van de eeuwige jeugd in den man en het eeuwig moederschap in de vrouw* Barrie schijnt hier een buitengewone inspanning
te hebben gedaan want nooit meer in zijn later werk zal hij zoo vrij
blijven van moreele en sociale bespiegelingen als hier het geval was*
Hij is volslagen immaterieel* Alles wat ons gevraagd wordt is te lachen
en te schreien met hem en dankbaar te zijn voor beide*
Een ander voorbeeld van het nauw verband dat somtijds tusschen
den auteur en den acteur bestaat hebben we nogmaals in een ander
werk van Barrie : « Alice-Sit-by-the-Fire » (1905)* G* B* Shaw schreef
zijn « Captain Brassbouns' Conversion» voor de actrice Ellen Terry
en Barrie gaf zijn stuk ter wille van haar* Iets nieuws is in dit stuk de
karakteruitbeelding van de vrouw* Bij Barrie hebben we niet te denken aan Mr* Turveydrop's idee «Wooman, love-ly wooman» doch
aan een schepsel van het ander geslacht dat een buitengewoon diep
inzicht heeft en een geheimzinnige, haast ondeugende macht tot
het verdonkeremanen van de feiten* Barrie ontwikkelde geleidelijk
een standaard type van het elusieve dat voor tallooze variaties vatbaar
is* Hij is er eindelijk toe gekomen in de vrouw iets anders te zien dan
de eeuwige tegenstrever van den man en weet ook beter dan zooveel
anderen de maat te houden in een normaler tegenstelling tusschen
de twee geslachten*
In « What every Woman knows» (1908) treedt het vrouwelijk
huishennetje agressief op* Ze staat hier tegenover een schotschen
politieker zonder humor* Doch die gewilde tegenstelling van Maggie
en John Sand maakt die twee karakters niet meer levend en individueel*
Het zijn gewone repertoire-typen* De vrouw schijnt op slot van re938

kening alles te weten doch vooral dat de mannen kinderen zijn en
iedere verstandige vrouw weet een kind te hanteeren.
« The adored one»(1903) is een ongelukkig voorbeeld van Barrie's
werk. Nu en dan wist hij de scheidingslijn tusschen humor en boertigheid niet zuiver te trekken. Het stuk was een volslagen mislukking
Zelfs toen het herschreven werd. De heldin Leonora kwam later
terug, doch met even weinig succes, in «Seven Women».
« A Kiss for Cinderella»(1916) wordt door Prof. Nicoll« mawkish
and weak» betiteld. We mogen echter niet vergeten dat in Engeland,
nog niet zoo heel lang geleden, de «Contes de ma mère 1'Oie» van
Perrault met gemengde gevoelens werden ontvangen. En een van Mrs.
Sarah Trimmer's correspondenten vond zelfs Cinderella (onze Nederlandsche Asschepoetster) een verderfelijk boek omdat het de ergste van
alle ondeugden die in een menschelijk hart sluipen kunnen aankweekte, nl* ijdelheid, praalzucht, enz* Barrie vond echter dat het een levend
wezen was. Zijn stuk is erg sentimenteel en als intrige en karakteruitbeelding is het zeer zwak. De vreugde van Cinderella's bal wordt
voor de meeste toeschouwers vergald wijl de petemoei verschijnt in
een Rood-Kruis-uniform. Doch het stuk verscheen in 't midden van
den oorlog en we kunnen ons dus dit eigenaardig idee van Barrie
voorstellen. Hij wist niet alleen uit te beelden wat kinderen droomen
kunnen doch ook wat er werkelijk in hun droomwereld omging.
De titel van Barrie's volgende groote stuk « Dear Brutus »(1917,)
werd ontleend aan Cassius' gezegde tot Brutus in Shakespeare's
« Julius Caesar » 1. 2.
« Men at some time are masters of fheir fates.
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings ».
Barrie stelt ons hier een groep gewone menschen voor die er
zich over beklagen dat ze in andere omstandigheden dit of dat zouden
hebben kunnen zijn. Stellen we ons eens voor, zegt hij, wat er zou
gebeurd zijn als er werkelijk een geest bij de hand was geweest om
hun verlangens werkelijkheid te maken. We zien dan al die personen
in heel verschillende omstandigheden geplaatst; die nl. welke ze
zouden gewenscht hebben. Doch er gebeurt geen merkelijke verandering. Ze blijven op slot van rekening wat ze zijn. «Karakter»
zegt schrijver is de eenige bestemming.
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Hier hebben we dezelfde geheimzinnigheid als uit de portretten
van de Pre-Raphaëlieten straalt, met name uit Burne- Jones' schilderij
« The sleeping Beauty »• «La belle au bois dormant» en niet «dormante» zegt Darton* Het woud slaapt en wij en de schoonheid zijn
slechts zijn droomen* En als het ontwaakt zijn wij niet meer daar doch
in het«werkelijk» leven teruggekeerd* We hebben geleefd terwijl het
bosch geluk in ons gedroomd heeft. We vernemen wat we hadden
kunnen zijn omdat we een ziel hebben en tevens wordt ons gezegd
waarom «the faült is but in ourselves »• Alle personen in het stuk zijn
erg interessant doch zoolang ze niet in 't bosch zijn geweest weten
ze niet dat ze geregeerd worden door iets «dat ons doet voortgaan met
dezelfde dwaze dingen te doen, hoeveel kansen we ook krijgen om
anders te handelen »•
Het hoogtepunt bereikt Barrie in de samenspraak tusschen
Dearth en zijn vrouw. Hier is hij een grooter dichter en schrijver
dan wanneer hij naar verre landen vlucht met zijn verbeelding onder
het geleide van Peter Pan* Hier is hij in evenwicht tusschen de mislukkingen der menschheid en haar ingebeelde hooge verwachtingen*
Het betooverende ligt niet alleen in de scenische voorstellingen doch
vooral in het juiste gebruik van de woorden en in het rhythme van
het gesproken woord* Hier is de tooneeltechniek zoo volmaakt dat
Ze onzichtbaar is* Iedere steen van dit prachtgebouw is een sermoon
en we kunnen zooveel zedelessen trekken als we willen* We kunnen
niet verklaren waarom menschelijke dingen het menschelijk hart
raken doch op Barrie's gebod lachen we door ons schreien heen en
schreien door ons lachen* Hier bereiken we het hoogtepunt niet
alleen van de dramatiek doch van alle menschelijke kunst* Want we
gaan ongemerkt van het lagere over tot het hoogere en we krijgen
niet alleen het bewustzijn dat we naar een gelukkiger toekomst
gaan kunnen doch we voelen dat we er werkelijk naar toe gaan.
Het laatste, en volgens sommigen het groctste van Barrie's
langere stukken is «Mary Rosé» (1920)* Evenals in « The land of
Heart's Desire» van Yeats worden we hier naar het feeënland verplaatst, en hier wordt nog meer dan in 't voorgaande stuk van het
bovennatuurlijke gebruik gemaakt* Het stuk speelt op een toovereiland der Hebriden waarheen de verschillende personen gelokt
worden* Ze verdwijnen dan, niemand weet waarheen, en komen
maanden, zelfs jaren later terug en lijken geen dag verouderd* Dit
gebeurt ook met de heldin Mary Rosé* Haar vader heeft haar even
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alleen gelaten en als hij terugkomt is ze verdwenen* Dan gebeurt
het nogmaals later als Mary de gelukkige jonge vrouw is van den
scheepsluitenant Simon* We voelen voortdurend wat er gebeuren
gaat ofschoon op het tooneel niemand het schijnt te gevoelen* Doch
als het oogenblik komt dat het eiland haar roept en Mary, er gehoor
aan gevend, met uitgestrekte armen en als in extase naar haar geheimzinnige toekomst gaat, maakt zich een onbeschrijfelijke en onweerstaanbare emotie van den toeschouwer meester* Dit alles is dan doorweven met humor, vage philosophie en nogal met pathos*
Men heeft allerhande verklaringen gezocht voor dit stuk* Volgens Kooistra komt de grondgedachte hierop neer : Barrie wil ons
in concreten vorm de superstities van de Schotsche Hooglanden
voorstellen* Het vermengen van allerlei elementen belet ons dit stuk
in een der vorige klassen in te deelen* Het is een categorie op zich zelf*
Zelfs de verstoktste rationalist kan het niet zonder ontroering aanzien*
Doch het moet vertoond en niet gelezen worden tenzij men een verbeelding hebbe zooals de schepper van het stuk, en dan mag men er
een flinke dosis bezitten* Zooals «Dear Brutus» een spel was uit het
dagelij ksch leven, zoo is « Mary Rosé » een spel over hetgeen we niet
weten, misschien zelfs niet weten kunnen* Het was een nieuwe openbaring van het veelzijdig dramatisch talent van Barrie die zich heelemaal in den Keltischen geest heeft weten in te denken dien de Engelschen zoo weinig begrijpen en daarom ook zoo verkeerd beoordeelen*
De suggestieve kracht van dit stuk is verbazend* We weten niet en
we vernemen ook niet waar Mary Rosé gebleven is* Doch willens
nillens moeten we aannemen dat ze in een andere wereld is* We
zien of hooren ook niet het klotsen der baren tegen de rotsen van
het eiland en toch weten we dat ze er zijn zelfs als de scène leeg is*
In de beide laatste stukken ligt heel de folklore van het Keltische
ras dat beter dan waar ook in de Ieren en Schotten geïncarneerd
blijkt* Hier put de Schot Barrie dus uit een bron die hem van nature
eigen is doch het gevolg is heel wat perplexer dan zulks met andere
stukken het geval was* De onbegrijpelijkheid wekt ten slotte terneerdrukkend en dat spelen met het bovennatuurlijke als een onverklaarbare uitbreiding van onze natuurlijke persoonlijkheid moet voor
oningewijden ongenietbaar zijn* Technisch gesproken is Mary Rosé
niet zoo volmaakt als Dear Brutus* Doch als suggestieve factor staat
het veel hooger en ook veel hooger dan welke poging ook van eiken
levenden schrijver om ons het ontastbare te doen aanvoelen*.
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IL BARRIE'S EEN-AKTERS :
Barrie heeft niet alleen twee dozijnen eenakters geschreven
doch zich ook ingelaten met den strijd die zich rond het doel en de
waarde van dezen dramatischen vorm had ontsponnen* Volgens
Percival Wilde onderscheidt zich de eenakter van den langeren vorm
alleen hierdoor dat hij streeft naar grooter eenheid en economie en als
een geheel moet geassimileerd worden terwijl het langere stuk deel
voor deel moet worden verorberd* En volgens Hamilton ligt het karakteristieke in het doel dat hoofdzakelijk beoogt met de minst mogelijke
middelen een zoo algeheel mogelij ken indruk na te laten* Barrie
beschouwt den vorm alleen als een goed middel voor het oefenen
van jonge acteurs* Hij vraagt zelfs aanmoediging van staatswege voor
de jongere talenten en een subsidie om onvertoond werk van de
jongeren voor 't voetlicht te brengen opdat ze «break out into the
longer play and its emoluments» na eerst versterkt te zijn «by their
knowledge of technique »* We denken echter niet dat de ondervinding
opgedaan met het schrijven van eenakters de auteurs van veel nut
kan zijn voor langere stukken* Wat er ook van zij : Barrie is een van
de weinigen die dezen korten vorm van drama in allen ernst heeft
opgenomen* We zullen niet beweren met Clark dat hij zoowel in
den eenen als in den anderen vorm gelijk succes heeft mogen oogsten*
Voor ons staan de langere stukken op alle gebied hooger dan de andere*
Onder deze komt «Pantaloon» (1905) het eerst aan de beurt* Het
werd geschreven voor Pauline Chase en Ellen Terry* Men heeft er
Barrie een verwijt van gemaakt dat hij hier te veel offert aan het gevoel
en in overdreven sentimentaliteit vervalt* Het stuk handelt over de
verwaarloozing van Pantaloon's familie* Columbine's baby is een
clown en grootvader clown is maar een groot kind* Toen het stuk
eenmaal gedrukt was werd er heel wat klaar wat het publiek eerst niet
begrijpen kon* Het conventioneele kleedje was te eng voor conventioneele geesten* Barrie had tot nog niet zoo lang geleden geweigerd zijn
stukken te laten drukken* De groote reden van die weigering was dat
zijn stukken gemaakt waren om gespeeld te worden en dat de dialoog
alle charme verliezen zou op 't papier* Doch gelukkig voor ons is
hij van dat gedacht teruggekomen en we vragen ons zelfs af of een
lezer met een goede verbeelding niet evenveel genot hebben kan
van de lectuur als van de voorstelling van de stukken* Om haar eigenaardig charme en literaire waarde staan Barrie 's tooneeldirecties
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boven die van B* Shaw en van Barker* Barrie is er zoowel in die aanduidingen als met den tekst zelf hoofdzakelijk op bedacht eenheid
te bewerken zoowel in den geest van den lezer als voor het oog van
den toeschouwer* En dat kunnen we zeker niet zeggen van den schrijver van «The Madras House» of van « Candida »* Shaw maakt er
Ibsen een verwijt van dat hij aan iemand, die hem naar de beteekenis
van een stuk vroeg, antwoordde : «Wat ik te zeggen had, heb ik gezegd »• Doch we zouden tegen Shaw kunnen opmerken : het gewichtigste van dit antwoord ligt hem hierin dat Ibsen niets gezegd heeft
over hetgeen waarover hij niets had mee te deelen* Bij Shaw kwam
het er op aan het volk de doen lezen wat het niet wou zien* Bij Barrie
kwam het er op aan het volk eenigszins een verklaring te geven voor
wat het graag zag*
Onder al de eenakters van Barrie zijn al die welke over den oorlog
handelen de minst interessante en alleszins de meest onverdienstelijke*
« The new word»(1915) handelt over de verhouding : vader en zoon;
« Barbara's wedding» (1918) over het contrast tusschen jong en oud,
« A well-remembered Voice » (1918) loopt over van oorlogssentimentaliteit*
Een stuk dat nog al succes had was « The old Lady shows her
Medals »(1917), dat in de laatste jaren nog al eens vertoond is geworden in Engeland* Het gaat hier over een werkvrouw die geen zoon of
een van haar verwanten op 't front heeft van wien ze tot haar grooter
glorie brieven ontvangen kan* Ze neemt daarom een «verlaten soldaat » uit een lijst van namen en toevallig komt die soldaat op verlof*
Doch de vrouw lijkt heelemaal geen Londensche werkvrouw en de
avontuurlijke Kenneth heeft weinig weg van een echten Tommy*
Minder succes had Barrie met zijn «Der Tag» (of The tragic
man »(1914) waarin hij' probeerde den keizer op het tooneel te brengen
en heel wat gemeenplaatsen te berde bracht die tusschen den vierden
Oogst 1914 en het einde van dat jaar zoowat overal in de pers te vinden
waren*
In de eerste serie eenakters die Barrie publiceerde kwamen
naast het boven vermelde «Pantaloon» nog voor «Punch» en «Josephine» beide van 1906* Alle twee erg vermakelijke stukken doch die
den schrijver zeker niet zullen overleven*
In de serie « Half-Hours » verschenen « Rosalind» (1912), « The
Wïll»(1913) en « The twelve Pound Look»(1910)* Het eerste stuk heeft
als thema een bejaarde actrice die door een Oxfordschen bewonderaar
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iong bevonden wordt; het tweede is een ernstige studie over nederige
verwachtingen en wenschfcn die met de jaren verdwijnen* Het laatste
stuk had evengoed een verhaal kunnen zijn* Doch als stuk is het oneindig veel beter* En hier herkennen we den grooten dramaturg Barrie
want zijn thema is niet een bewerkte geschiedenis doch een echt tooneelwerk* De twee laatste werken hebben een blijvende waarde en alle
drie zijn het mooie voorbeelden van Barrie's onnavolgbare vermenging
van technische vaardigheid en grillige menschelijkheid*
« Shakespeare's Legacy» (1916) was in zekeren zin ook een oorlogsspel wijl het geschreven werd voor het fonds van de Y*W*C*A*
kantiens in den laatsten oorlog* Het is een louter «jeu d'esprit»,
hier en daar vermakelijk zonder geestig te zijn* Het boekje werd privaat uitgegeven en is een van de successen van de boekenmarkt op
't oogenblik* Een copie met Ms* nota's werd in 1918 voor 130 pond
verkocht*
Het allerlaatste werk van Barrie was de eenakter « Shall we join
the ladies?» (1922)* Het werd vertoond bij de opening van het Royal
Dramatic Academy's Theatre in 1921 en in St* Martin's in 1922*
Het werd gedrukt in een verzameling«stories of murder and mystery»
door Lady Asquith samengesteld en geheeten «The Black Cap» (1927)*
Het is een onbehaaglijk stuk* Alle personen* op één na* hebben
een onbehaaglijke rol* De éénige persoon die zich op zijn gemak voelt
is San Smith, de hospes in een huiselijk feestje* Op 't punt van te
ontdekken dat ze met dertienen aan tafel gaan zitten komt Dolphin, de
butler, binnen die veel lijkt op Matey in « Dear Brutus »* Zoo gauw als
dat wolkje dan aan den einder verdwenen is deelt de gastheer mee
waarom hij al die gasten bijeengeroepen heeft* Zijn broer is een tijd
te voren vermoord geworden en de moordenaar is onbekend* Doch
Smith heeft hier en daar een spoor gevolgd en alle mogelijke misdadigers uitgeschakeld buiten de 12 die als gast genood zijn* Een van
hen is schuldig* En de uitspraak zal gegeven worden wanneer de
mannen «join the ladies»* Doch juist als ze op het punt zijn zulks te
doen hoort men een gil en te midden van de grootste wanorde valt
het gordijn* Men heeft Barrie gevraagd waarom hij dit mysterieus
gegeven niet verder heeft uitgewerkt tot een lang en volledig geheel*
Doch we vragen ons af of de lengte of de verlenging iets veranderen
kunnen aan de huivering die dit Grand Guignol spel ons op het lijf
jaagt* «It is as complete, zegt Darton* as a purposeful riddle »*
We vermelden hier enkel ten slotte nog « A slice of Life» (1910)
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als een kostelijke satire op de tooneeltrucs, om de andere : «Old
Friends» (1910), « The adored one» (1913)* «Half on Hom» (1913),
«Rosy Rapture»(1915)*« The Truth dbout the Russian Dancers»(1920)
enz*, met een gewone vermelding voorbij te gaan*
*

*

Barrie staat ontegensprekelijk onder den invloed van Shaw die
hem van den roman afwendde naar het toóneel en ook naar sociale
problemen keerde al ging dit heelemaal in tegen Barrie 's temperament*
Doch die worden maar terloops aangeraakt* Alleen in « The admirable
Crichton» wordt er wat dieper op in gegaan* Daarom heeft men
Barrie naast zijn sentimentaliteit hoofdzakelijk zijn oppervlakkigheid
verweten* De groote problemen van 't leven blijven onbehandeld*
Alleen «Dear Brutus» tracht een zekere levensphilosophie te geven*
Doch in tegenstelling met Shakespeare wordt ze dan ten eenen male
romantisch gekleurd* Als we Barrie vergelijken met zijn twee groote
tijdgenooten Shaw en Galsworthy* zegt Kooistra, zien we hoe ze alle
drie een verschillende houding aannemen tegenover het leven* Shaw
zegt : Onze wereld is een miserabel iets en de menschen die erin
wonen zijn er nog erger aan toe* Laat ons in 's hemels naam beproeven
er iets beters voor in de plaats te brengen want dat kunnen we als
we maar hard probeeren* Daarom geeselt hij de dwaasheid en de
verdorvenheid* waar hij er ook kans toe ziet* om de toekomst mooier
te maken* Galsworthy deelt Shaw's gedachten over de wereld*
zooals ze nu is* doch schijnt minder zeker over de vatbaarheid voor
verbetering* Zijn profetische ijver is minder groot; doch met een even
groot inzicht in 't menschelijk karakter vraagt hij ons niet te streng te
oordeelen over wat we zien; en hij leert ons te vergeven en zoekt de
verlossingsmogelijkheid in de overtreders zelf* Barrie's ziel schijnt
meer in opstand tegen al het leelijke dat hem omringt en daarom
schept hij een eigen fantastische wereld waarvan soitimige trekken aan
de werkelijkheid zijn ontleend doch andere geïnspireerd door zijn verlangen naar het goede en naar schoone* Droom en werkelijkheid zijn
vermengd en betooveren ons al kunnen we er niet in gelooven* Ze
roepen ons het beeld voor den geest van wat had kunnen zijn* Shaw's
spelen bevatten een les voor de domheid en de zelfvoldaanheid; Galsworthy's tooneelwerk is een les voor de egoïsten en Barrie is een heelmiddel voor het cynisme* Daarom is hij van onzen tijd en het is
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alleen maar jammer dat zijn werk ten onzent minder bekend is* We
hopen van ganscher harte dat dit heugelijk gebeuren in zijn leven een
nieuwe periode van bloei voor zijn meesterlijk werk moge inluiden.
Verviers Maart 1930*

Dr* RAPH* KREEMERS*

BIBLIOGRAPHIE
i.
2»
3.
4*
5,
6*
7*
8,
9*
ics
11.
12*
13*
14*

BARRETT H» CLARK : A study of the modern drama (1928)*
ALLARDYCE NICOLL : British Drama (1927)»
ASHLEY H» THORNDIKE : English Comedy (1929).
F. J. HARVEY DARTON : ƒ• M. Barrie : Writers of the day (1929)*
J. KOOISTRA : ƒ• M. Barrie : Quality street (1924)» Inleiding p* 1-20»
J* A* HAMMERTON : ƒ• M. Barrie and his books (1920)*
G* RAGEOT : La mort du rêve. Conferencia 1-2-1924*
H. BIDOU : Maeterlinck. Conferencia 15-5-1922*
LEONIE VILLARD : Le thédtre américain (1929)»
ELIZABETH NITCHIE : The criticism of Literature (1928)*
MANLY & RICKERT : Contemporary British Literature (1929)»
FRANK W* CHANDLER : Aspects of modern drama (1920)*
E. ALBERT : A history of Énglish Literature (1928).
ST* A. BROOKE & G. SAMPSON : English Literature (1926).

Verder kan men consulteeren : (Amerikaansche Werken; CLARK O* C* p* 312)*
A* E. MORGAN : Tendencies of modern English Drama (1924)*
P. BRAYBROOKE : J* M. Barrie (z. d.).

J. W. CUNLIFFE : Modern English Playwrights (1927)*
FR, VERNON : The twentieth-century Theatre (1924)*
JAMES AGATE : At half-past eight (1923).
DIXON SCOTT : Men of letters (1923).

H. GRANVILLE BARKER : The exemplary theatre (1922).
FL M. WALBROOK : J. M. Barrie and the theatre (1922)*
G. J. NATHAN : The world in Falseface (1923)*
W* ARCHER : Playmaking (1912)*
W* ARCHER : The old drama and the new (1923)*
P. WILDE : The craftmanship of the one-act-play (1923).
L* LEWISOHN : The drama and the stage (1922), enz*, enz*

946

Paradijsvogel
'n Paradijsvogel vloog verloren
aan de horizon :
'n zwarte vlek
in 't goud der zon*
Met gebroken
vederslag
in de ontdoken
jonge dag
De gloed der zon
werd hoog rood,
toen viel de vogel dood
op de horizon*
Zeg niet van dees vogel:
te trots was z'n reis****
wellicht zat z'n nest
nabij 't Paradijs*

Wie heeft de sprong gewaagd
in de diepten zijner ziel
en niet gerild om het gevoel
alsof hij in 'n afgrond viel?
Hoe duister en diep
ligt dit ravijn,
waar de Onzichtbare
gids wil zijn*
Aan de rotsen ongenaakbaar
hangt schaduw en ewigheid
en gaaf galmt de echo,
waarin het leven nog schreit*
Elk geheim
in m'n ziel ontdekt
is 'n angst te meer
voor de diepte verwekt*
Nader ik ooit
te dicht de boord***
God, m'n Gids,
heeft m'n roep reeds gehoord!
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De Hedendaagsche Italiaansche Poëzie
door Arrigo Levasti (i).
Wij hebben eindelijk een tamelijk goedkoope uitgave van de
Carmina van Giovanni Pascoli (Bononiae, Zanichelli, 2 deelen, 40 lire)*
De uitgave van 1914-15, eveneens bij Zanichelli, (luxe-uitgave met
een oplage van slechts 500 exemplaren) is thans zeldzaam en zeer duur;
daarom is de herdruk van al de Latijnsche gedichten van Pascoli nu
zeer welkom* Maar welke belangstelling kunnen Latijnsche gedichten
nog opwekken in dezen tijd van moeilijk leven en onder menschen,
die steeds minder om doode talen geven? Dat is een spontane vraag,
die gepaard gaat met de andere : hoe kan een modern dichter in het
Latijn echte poëzie schrijven?
Pascoli is zonder twijfel een van de belangrijkste hedendaagsche
Italiaansche dichters* Leerling van Carducci en tijdgenoot van
d'Annunzio, begeesterde hij met zijn eersten bundel Italiaansche
gedichten Mirycae (1911) de jeugd en weldra was het driemanschap
Carducci, Pascoli, d'Annunzio op aller lippen en was het de uitdrukking van een zeer grooten poëtischen rijkdom voor ons land* Hij
was een zacht en schilderachtig fijnzinnige dichter, hield misschien
te veel van het geklep der klokken en zijn weemoed sloeg tamelijk dikwijls in geklaag over* Hij was ongetwijfeld een groot dichter zoolang
hij idyllisch en pastoraal bleef; zijn adem was streelend en zijn woord
had een wonderbare tooverkracht* Wanneer zijn liefde en zijn smart
zich vrijelijk uitstortten, wist hij ons te ontroeren* Als geboren
lyrieker kon hij niet anders dan dat kindje zijn, waarmee hij zelf den
dichter graag vergeleek en waarin volgens hem zelfs de essentie van de
poëzie bestond* Maar het kind, dat groote dingen kon zeggen met
betrekking tot de innerlijke stemmen, die in zijn binnenste weerklinken, en dat de natuur kan beschouwen en begrijpen, zooals wellicht geen ander, blijft onmachtig wanneer het om epische wezens
gaat of om weerklank te geven aan groote burgerlijke stemmen*
(1) Over onzen medewerker Arrigo Levasti, die een driemaandelijksche kroniek
der italiaansche letteren geven zal. zie men het Italië-nummer, April 1930.
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De poëzie van Carducci stelde zich tot doel mannen te vormen,
aan de Italianen een mannelijk gevoel voor poëzie en geschiedenis te
geven; Pascoli daarentegen leidde de nieuwe geslachten tot het begrip van de lyrische beteekenis van de bloemen, de vogels, de velden
en van tijd tot tijd bleef hij heel opgetogen en bevend stilstaan vóór het
leven en vóór zijn harde of vreeselijke lotgevallen* Hij was geen veroveraar van het leven, hoe schoon hij het ook vond, en even min durfde hij het geheim van ons bestaan tot op den bodem uitdiepen, maar
dikwijls stond hij te luisteren en was het hem of een onzichtbare lezer
in het groote boek des levens bladerde :
Altijd hoor ik hem tusschen de dwalende stemmen,
dèèr, onzichtbaar als de gedachte,
bladeren van voren naar achteren, van achteren naar voren
onder de sterren het boek van het mysterie*
En zulk visioen volstond hem* Een Leopardi zou dieper gedolven
hebben, zou hebben willen doordringen tot waar de poëzie zich bevindt en zich met een levende en smartvolle philosophie vereenigt;
maar Pascoli keek toe en vroeg niets meer; hij voelde rillingen, waarom
nog dieper zoeken? Het kindje kon man worden en daardoor kon de
poëzie verzwaren of verduisteren*
Dit vasthouden aan een bepaalden zielstoestand, het nooit uitdiepen van eenig element, het zien van de wereld met een hoofdzakelijk schilderachtig oog en het zuiver bewaren van den weemoed
der natuur, dit alles kwam hem grootelijks van pas in zijn Latijnsch
dichtwerk* Hij heeft in het Latijn gedacht, hij heeft zijn stof op
Latijnsche wijze geboetseerd, maar hij heeft er toch zijn stroom van
modern gevoel in laten kronkelen* Hij is een humanist met een warm
hart en een voortdurend frisch palet* Toch overtreft de Latijnsche
den Italiaanschen dichter niet; zelfs in zijn beste oogenblikken, als
hij met een nauwkeurige en plastische taal kleurt en bouwt, merkt gij
bij hem bekorting van vlucht en voelt men het voorbeeld van andere
dichters min of meer doorschijnen* Ook dan wanneer het gevoel
stroomt als in sommige zijner Poemetti Cristiani (Christelijke
Gedichtjes), ontbreekt het vuur en openbaart de geestdrift zich
niet met nieuwe kracht*
Het Latijn toont eens te meer dat het geen levende en grootsche
poëzie kan voortbrengen* Men neme slechts Thalussa of Pomponia
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Graccina of men leze Castanea of Lameolw, de ontroering is niet volledig, de bewondering niet geheeL Dat zijn geen tafereelen, die ons
ten volle boeien, dat is geen poëzie, die zich van ons allen meester
maakt* Zou voor de Poemetti Cristiani het ietwat vaag christianisme
van Pascoli daarvan niet de oorzaak zijn? Ook dat kan mogelijk zijn;
maar zoo de kracht en de levendigheid hier niet volledig zijn, zoo moet
dit naar mijn meening toegeschreven worden aan het feit dat deze
gedichten in een doode taal geschreven werden* Iemand heeft in
Apollinis dezelfde uitdrukkingskracht gevonden als in Paolo Uccello.
in het Italiaansch geschreven : het verschil komt mij echter zóó groot
voor dat dit laatste door de eeuwen zal blijven voortbestaan zoowel
voor de volheid van het gevoel als voor de grootschheid der ontroering en de wijdsche uitstorting van liefde; het Tempietto d'Appollo,
(Het tempeltje van Apollo) ofschoon een meesterstuk van techniek,
zal slechts een geringen invloed op de zielen uitoefenen en niemand
tot grootheid opwekken*
Ongetwijfeld vindt men de goedheid van Pascoli en zijn christianisme, dat zou willen dat alle menschen zouden gelukkig zijn en
zich wederkeerig liefhebben, ook in deze C ar mina terug; ook het
georgische is er en het idyllische en didactische ontbreken er niet; ook
ziet men er de poging tot het borstelen van grootsche fresco's* Maar
dat is het niet wat ons het meest treft, ofschoon wij er Pascoli bewonderen als een grondigen kenner van het Latijn en een geleerden boetseerder van verzen* Daarom vinden wij hem als dichter der jeugd, als
schilder van het platteland en als geïnspireerden dichter, die zich in de
goedheid en de schoonheid verpersoonlijkt, enkel in zijn Italiaansche
gedichten terug, die voor een groot deel meegewerkt hebben en nog
steeds blijven meewerken om den geest der dichters, die zich aan zulke
bron laven, eenvoudig en lyrisch te maken*
In vergelijking met Pascoli is Aldo Palazzeschi een klein, een zeer
klein dichter, maar hij heeft niettemin een zekere waarde, wanneer wij
hem onder de hedendaagsche Italiaansche dichters beschouwen* Hij
geeft op dit oogenblik een keurig boek uit door de zorgen van den
Milaneeschen uitgever Giulio Preda : Poesie, (Gedichten) die volgens
den schrijver «de geestelijke lotgevallen van zijn eigen kindsheid
zouden moeten verbeelden* Wij hebben hier inderdaad de meest
kenschetsende gedichten van Palazzeschi van 1904 tot 1914 verzameld
tien jaren waarin de Italiaansche jeugd verschillende, en vaak vreemdsoortige experimenten doorgemaakt heeft en waaraan onze dichter,
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vooral aan het futurisme, deelgenomen heeft, Palazzeschi is een
zeer bijzonder dichter en als dusdanig veroorlooft hij zich belangrijke
vrijheden en stoutmoedigheden* Vrijheden die hem door andere dichters ingegeven werden, onder meer door Rimbaud; stoutmoedigheden,
die hem door andere baanbrekende buitenlandsche dichters ingeblazen werden* Niettemin bezit hij een persoonlijken klank en ook thans
nog, nu verschillende vooruitstrevende letterkundige bewegingen reeds
uitgestorven zijn, is de poëzie van Palazzeschi nog jeugdig gebleven en
boezemt zij ons belang in :
Tusschen huisjes
met spitse daken
een kleine groene weide,
een nietig beekje : Rio Bo,
een waakzame cypres*
Een microscopisch landje ongetwijfeld,
een landje van niets, maar toch***
daar staat altijd een ster boven
een groote, heerlijke ster
die een beetje
liefoogt met den top van den cypres
van Rio Bo*
Een verliefde ster!
(Poesiet Rio Bo, p* 327)*
Eenvoudige poëzie met een zekere kleur en levendigheid, met
stemming en een lichten weemoed* Vaak treffen wij bij Palazzeschi
deze hoedanigheden aan en het zijn veeleer die, welke hem belangwekkend maken* Toch verkiest hij' vaak bitter en ook bepaald scherp
te zijn* Van tijd tot tijd legt een spotzieke ironie zijn verbitterde ziel
bloot en dan vertoont hij zich als een sceptischen waarnemer der
menschheid* De Fiera dei Morti (De Jaarmarkt der Dooden) is sarcasme van het begin tot het einde; in Postille voelt men het misprijzen
voor de menschen; in Monastero (klooster) is er een veeleer overdreven
opstandigheid* Fijnzinnigheid in het koloriet, koppeling van verfijnde tonen vindt men een beetje overal; er zijn sympathieke vondsten als die van de twee zusjes, waarmee hij graag te voorschijn komt
en die niets anders zijn dan twee lieve kipjes en zoo ook zijn vrouwtje,
dat een wijfjesaap is, waarmee de dichter er plezier in vindt de lui in
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het ootje te nemen; en hare diners en ontvangsten worden levendig en
geestig beschreven* La Mono (De Hand) integendeel heeft iets doodsch
en is een smartvolle bekentenis van den dichter; La Fontana Malata
(De zieke Fontein) is een geslaagd moment van klanknabootsende
poëzie* Vele dier gedichten stemmen droevig en enkele zijn somtijds
scherpe satiren van het leven* Maar waar wij het meest mee ingenomen zijn, zijn de kleine schilderijtjes :
Onder tegen de helling
tusschen de hooge cypressen
is een kleine weide*
Daar zitten in die schaduw
drie oude vrouwen
en spelen met teerlingen*
Zij heffen het hoofd geen oogenblik op,
Zij veranderen nooit van houding
Op het gras op de knieën
Zitten zij in de schaduw te spelen*
Men zal zeggen dat dit poëzie van het uitwendige is en dat is
waar : Palazzeschi is geen dichter van het innerlijke* hij wordt niet
door het dramatische en het tragische gekweld; hij is een visueel
dichter, die van tijd tot tijd droevige tonen aanslaat, die aan een zeker
Pascolisme moeten toegeschreven worden :
De groene schitterende trillingen van het water,
het blauw van den hemel
in de diepe zee,
en het dorre blond van het zand,
die ontmoedigen,
die van vergane blikken spreken
vóór het mysterie van de onbekende eindeloosheid*
Zijn poëzie behandelt geen groote feiten noch groote droomen,
maar zij is rechtstreeksch en zonder rhetoriek* Het is een vlugge
poëzie, zoowel voor de techniek als voor de gedachte* Zij is een aflegger van de romantische decadentie, die evenwel niet van levendigheid en belang ontbloot is*
De poëzie van Riccardo Bacchelli is haast het tegenovergestelde
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van die van Palazzeschi* De Milaneesche uitgever Giulio Preda geeft
ook dit jaar en eveneens in een keurige uitgave Amore di Poesia (Liefde
tot de Poëzie) uit, dat een bloemlezing is uit Bachelli's werk van 1914
tot 1929* Zijn lyriek streeft er naar klassiek te zijn* Om de waarheid te
zeggen is zij vermoeid en zijn rhythmisch proza niet boeiend* De stijl
is veeleer kunstmatig en moe* De ziel van Bacchelli is er een van een
genieter van het leven, maar die vreugde van het epicurisme kan hij
niet in zijn verzen en in zijn proza uitstorten* Hij is een schrijver die
gepolijste bladzijden heeft — thans hebben alle jongeren en allerjongsten in Italië een gepolijsten stijl — en een zekere bewondering
voor de natuur en voor de kunst, zonder zich evenwel al te hoog te
verheffen* Hij is meer een schrijver uit wil dan uit inspiratie; soms
tracht hij zich te begeesteren en philosophische begrippen lyrisch te
maken, maar de inspanning heeft koudheid en verveling tot gevolg*
Hem ontbreekt de mannelijke kracht om zijn neo-klassiek ideaal te
verwezenlijken en hij blijft, maar dan wat anders, een accurate verzenmaker en een bestudeerder van onze oude en moderne metriek :
APRILREGEN*
Een regenvlaag rond den middag,
Bevochtigt de zachte lucht en schittert
In de dwalende zon van deze regenachtige maand,
En de klank der klokken lokt mij nu
Naar het venster, naar de zoetzure lucht*
In de bosschen voeden zon en water viooltjes,
Beperelen de sleutelbloemen in het gras;
De aarde en het seizoen maken zich los van den winter*
De luie geest en het opgeruimde hart vergeten
De droefheid van den tijd, die in de eeuwigheid vlucht*
(Amore di Poesia, p* 223)
Deze drie dichters stellen zeer goed den huidigen staat van onze
poëzie voor* Pascoli is de zoon van onze groote traditie en heeft soms
Zeer hooge stijgingen; Palazzeschi, ofschoon met een natuurlijke
dichtader begaafd, vermeit zich in kleine dingen, bemint de natuur
om haar zelf, kleurt of zingt voor zijn eigen genoegen en put zich uit
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in een poëzie, die de geesten noch verheft, noch verrijkt; Bacchelli
schrijft verzen die wel belang kunnen inboezemen, maar noch liefde
noch sympathie verwekt
Het is een rustpoos voor onze huidige poëzie en wanneer wij
over groote en echte dichters uit den jongsten tijd spreken, dan-ver
wijzen wij nog steeds naar Carducci, Pascoli en D'Annunzio*
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Nederlandsche Letteren
door Marnix Gysen.
Jo van Ammers-Küller : De Opstandigen IL Vrouwenkruistochtr
tweede druk* J* Meulenhoff te Amsterdam aan het Rokin, 44*
Er wordt in Holland bizonder veel kwaad gezegd van de vrouwenvan-letteren, behalve wellicht van Henriëtte Roland-Holst die, men
met zeldzaam veel tact en rechtmatigen eerbied spaart. Onder de
slachtoffers der laatste lichting valt nu ook Jo van Ammers-Küller,
Zij moet het odium dragen dat zeurende tantes lijk Jeanne Reyneke
van Stuwe of lesbische ge-exalteerden lijk Edith Werkendam opwekken, en Antonie Donker meent zelfs dat dit boek «Vrouwenkruistocht» als model gelden mag van hoe men een roman niet
schrijven moet* Zij staat ook niet in de gunst van den heer Walschap,
Zoodat ik me voel als des duivels advokaat nu ik aandurven wil van
haar eenig goed te zeggen*
In het eerste deel (van de drie) der Opstandigen heeft Jo van
A* K* de ontwaking geschetst van de hollandsche dames, die in de
vorige eeuw nog werden opgevoed naar de precepten van vader Cats
en die door allerlei regelen van fatsoen belet werden hunne geestelijke mogelijkheden te ontwikkelen* De heldin van het boek is een
dame die, het ouderlijk huis ontvluchtend, doctor wordt en door haar
voorbeeld en propaganda talrijke zusters aanzet tot een begin van
emancipatie* In deze «aanvulling» (Vrouwenkruistocht) krijgen wij
op historische basis een verheerlijking van den ongehoorden strijd,
die de Engelsche vrouwen hebben geleverd voor het bekomen van
het stemrecht, «the vote »* Een hollandsch meisje gaat rond de jaren
1910 bij haar verengelschte familie in Londen op logies en komt daar
in contact met de suffragettes* Zij wordt spoedig daarop een militante,
neemt deel aan een aantal woelige optochten en meetingen, bestormt
mede het Parlement, wordt ten slotte aangeduid om een politieke
vergadering te gaan storen met den classieken kreet :«And Sir, what
about votes for women?» Zij zit ergens in den nok van de zaal ver956

borgen, moet vluchten over het dak, glijdt uit en stort neen Exit*
Jóyce Coornvelt 1890-1912*
In het boek ligt verweven de gansche geschiedenis van «the
Cause» en herhaaldelijk treden historische personnages op* Zelfs
de dood van Joyce wordt gemotiveerd door het historische feit dat
in 1913 een suffragette zich voor het paard van den koning wierp
op den Derby Race en aldus den dood vond* Daarnaast loopt als een
dunne draad een zwakke liefdesintrigue die steeds door politieke
overwegingen wordt onderbroken*
Wie in zijn jeugd de fotos zag van Miss Pankhurst, vechtend
lijk een furie met reusachtige politieagenten, wie zich herinnert de
berichten over het in brand steken van postbussen, het vernielen van
waardevolle kunststukken en duizend en andere schoeliestreken' die
de suffragettes begingen, zal met belangstelling dit werk lezen* Zij
waren de extremisten van een beweging die rechtvaardig en heilzaam
werken moest en die haar volle berechtiging kreeg toen Engeland, na
den oorlog, zonder eenige moeilijkheid het stemrecht verleende waarvoor de vrouwen tot 1914 met zooveel onzinnige woede hadden
gestreden* Zeer behendig en op talrijke plaatsen tracht de schrijfster
de tactiek der suffragettes te verrechtvaardigen of te verklaren :
het opvallend en weerzinwekkend onvrouwelijke hunner doenwijze
wordt gedekt door de hooghartige koppigheid der mannen en door
de weerloosheid der vrouwen zelf* Het zal m*i* nog lang een leerrijk
staatkundig symbool blijven hoe de Engelsche vrouwen het stemrecht
kregen op het oogenblik dat zij het niet meer met aandrang vroegen
en hoe het geweigerd werd op het moment dat zij het met anarchistische middelen trachtten te bereiken* Hoe immoreel ware het niet
geweest moesten de vrouwen een onrecht hebben hersteld door het
aanwenden van middelen die alle orde ontwrichten moeten en het
begin van staatkundige anarchie zijn*
Over de diepere staatkundige en moreele beteekenis van den
mannelijken weerstand laat de schrijfster zich niet volkomen uit, maar
wel zegt zij zeer scherp en zeer behendig hoe verfijnde vrouwen er
konden toe komen ruwe en onvrouwelijke daden te stellen ten bate
van «the Cause »*
«Vrouwenkruistocht» is een historisch fresko, door een zeer
begaafde opmerkster geschreven, met getrouw historisch inzicht gecomponeerd, ietwat langdradig en soms zeer partijdig, maar toch
steeds interessant en levendig* De bouw van het boek is veel zwakker
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dan die van het eerste deel, de opgave lijkt schematisch en de bijfiguren komen op en verdwijnen zonder dat wij er iets bij winnen*
Het geheel wordt echter vooraf gegaan door een «Proloog», die me
voortreffelijk van stemming en stijl lijkt : daarin wordt verhaald hoe
de oude Mevrouw Wijsman, wier pedigree gij kunt consulteeren in
den stamboom (ontvouwbaar) dien het boek sluit, haar groote familie
te gast krijgt ter gelegenheid van haar verjaardag en hoe zij met flitsende scherpte al die haar omgeven beoordeelt, wijl zij aldoor maar
de zelfde formule van bedanking herhaalt* De helft ingekort had dit
een klein meesterwerk van opmerking en beeldende beschrijving
kunnen worden* Zooals het daar geschreven staat braveert het ongestraft de pijlen der Nederlandsche critiek* Het is een ontroerende,
stevige brok proza*
«Vrouwenkruistocht» is spijts zijn te ruimen omvang een
interessant boek, het brengt u op gemakkelijke wijze een beeld voor
oogen van een der eigenaardigste europeesche phenomenen van voor
den oorlog* Het doet U ook begrijpen hoe het mogelijk is dat in Maart
van dit jaar onder gejuich van politiemannen en door minister Baldwin, vroeger een harer felste vijanden, een standbeeld werd onthuld
op Parliament Square aan niet minder dan Mrs* Pankhurst, politieke
helleveeg en aarts-suffragette* En dat loont de moeite van het lezen
ruim*

958

Ringsteken
Om het onze bij te dragen tot de week van het vlaamsche boek,
laten wij «De haagsche Post» den lof zingen van de Nederlandsche
uitgevers* Dit is immers in den geest van Styn Streuvels, die een verdediging van in Holland uitgevende vlaamsche schrijvers persklaar
maakt*
«Het Nederlandsche boek wordt doorgaans goed gedrukt en welverzorgd uitgegeven* Vele uitgevers stellen er een eer in, de boeken die bij hen verschijnen op goed papier,
met goede letter en goed gedrukt en gebonden, op de markt te brengen* Sommigen zorgen voor een artistieke uitvoering* Er zijn veel uitgevers, die zich bij het ter perse gaan
van een boek niet allereerst door financieele oogmerken laten leiden, noch naar den
smaak van het publiek vragen, maar bij het brengen van een boek allereerst met hun geweten rekening houden* Zij weten welk een invloed van een boek kan uitgaan en wenschen door hun bemiddeling mede te werken aan de ontwikkeling, de beschaving, den
ethischen, religieusen of economischen vooruitgang van de menschheid* Zij zijn dan,
evengoed als de auteurs die zoo dikwijls zonder kans of hoop op geldelijke of voldoende
geldelijke belooning werken schrijven, mannen die, eer boven baat stellende, een
geestelijk ambt vervullen* Trouwens, in zekeren zin vervullen de meeste Nederlandsche
uitgevers een geestelijk ambt* Slechts zij, die rijp en groen op de markt werpen, onverschillig of het boek ten goede of ten kwade werkt, maken van de uitgeverij, die altijd nevens een beroep een roeping behoort te zijn, iets schadelijks voor menschheid en beschaving*
Het goede en goed uitgegeven boek, te koop gesteld in onze Nederlandsche boekwinkels, welke er over het algemeen aantrekkelijk uitzien en die dikwijls geleid worden
door bekwame en zeer ijverige menschen, die als de élite der winkeliers beschouwd
mogen worden, vormt nog altijd een der geestelijke overwinningen van ons volk, waarop
wij fier mogen zijn en welke van onze Nederlandsche beschaving een schitterend getuigenis aflegt. Een goed en goed verzorgd boek blijft nog altijd ondanks het feit dat de
courant, de periodiek, de gramofoon, de radio, het dansen, het tooneel in velerlei vormen
en de muziek een steeds grooter deel van den beschikbaren tijd van de menschen zijn
komen vergen, een schat in huis, een schat des harten en een schat van den geest* Wie
een kleine bibliotheek van uitnemende boeken in huis heeft, die langzamerhand aanvult
met iets van hetgeen de tijd voor goeds aanbiedt, bezit een middel om, op het uur dat
hem past, deel te nemen aan hetgeen de edelste en meest begaafde menschen uit verleden en heden hebben gedacht en ervaren en in weiverzorgden vorm, in proza of dichtmaat hebben neergeschreven* Uit het boek spreekt de stem dergenen, die eeuwen vóór
u hebben geleefd, tot u; maar ook zegt het wat de tijdgenoot hier en elders over de problemen van den dag denkt*
Tusschen den mensen, die nooit leest en den mensen, die met oordeel des onder-
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scheids weet te lezen, op welk gebied van kunsten of wetenschappen dan ook, is een groot
en niet te overbruggen onderscheid* Menschen die niet lezen beperken hun horizont en
zijn deswege meer dan onbeschaafd; zij zijn bekrompen* Het boek is het goedkoopste en
tevens het duurzaamste van alle levensvreugden»»

Maar D r H. Blink heeft er in « Vragen van den dag» over te
klagen dat dit« goedkoopste en duurzaamste van alle levensvreugden»
tegenwoordig meer en meer van zijn aanzien verliest :
«De tegenwoordige mensch staat anders tegenover het boek dan de vroegere geslachten. Vroeger was het een vreugde een eigen boekenschat te bezitten, een eigen
bibliotheek om er te werken te midden van de literatuur, waarin vele boeken gedurende
het leven bewaard bleven* Er waren in werkelijken zin «familiebibliotheken »•
De vooruitgang der wetenschap heeft den band met de oude studieboeken losser
gemaakt, omdat alles zoo spoedig veroudert* Boeken over sterrenkunde, natuurkunde,
chemie, plantkunde en dierkunde, aardrijkskunde en geschiedenis, over geneeskunde enz»
enz*, geraken door de vele nieuwe inzichten, de nieuwe gegevens, spoediger dan vroeger
buiten den tijd, moeten vervangen worden* Daardoor wordt de band met het boek losser.
Maar toch, wij gelooven dat men ook in het latere leven te veel van de openbare bibliotheken en leesinrichtingen vraagt* Deze instellingen zijn noodig, maar zij bevorderen niet
den innerlijken band tusschen gebruiker en boek* Het boek, dat door vertrouwelijken
omgang een opvoedende kracht moet uitoefenen, wordt te veel een mechanisch hulpmiddel tot weten of tot genot*
Wil het boek weer zijn hoogere plaats innemen, dan moet het eigendom zijn van den
gebruiker; hij moet het ter hand kunnen nemen op elk oogenblik, dat zijn geest behoefte
daaraan gevoelt*Het moet niet een voorwerp zijn,dat hem geregeld automatisch in handen
komt, zooals in portefeuilles, dat hij halen kan voor zooveel en zooveel dagen, om telkens
weer snel te verdwijnen en te worden vergeten* Het goede boek moet steeds voor de hand
staan, men moet het zien, zoodat het als wenkt om tot hem te komen.
De zucht naar verstrooiing zoekt thans te veel telkens iets nieuws,en weer iets nieuws*
Gevolg is, dat er niets beklijft. De inhoud der boeken gaat als het beeld van snel afgedraaide films voorbij, zonder blijvenden indruk te maken* En de ziel blijft er ledig bij,
zoekend en smachtend, maar onvoldaan* Wij lijden aan vervlakking*
De vraag komt wel eens op, komen er zooveel goede boeken op de markt als vroeger?
Ongetwijfeld is er veel prullectuur, onleesbaar door stijl en inhoud; er verschijnen te veel
boeken zonder geestelijke kracht, zonder wetenschappelijken zin* Of het commercieele
succesuitgaven zijn, durven wij niet beslissen* Maar, en dat is de taak van de uitgevers,
het is wenschelijk dat daardoor onze literatuur niet verder verslapt en bedorven wordt.

Ziehier een lijst van de honderd beste romans uit de wereldliteratuur* Zij is voor rekening van Professor William Lyon Phelps,
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hoogleeraar in de letterkunde aan de Yale universiteit door hem zelf
opgemaakt:
Defoe. Robinson Crusoe.
Swift. Gulliver's Travels.
Richardson. Pamela, Clarissa.
Fielding. Joseph Andrews, Tom Jones.
Smolett. Humphrey Clinker.
Prévost. Manon Lescaut.
Goldsmith. The Vicar of Wakefield.
Goethe. Wilhelm Meister. Die Wahlverwandtschaften.,
Austen. Pride and Prejudice, Emma,
Persuasion.
Scott. Ivanhoe, The Bride of Lammermoor, Quentin Durward.
Cooper. The Last of the Mohicans,
The Pilot.
Hugo. Notre-Dame, Les Misérables.
Dumas. Les trois Mousquetaires, Vingt
ans après, Le Vicomte de Bragelonne,
Monte-Cristo.
Balsac. Eugénie Grandet, Le Père Goriot.
Flaubert. Madame Bovary.
Dickens. The Pickwick Papers, David
Copperfield, The Old Curiosity, Great
Expectations, Our mutual Friend.
Emily Brontë. Wuthering Heights.
Thackeray. Vanity Fair. Henry Esmond.
Hawthorne. The Scarlet Letter, The
House of the Seven Gables.
Melville. Moby Dick.
Stowe. Uncle Tom's Cabin.
Eliot. Adam Bede, The Mill on the
Floss.
Reade. The Cloister and the Hearth.
Björnson. Synnöve Solbakken, Op
Gods Wegen.
Gogol. Taras Bulba.
Toergenjef. Het adellijk Nest, Vaders
en Zonen, Aan den Vooravond, Rook.
Tolstoj. Oorlog en Vrede, Anna Karenina, De Dood van Ivan Ilytsj, Opstanding*
Dostvjefski. Mémoires uit hei Doode

Huis, Schuld en boete, De Idioot, De
Broeders Karamazof.
Carroll. Alice in Wonderland.
Hudson. Green Mansions.
Trollope. Barchester Towers.
Collins. The Moonstone.
James. The American, The Portrait of
a Lady.
Blackmore. Lorna Doone.
Meredith. The Ordeal of Richard
Feverel.
Howells. A modern Instance.
Hardy. The Return of the Native, The
Woodlanders, Tess of the d'Ubervilles.
Twain. Tom Sawyer, Huckleberry
Finn.
France. Le Crime de Sylvestre Bonnard.
Maupassant. Une Vie.
Moore. Esther Waters.
Heyse. Kinder der Welt.
Sudermann. Frau Sorge.
Stevenson. Treasure Island, Kidnapped,
Weir of Hermiston.
Shaw. Cashel Byron's Profession.
Barrie. A sentimental Tommy.
Kipling. Kim.
Zola. La debacle.
Crane. The red Badge of Courage*
Sienkiewicz* Pan Michael.
Butler. The Way of all Flesh.
Conrad. The Nigger of the Narcissus,
Typhoon.
De Morgan. Joseph Vance.
Galsworthy. The Forsyte Saga.
Ollifant. Bob. Son of Battle.
London. The Call of the Wild.
Rolland* Jean Christophe.
Wells. Tono Bungay.
Bennett. The Old Wives' Tale.
Hamsun. Hoe het groeide.
Wharton. The Age of Innocencc*
Lewis. Dodsworth.
Wilder. The Bridge of San Luis Rey.
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Nu doet men wel goed niet al deze boeken te lezen, maar de
hoogleeraar Phelps had beter gedaan te schrijven :«Ziehier honderd
romans die men zeker lezen moet* Maar een lijst van de honderd
beste romans der wereldliteratuur kan ik niet opmaken, want die zou
48 engelsche boeken bevatten en 17 amerikaansche, tegen maar
14 fransche, 4 duitsche, 3 scandinaafsche, een Poolsch, geen enkel
Italiaansch, spaansch, hongaarsch* En daarbij, ik heb Pallieter niet
gelezen »•

De redactie van «De Gids» betuigt zich in het jongste nummer
met korte beschouwingen over allerlei onderwerpen* Naar aanleiding
der Van Gogh-tentoonstelling te Amsterdam, neemt ze eventjes den
hollandschen burger en de kunst onder handen, en die kunnen het er
voorloopig mee doen* Eigenlijk moest de titel luiden : de burger in de
kunst, maar hij luidt nu eenmaal«de burger en de kunst»; doch wijl
Menno ter Braak en Van Duinkerken tot nogtoe niet in een uitvoerig
essay bewezen hebben, dat deze «in» in plaats van «en» het totaal
onbegrip der Gidsredactie van het probleem Burger-kunst evident
maakt, zullen wij het er voor dezen keer ook maar bij laten* Dus,
halloh, hier Gids redactie over « De burger en de kunst »*
«Voorzoover de tentoonstelling van Van Gogh's werken het schouwspel gaf van de
Kudde Voorzichtigen op veilig bezoek bij den Bezetene, gaf zij nadruk aan een verandering in den omgang van den min of meer kunstzinnigen Burger met de kunst.
Terugdenkend aan den voorzichtigen burger uit den tijd der Haagsche schilderschool en van a De Nieuwe Gids », aan hem dus, die zich schrap zette voor elke «nieuwigheid » en aanstonds gebelgd werd, zullen wij weldra van een volslagen omkeer kunnen spreken* In den loop van slechts weinige jaren toch, maakte hij al te vaak een bedroevend figuur, hetgeen hem ten slotte noopte uit voorzichtigheid, uit zijn oude
trouwe voorzichtigheid, zijn houding radicaal te herzien* Om te weten waar hij aan
toe is (en wat weet hij liever?), heeft hij de afwijkingen van de natuurlijke toedracht
des levens nu maar liever zoo duidelijk mogelijk; dat maakt hem bovendien«het meegaan met zijn tijd», dien nieuwen heirweg der voorzichtigen, makkelijker*
Voor het beeld van een keukentafel, waar de appels niet duidelijk afrollen, zal de
Burger van morgen met diep wantrouwen staan* «Er is hier» — zoo zal hij meenen
— «iets niet in orde »• Hij zal zich in zijn gehoorzame volgzaamheid bedrogen voelen, te
kort gedaan, inderdaad, in zijn rechten op rollende appels*
Laten wij echter de toekomst niet te somber inzien; zoo'n vaart zal 't vooreerst wel
niet loopen. Want tot de Kudde Voorzichtigen behoort ook het meerendeel der kunstenaars, en zij houden de appels nog wel wat rollende* Waar, in een tijd zonder hooge normen, enkele (stille of onstuimige) Bezetenen ter volstrekte verwerkelijking hunner per-
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soonlijkheid de natuurlijke toedracht der wereld negeerden, daar is hun voorzichtige nalooper, die geen persoonlijkheid te verwerkelijken heeft, er zich met noeste vlijt op toe
gaan leggen, die natuurlijke toedracht te mishandelen* Het oude verschijnsel : het stof,
door de grooten opgeworpen en achtergelaten, wordt het begeerde voedsel der minderen*
Waar het Cézanne koud liet, dat zijn appels rolden, daar gunnen zijn naloopers zich rust
noch duur zoolang er nog één appel is, die niet rolt» Waar Van Gogh, om zich te bevrijden, zich aan vaak verwoestende bewogenheden blindelings prijsgaf, daar hangen zijn
volgers bij zalen vol zich aan de rekstokken van ontleende kwellingen uit het lid te turnen* En zij allen: de mishandelaars van de natuurlijke toedracht der uiterlijke wereld en
de mishandelaars van de natuurlijke toedracht der innerlijke wereld, de onverschrokken
Appelrollers en de zweetende Turners, zij mishandelen, omdat zij vooral«van hun tijd »
en «levend» willen blijven, omdat zij Meedoeners zijn, en zij spelen voor bezetenen,
omdat zij Voorzichtigen zijn, en omdat zij Voorzichtigen zijn hebben zij geen strijd meer
te strijden met de burgers, die het ook zijn, en omdat zij geen strijd meer te strijden hebben, verdeelen zij zich in groepjes en generatietjes, die zus of zoo met appels rollen en die
zus of zoo turnen, en die groepjes sollen wat met elkaar, en de belangstellende burgers
wandelen er tusschen door en hebben nu eindelijk een gevoel, dat zij er nu toch ook wel
zoo'n beetje bij hooren, en hoe erger en dreigender al dat rollen en turnen zich voordoet,
hoe aardiger en gezelliger het eigenlijk wordt, en hoe gezelliger het wordt, hoe meer het
verschil tusschen bezeten en bezopen wordt weggerold en weggeturnd, en*** enz*»

Maar ook de dichteren krijgen er van langs* De zondebok is
Theun De Vries* En de terechtsteller is Anthonie Donker; de plaats
van terechtstelling « Den gulden Winckel »; de redende bekroning
van Theun De Vries in den Dom-prijskamp voor poëzie*
« Hier was de keuze opgedragen aan een drietal dichters, (Bloem, Marsman en Van
Duinkerken), aan de waarde van wier oordeel men niet behoeft te twijfelen en zelfs zij
lieten zich nog tot een toegeeflijkheid verleiden, als men slechts van een tweederangscommissie verwachten zou*»
« Deze uitspraak bewijst, dat er een inzinking in het poëtische scheppen der jongeren
is ingetreden, het bewijst bovendien, dat de voornaamsten dier jongeren zich daar niet
voldoende van bewust zijn* »
«Het bekroonde dichtwerk is geen belofte maar de flagrante teleurstelling van een
jong dichter, aan wiens talent men niet kan twijfelen* Theun de Vries is een naar jaren
jong, begaafd en beschaafd dichter, wiens publicaties van een aantal gedichten met een
volmaakte techniek en een enorm tekort aan vitaliteit door een jury van drie dichters wordt
beschermd en gehuldigd* Uit deze verzen ziet ons niet het gelaat van een mensch aan,
en daarmee zijn ze veroordeeld* Deze verzen zijn beschaafd, met talent geschreven,
voornaam en gaaf, maar zoo goed als dood*
Iedere tijd heeft zijn eigen rhetoriek, zijn eigen verstarde, geijkte vormen van een
min of meer gemeenschappelijk sentiment* Tijdgenooten herkennen die rhetoriek altijd
minder snel, omdat zij éérst het sentiment herkennen, en daardoor meestal bij voorbaat
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worden ingepalmd* In de jaren, toen Bouten's stem de ontwikkeling van jonge talenten
beheerschte, was er een rhetoriek van melodieuse rijm- en rhythmekunst, waarin
Bouten's feillooze, hoog zingende lied tot een welluidende, leege deun werd. In deze
jaren staat vrijwel alle epigonisme onder den ban van A. Roland Holst's onwéreldsche
romantiek. Zijn poëzie van eenzaamheid en onvervulbaar verlangen naar een buiten-,
bovenaardsche zaligheid heeft door haar zeer persoonlijk karakter een grootschen klank,
in die poëzie speelt zich het drama eener menschenziel af; in de navolging wordt dit
Sentiment van een leege wezenloosheid, en ook in zoover het sentiment anders is, wordt
toch nog de terminologie van Roland Holst overgenomen, onteigend en ontzield. En zoo
ontstaat er een dichtkunst, waarvan het eigenlijke kenmerk een soort van poëtisch luchtledig is, hermetisch van de lucht van het leven, van de ziel afgesloten ».••
...« Er zijn tijden geweest, waarin het rhetorische vocabulaire brallend en gezwollen
was, nu is het vaag en veeg romantisch, ijl en smal, angstig smal* Uit een zeer subtiel
vocabulaire wordt de gevaarlijke slaapdrank der moderne rhetoriek bereid*
Het is ontzettend jammer, dat iemand met zooveel talent, en, men mocht het uit
zijn eerste verzen vermoeden, temperament zich door dien slaapdrank heeft laten bedwelmen» Theun de Vries' verzen zijn zeer knap maar mat en loom, en in laatste instantie
overbodig* Hij schrijft vele fraaie maar doode regels van de schijnkracht als deze :
Booten verschepen uit blauwzilveren havens
't noodlot van velen naar een andre kust*
Zijn verzen met hun gladde, fraaie techniek zijn nooit leelijk* Waren zij het maar.
Van Collem, Henriëtte Roland Holst hebben soms ontegenzeglijk leelijke verzen geschreven, maar waar toch het leven door heen sloeg, waar de ziel in schreeuwde of kermde* Wanhoop, verbittering wordt met geen fraaie coloratuur voorgedragen.**»
..*« Poëzie is op raadselachtige wijze tot geladen taalschoonheid geworden leven* De
verzen van Theun de Vries zijn een edel spel* Is hij daarvoor jong? Heeft hij het leven,
inplaats van het zoo fraai te beheerschen en zich zoo loom erover te verwonderen, niet
te bevechten en te veroveren, heeft hij de striemen ervan niet meer te wachten — ik
waag mij hier ook aan vragen, maar geen rhetorische doch harde zakelijke vragen : lijdt
hij niet aan het leven, maakt het hem niet gek van verlangen of van vreugde of van wanhoop, vervloekt hij het niet, aanbidt hij het niet, voelt hij zich door het leven niet inwendig verteerd worden? »
.•.•« Verscheidene onzer jongere dichters schrijven een doodmoede, lustelooze,
ziellooze poëzie zonder een vonk van jeugd, zonder een spoor van veerkracht. Zij doen
Zich voor als een oudachtig Werther met gepoederde pruik. Dat het sentiment moedeloos is, doet aan de waarde der verzen nog niets af,maar de toon is mat,loom en lusteloos
dat is erger. Een vers als Sneeuw is volkomen leeg. In dat luchtledig kan geen ziel meer
ademen. Theun de Vries, Binnendijk en andere maken verzen als opgezette vogels, dood
leven wordt er in vastgehouden met behulp van een poëtisch praeparaat.
In de jardins galants uit vroeger eeuwen speelde zich nog iets af, iets dat het licht
niet mocht zien desnoods, een geheime hartstocht van minnaars die elkaar overdag niet
waagden aan te £ien, een klein, hoofsch bacchanaal. Nijhoff en Slauerhoff bezochten
die tuinen, toen er nog wat gaande was. Maar nu liggen ze doodsch en verlaten. Nu wandelen er alleen nog Van Geuns, Binnendijk en Theun de Vries rond en reciteeren zacht
voor zich heen kleine, fraaie versjes. Hier is alles ingesluimerd en uitgedoofd. Er hangt
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een loome, drukkende lucht* Het is er benauwd als in een broeikas, tot stikkens benauwd»
Hoe is het mogelijk, dat Marsman, die in een zijner verzen smeekte om een mes om
de zieke, doode plekken uit zijn ziel weg te snijden, de weeke berceuse van het jongste
modernisme aanmoedigen kon! De jury voor den Domprijs bekroont den dood der
poëzie »•

Vervolgens hield de heer Herman Poort uit Groningen, in de
vergadering der maatschappij van de Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, een voordracht over nieuwe hollandsche romankunst*
Spreker begon met een korte historische inleiding, waarbij hij liet uitkomen, dat de
realistisch-psychologische proza-kunst zooals ze aanvankelijk gepropageerd werd door Van
Deyssel en Netscher, een sterk Fransch karakter droeg en daardoor te ver afstond van de
geestelijke atmosfeer in Holland, dan dat het hier onmiddellijk als kunst kon worden aanvaard» Het realisme groeide pas tot Hollandsen bezit in de romans van De Meester,
Robbers, Couperus, Ina Boudier-Bakker, Querido*
Ongeveer tegelijkertijd ontstond een verhalende prozakunst die duidelijk neo-romantische tendenzen met zich mee voerde en waarbij ook weer gegrepen werd naar den
historischen roman (Van Oordt, Ary Prins, Van Schendel, Van Moerkerken, Nine van
der Schaaf, de latere arbeid van Couperus en Querido)* De invloed dezer neo-romantiek
op de productie der jongere en jongste schrijvers is zeer gering geweest; men vindt haar
bovenal terug in de fijne dichterlijke vertellingen van Aart van der Leeuw*
Aan de macht van het realisme daarentegen is bijna geen enkele der jongere schrijvers geheel ontgroeid, al is er op veelsoortige wijze getracht, het realisme te doordringen
met andere geestelijke en aesthetische waarden* Het zuiverst bleef het bewaard bij de
schrijvers, die zich wendden tot het plattelandsleven en dat geschiedde zoo veelvuldig dat
er, na den bloei van den groote-stads-roman (De Meester, Couperus, Querido) ook ten
onzent, evenals in Vlaanderen, een cultus van den boerenroman ontstond* Herman de
Man gaf den Zuid-Hollandschen boer, D* T* Jaarma den Frieschen, Anton Coolen den
Brabantschen, — AHe Smeding werd de rustig-kloeke bijna ruige beschrijfster van het
Enkhuizer visschersleven en haar veel-gesmade « Zondaar »vond in dezelfde qualiteiten
het crediet zijner heerlijke brutaliteit* A* M* de Jong is een knapper schrijver dan het
wat goedkoope succes van zijn Merijntje zou doen vermoeden; ook de beste gedeelten
zijner romans richten zich op het landleven* (De zware weg en juist verschenen Martelgang
van Kromme Lindert) •
Met opzettelijke geestelijke en moreele bedoelingen doordrongen is het realisme
van Van Genderen Stort (Kleine Inez, Hinne Rode) en dat van Marie Schmitz* Het groote
Heimwee van de laatste is in den grond wel een zuiver tendenz-werk en als zoodanig
zondigt het dikwijls tegen de eischen van het realisme, maar toch is het een volrijpe roman, een der allerbeste welke in de laatste jaren in ons land verschenen*
Een aparte plaats neemt de roman-arbeid van Johan Fabricius in* Hij is bovenal de
vlotte, onderhoudende verteller, die zijn reisavonturen in zijn romans verwerkt, zonder
journalistieke bravoure, uiterst knap, levendig en petillant*
Bewuste pogingen tot een hernieuwing van het proza werden gedaan door Victor
van Vrieslandt, J* W* de Boer en vooral door Roel Houwink* Diens kleine, juist ver-
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schenen roman Marceline geeft een gecondenseerde levensuitbeelding, waarbij elke
psychologische uitweiding vermeden is en het intermediair van den schrijver uitgeschakeld schijnt* Van groote beteekenis is hier ook het directe woord-gebruik, dat onmiddellijk
grijpt naar de kern van het leven, niet in het bizondere «geval»maar in de algemeenheid*
Van bizondere beteekenis is ook de nieuwe roman Maja van Johan van Vorden.
Hier blijkt zeer duidelijk dat de betrekking tusschen den schrijver en zijn onderwerp veranderde, bijna verkeerde in het tegengestelde. Van het realisme bezit een boek als dit
alleen nog maar de begeerte naar zakelijkheid en zelfs het annexeeren daarvan, maar (en
hierin ligt het cardinale verschil) die zakelijkheid is niet langer het doel van den kunstenaarsarbeid, — ze is slechts een middel, — een middel om het niet-reëele van den geest
naar buiten te objectiveeren.
Sterkere vernieuwing nog van het verhalende proza vindt men bij Slauerhoff, Helman, Kuyle, Du Perron, maar de arbeid dezer schrijvers bleef tot heden staan bij het
novellistische en schetsmatige; groeit het uit tot breeder grondslag en hooger opbouw,
dan is hier een nieuwe en schoone bloei der Hollandsche romankunst te verwachten*»

Dit laatste zinsdeel moet men aldus lezen : «Het is nog niets,
maar wordt het iets, dan zal het iets zijn »•

Een artikel van den regisseur van het Coburger Landestheater,
Gustav Rudolf Sellner, doet thans de ronde van de pers* Het is gericht tegen het«politiek tooneei», tegen het« Zeittheater», het tooneei
van actueele problemen en politieke tendenz, tegen stukken als
« Amnestie », « Zyankali», « § 218 », « Affaire Dreyfus », «Stempelbrüder » e* a* Wij vertalen uit die bijdrage :
« Het politiek tooneei heeft zijn veldtocht verloren, geen theorie, geen leuze kan ons
die waarheid verbergen* Wij staan voor een geestelijke inflatie zonder weerga en het zal
niet mogelijk zijn om zonder de noodige hardheid, zonder een radicaal inzicht en een
radicaal bekennen te hulp te komen.
Wij hebben het ons te gemakkelijk gemaakt, wij hebben het leven geclicheerd, maar
niet gevormd, wij hebben in een opwelling van persoonlijk meevoelen de deur geopend
voor stukken van beroepsleed, partijzorgen en sensatiedorst Wij zelf hebben ons een
stroom van dilettanten op den hals gehaald*
Zoeken wij naar een oorzaak voor de belangstelling, waarmee dit soort politiek
tooneei ontvangen werd, dan kunnen wij toch niet aannemen, dat alleen door een handige
propaganda en een voorkeur voor sensationeele vragen van den dag deze richting niet
van eerste ontstaan af doorzien en afgewezen werd* Veeleer ontdekken wij dan iets
anders, dat in staat bleek om achter alle onbelangrijkheid beteekenis te suggereeren,
aan alle kleurloosheid kleur te geven : de overschatting van de virtuositeit*
Wij kunnen niet ontkennen, dat het meerendeel van dit actueel tooneei zijn succes
dankt aan prestaties van acteurs en regisseurs* In de virtuositeit van onze ensceneeringen
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vond ook het slechtste stuk nog een toevlucht en aangezien de groote massa van het publiek nooit weet te onderscheiden tusschen de qualiteiten van het stuk en de vertooning,
ja, zelfs niet tusschen de verschillende factoren, die daarbij te pas komen, was het maar
al te makkelijk om zich in de waarde van het afzonderlijke stuk te vergissen* En derhalve
is het de voorliefde voor virtuositeit, welke deze overschatting van een mode en het dilettantisme in het leven riep*»

Over den nieuwen Nobel-prijs-bekroonde voor literatuur, den
Amerikaan Sinclair Lewis, heeft ieder eenige vluchtige bijzonderheden kunnen lezen in zijn krant* Maar Marnix Gysen zal in het
Januarinummer een kroniek wijden aan zijn werk*
PERTINAX*

Het antwoord van U* Van de Voorde op J* Eeckhout's studie,
en een stukje van Anton van Duinkerke, in antwoord op een handteekening van Pertinax, — zie voor beide het Novembernummer —
zullen verschijnen in de Januariaflevering*
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Boekbespreking
MAURICE MAETERLINCK : La Vie des Fourmis. — Fasquelle. Paris* — 12 frs.
Dit boek vormt een drieluik met«La Vie des Abeilles » en « La Vie des Termites »
van denzelfden schrijver. En al is het slechts een vulgarisatie werk van de geleerdheid
van anderen, toch is het voorzeker hoogst interessant. Want ongewoon belangwekkend
zijn de zeden en gebruiken, de ingewikkelde sociale organisatie der mieren, 't Zou een
boeiende lectuur zijn, werd men niet telkens voor 't hoofd gestooten door de meer dan
gewaagde hypothesen, de opvlakkigheid der wijsgeerige gedachten, het onverholen
materialisme, het soms hatelijk atheïsme van den schrijver.
L. D.
C. en M. SCHARTEN-ANTINK : De Nar uit de Maremmen I Massano II Florence*
De drie Blinden III Naar de Eeuwige stad* — Uitg. Mij voor goede en goedkoope lektuur,
Amsterdam.
Carel Scharten heeft in de Antwerpsche hoofdbibliotheek een drietal jaren geleden
verteld hoe hij er toe gekomen was de Nar uit de Maremmen te schrijven en hij heeft ons
toen het eerste hoofdstuk van dit driedeelig werk voorgelezen. En dit eerste hoofdstuk
is het beste gebleven van het heele werk. Er is dadelijk gang in het verhaal en de amosfeer
waarin het bewegen gaat te Massano is van een groote intensiteit. Dit heele boek is trouwens een dokument van waarde voor de kennis van de politieke atmosfeer en evolutie
van Italië na den wereldoorlog. Met een gewetensvolle objectiviteit hebben de schrijvers
in hun verhaal de geschiedenis verweven van de communistische agitatie en gruwelen die
Italië met een duizelige snelheid naar den chaos voerden, en daarna, de opkomst en ontwikkeling van het fascisme met zijne onmiskenbare idealistische motieven en tevens met
de gebreken van zijn onrijpe jeugd. Het centrale punt van heel het verhaal, het hart en
de geest dat op deze gebeurtenissen reageert is een wat boersch geaarde, maar zeer sterk
kunstenaar, Renato Focardi. Voor de uitbeelding van deze hoofdfiguur «dienden de
onderwerpen van sommige schilderijen en enkele feiten uit het leven van den bekenden
Toscaanschen schilder Giovanni Fatori», over wiens beteekenis in het Italië-nummer
van dit tijdschrift werd geschreven.
De totaalindruk na het lezen van deze drie deelen komt nagenoeg neer op den
indruk die de lezing van den vorigen driedeeligen roman der Schartens : Franscesco
Campana in ons achterliet: er is in de eerste plaats de schoonheid van het Italiaansche
landschap, waarvan met gave woorden de atmosfeer wordt gesuggereerd; er is doorheen
heel het verhaal een groote vlotheid, die echter soms te gelijkmatig is. Er is schoonheid in
rijke mate, maar het boek is niet tot het einde geschreven met de spanning der wezenlijke
ontroering.
Dat echter dit werk naar het voorbeeld der andere uitgaven van de Schartens in een
paar jaren op meer dan io.ooo exemplaren werd verspreid, is een feit van beteekenis.
Dr. L. D. S.
ILJA EHRENBURG : Das Leben der autos. Malik Verlag Berlin. 1930.
Men kan zonder de minste vermetelheid Ehrenburg tusschen de grootste levende
schrijvers klasseeren. Michel Lykow, en De Steeg aan de Moskwa zijn boeken van groote
beteekenis. Das Leben der Autos is een krachttoer zonder weerga : de werkelijke protagonisten van dit sarcastische drama zijn de groote menschengroepen die zich bezig
houden met het vervaardigen van autos, met de petroleum, met caoutchouc. Zij zijn
volgens Ehrenburg de slachtoffers van het huidige regiem dat met loodgewicht hun
leven naar beneden drukt en het zonloos, kleurloos, hopeloos maakt. Ford, Deterding,
Rakowscki, Citroen, Michelin zijn de blinde leiders van die blinde massa : zij drijven de
menschheid voort door hun uitvindingen en door hun berekeningen even waanzinnig
als de kleine rentenier die door de snelheid van zijn fonkelnieuwe auto den dood inge-
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dreven wordt. Het groote fatum dat de heele wereld voortjaagt bedient zich enkel van die
mannen om tot een resultaat te komen.
Ik acht Das Leben der Autos een superieur boek. Er is heel wat in dat mij afstoot
omdat het de toestanden op vele momenten zoo eenzijdig belicht dat wij moeten protest
aanteekenen. Er schuilt in dit boek heel wat demagogie : de begrijpelijke verteedering
van Ehrenburg voor de werpeden die onder hun stiel te lijden hebben zoodanig zelfs
dat zij lichamelijke misvormingen ondergaan, is gewettigd maar onvolledig en dus
onrechtvaardig. Elke menschelijke bezigheid misvormt, tot het sport toe; dat doet niet
enkel de autofabriek, en indien zij het op uitzonderlijke manier doet, dan is dit te wijten
aan de onvolledige wetgeving. De ideologie van het boek is uitgesproken negatief : de
bestaande sociale-economische orde is slecht, een andere wordt niet geproneerd. Nu zijn
we wel 't akkoord dat de huidige sociaal-economische orde ver van volmaakt is maar
we staan evenver af van de sympathieën die bij Ehrenburg voorzitten. Spijts dit alles is
de schrijver erin gelukt van dit boek geen brutale sovjetpropaganda te maken.
Het heeft stijlkwaliteiten van uitzonderlijk belang. Het werd met een onovertroffen
galgenhumor geschreven, met een voortreffelijk psychologisch inzicht en met een ingehouden woede die op sommige plaatsen ontroerend wordt. De autowaanzin der naoorlogsche periode heeft Ehrenburg in alle landen van Europa nagegaan en hij heeft steeds
typeerende gevallen naar voren gebracht. Er is blijkbaar heel wat tijd besteed aan de
voorstudie van het onzaggelijke materiaal dat in het boek werd verwerkt, maar nergens
schaadt die documentatie aan de kunstwaarde van het werk en het blijft een der meest
eigenaardige aanklachten tegen de huidige wereldorde, een der meest schitterende
pampfletten der wereldliteratuur. Ilja Ehrenburg is een gevaarlijk man voor het kapitalisme.

M. GIJSEN.

CHENG TCHENG : Mijn moeder. Met een voorrede van Paul Valéry. Geautoriseerde
vertaling uit het Fransch door Henri Borel. Servire, Den Haag. 1929.
De schrijver, onder het hoog patronaat van Paul Valéry binnengeleid in den tuin
der Fransche letteren, is een verwesterde Chinees die een aanzienlijk deel van zijn jong
leven in Fransche middens doorbracht na actief te hebben deelgenomen aan de sociale
omwenteling tegen het gezag van de Keizerin in eigen land. Zijn betrachting gaat« Naar
de eenheid. Ja, naar de Eenheid der beschavingen van Oost en West — Ik wil dat de
Oostersche geest, bepaald door de Westersche cultuur, ook een hoofdelement- wordt
van het europeesche leven »•
Cheng Tcheng wil daartoe bijdragen met deze reeks piëteitsvolle notities over zijn
familie, vooral over zijn moeder. De sociale kracht der Chineesche familie wordt door
hem geteekend in voorzichtige, korte zinnetjes die al te vaak den indruk geven dat de
schrijver, het Fransch niet meester zijnde, slechts ten halve uitdrukt wat hij voelt of
denkt. Het is een gebrekkige literatuur, amusant om de verfijndheid en de matigheid
van het gevoel, maar ietwat ergerend in zijn al te sprokken, al te schrielen vorm. Op zeer
naieve wijze heeft de auteur getracht de laatste decennia der Chineesche geschiedenis
op te roepen : hij doet ongeletterde personnages disserteeren over invoerrechten, internationale economie en dies meer. In de vlugge kleinmalerei lukt hij vaak uitstekend
maar zijn boek is niet een sterk verhaal geworden. Het blijft sympathiek om de atmosfeer die er uit straalt en die blijkbaar nergens anders zoo te vinden is maar in zijn geheel
doet het meer als een curiosum dan wel als een literair meesterwerk, zooals de Fransche
pers het heeft trachten op te disschen.
M. G.
JULIEN KUYPERS : Jacob Kats, agitator. Uitgave De Wilde Roos, Brussel 1930.
Een daad van piëteit. Julien Kuypers, afgezet «rechterarm» van ex-minister
Kamiel H. heeft een biographie geschreven van zijn overgrootvader van moederszij*
Dat de humoristen zich koest houden want Jacob Kats was werkelijk niet de eerste de
beste en Kuypers heeft hem naar zijn juiste waarde geschat toen hij hem betitelde :
agitator. Kats was schoolmeester tot even na de omwenteling van 1830, begaan met sociale ideeën uit de school van Fourrier en Saint-Simon,werd hij langs het tooneel om tot
politiek agitator. Hij is een der eerste bewuste verspreiders van het socialisme in België
en hij deed dit met behulp van zijn overdadig volksch talent. Hij schreef talrijke tooneelstukken met sociale strekking, stelde bladjes op, schreef manifesten en petities en bleef
spijts alle vervolging door de burgerlijke maatschappij getrouw aan zijn gedachten en
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aan zijn taal» Op het einde zijner dagen gaf hij jaarlijks een volksalmanak uit die zijn
gedachten propageerde «Belgische Volks-almanak door den echten vader Jacob Kats »•
Hij stierfin 1886 met de pen in de hand om zeggens»
Kuypers heeft goed gedaan dit interessant kapittel te voegen bij Vandervelde's
Le Parti ouvrier beige en andere werken van dien aard» Hij geeft in aangenamen verteltrant een eigenaardig tijdsbeeld» Wat vele lezers kwetsen zal is dat de schrijver de terminologie en den stijl van zijn onderwerp heeft meenen te moeten overnemen en dat
geeft ons dan passages van angstwekkende papenvreterij te lezen in wier letterlijke
beteekenis Kuypers bezwaarlijk zelf gelooven kan» Buiten dat is het een uitstekend
boekje en ik hoop dat Suze en Lou waaraan het werd opgedragen het hunne zullen
nemen van den strijdlust van hun « betovergrootvader van moederszij »•
M»G»
SARAH SALT : Modern MinnespeL Boekerij «De Voortganck», Amsterdam» 1930»
Een londensche uitgever en zijn vrouw, haar vrienden en zijn vriendinnen : dit
zijn de acteurs» Ze houden van malkaar en houden dan weer niet van malkaar, ze dansen
laat en eten weinig» Maar praten doen ze geweldig en onophoudend» Sarah Salt schildert
hier op nauwkeurige wijze een droevig, burgelijk en onbelangrijk milieu» Haar boek is
taai en te lang, maar ik weet voor stellig dat rijpere dames in de genoeglijke namiddaguren er leerzame lessen zullen uit halen» Het moet intusschen met de engelsche literaire
critiek droevig gesteld zijn» Die heeren vinden Modern Minnespel allen zoo boeiend
en belangrijk» Louisa Duyckers kan dat beter»
M» G»
IRENE NEMIPOVSKY J David Golden Geautoriseerde vertaling van Anthonie Donker»
De Stem bibliotheek onder leiding van Dirk Coster. N» V» Van Loghum Slaterus Uitgevers Maatschappij» Arnhem 1930.
Op bijna eenparig applaus werd Mevr» Nemirovsky in de fransche pers onthaald
bij het verschijnen van haar eersteling « David Golder »• Het is inderdaad meer dan een
belofte, een verheugende werkelijkheid» Niet dat het werk zonder hinderlijke fouten zou
zijn, maar het is geschreven in een mannelijke, sterke taal met veel inzicht en volkomen
proporties» David Golder is een modern super-zakenman lijk die zoo vaak reeds sinds
Mirbeau werd geschilderd, zijn vrouw en zijn dochter vallen hem af wanneer hij geruineerd blijkt» Om zijn dochter te redden uit haar eigen lafheid en geldzucht — zij wordt
zooniet de vrouw van een grijsaard — gaat hij terug de baan op en bouwt een nieuw
fortuin op» De inspanning echter was te groot voor zijn ziek hart en David Golder sterft
op terugreis uit Sovjiet-Rusland op een schip in de Zwarte zee, alleen en ellendig»
De voorgestelde toestanden doen herhaaldelijk aan het melodrama denken, ze zijn
te schril belicht en vaak simplistisch aangedikt» Op menige plaats ook is de analyse der
gewaarwordingen vervelend uitvoerig en doet zij het verhaal verslappen» Maar het drama
van den geldmensch die ten slotte ontdekt dat het «de moeite niet waard is», wordt
in dit boek schitterend beschreven» De protagonisten zijn goed gekozen en met veel
psychologisch inzicht getypeerd» Of het echter, zooals op het omslag te lezen staat
«een wereldsucces» moet worden omdat het, alléén van honderden romans, door het
Comité France-Amérique werd gekozen om op de lijst der aanbevolen boeken te
worden geplaatst, betwijfel ik ten zeerste» Het is geen «groot» boek genoeg» Het leven
is er niet volledig genoeg in afgebeeld» Er bestaat buiten dit type, dat eenzijdig en
beperkt is, te veel dan dat dit boek op een wereldsucces zou mogen beroep doen» Het
is echter een heel knap, heel gevoeld en heel plastisch boek»
M» G»
D r C. BROUWER : Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgiën und Holland.
— 1930, Groningen, Wolters» — f» 5*90»
Deze degelijk uitgegeven studie, die de bekende Groninger uitgeversfirma tot
eer strekt, bestaat uit twee scherp te onderscheiden deelen. Het bruikbaarste en wetenschappelijk het verdienstelijkste is het eerste : een zeer uitvoerige historische behandeling
van het volkslied-problema. Schrijver vertrekt van de vage formuleeringen van Herder,
die evenwel voor gevolg hadden dat van langsommeer, ook buiten Duitschland, aandacht
ging geschonken worden aan de studie van het volkslied. Geen figuur in West-Europa
die zich met dit gewichtig bestanddeel der volksliteratuur ingelaten heeft, blijft onver970

meld, noch in de oudere romantische richting die de eigenlijke anonieme massa als
dichter aanwijst, noch in de realistische school van Uhland die het volkslied doet ontstaan bij persoonlijke dichters en het gansche onderzoek een meer wetenschappelijke
wending geeft en waarbij de Nederlanders Willems, Snellaert, Van Duyse, Kalff, Knuttel,
Schrijnen e. a, behooren, noch in de « Rezeptionstheorie », die den oorsprong van het
volkslied van minder belang achtte en meer aandacht schonk aan de wijzigingen die het
onderging, noch in de richting dergenen die het ais« gesunkenes Kulturgut»beschouwen.
Als gelukkig geordend overzicht is dit deel hoogst merkwaardig. Alleen werkt het
bevreemdend, waar het toch een ouden literatuurvorm geldt, dat de schrijver Holland
en België niet samenvat onder de benaming Nederlanden, Nu eens vermeldt hij onder
België geleerden die als Willems en Van Duyse zich bezig gehouden hebben met het
Nederlandsche lied, dan iemand als Doutrepont die de Waalsche Noëls onderzocht,
en zelfs den Luxemburger Tresch, die uitsluitend het Fransche lied behandelde, terwijl
daarentegen De Coussemaker bij Frankrijk gerubriceerd staat.
Hetzelfde gebrek aan konsekwentie merkt men ook in het tweede deel, b, v. op
bL 176 waar hij (er is spraak van de i5 e eeuw) in een adem noemt die Niederlande en
Flandern en onmiddellijk daarop spreekt van den Niederldnder Mathys de Casteleyn.
Ik haast me echter er bij te voegen dat deze hebbelijkheid — die evenwel vele Nederlanders eigen begint te worden — in geenen deele de waarde van deze studie vermindert.
Ook niet van het tweede deel waar een imponeerende massa materiaal het bewijs brengt
dat dezelfde formulen haast onveranderd terugkeeren in de Duitsche, Nederlandsche
en Fransche volksliederen en dat in schier alle gevallen deze vaste uitdrukkingen herkomstig zijn uit den Franschen liederschat. Dit wordt bewezen niet alleen aan de hand
van traditioneele verzen, maar ook van de getallen-, bloemen- en kleurensymboüek.
Talrijke tabellen met de bewijsplaatsen tegenover elkaar sluiten deze belangwekkende verhandeling*
D r D, R,
ALBERT DELPI ANQUE : La Pemée de Fénelcn d'après ses ceuvres morales et spirituelles. — Desclée, De Brouwer et C le , Bruges-Paris,
Schrijver, Kan* Delplanque verleden jaar overleden, was een onzer geleerden,
die Fénelon het best kende; hij koesterde voor hem de grootste bewondering, Eene wel
verdiende bewondering, want de groote Fransche prelaat is een der meest eerbiedwaardige en beminnelijke priesterfiguren. Men weet dat hij goeverneur benoemd werd van
den jongen Hertog van Bourgonje, kleinzoon van Lodewijk XIV, en zich toonde als een
uitstekende opvoeder. Van het vreeselijk driftig, weerspannig, ruw kind, wist hij een
echten christen mensch te maken, een voorbeeld van alle deugden, een prins die de
voetstappen van den H, Lodewijk IX zou gevolgd hebben, had de dood hem niet al te
vroegtijdig weggerukt. Voor hem schreef Fénelon zijne « Fables », zijne « Dialogues des
Morts », en insgelijks zijn roman «Les Aventures de Télémaque » zoowel, als het «Examen de Conscience d'un Roi», waarin hij getuigt van veel onafhankelijkheid en scherpe
beoordeeling tegenover den almachtigen «Roi-Soleil», In al deze geschriften, zoowel
als in het werkje « De TEducation des Filles », zet hij heel juiste en gezonde gedachten
uiteen, die nu nog al hunne waarde hebben behouden. Hij was insgelijks een buitengewoon zielenbestuurder, en als Aartsbisschop van Kamerijk was hij een hoogbezielde
herder, een echte vader voor de armen.
Dit zeer interessant — misschien wat al te didactisch boek — zal door velen, en
vooral met al dezen die zich met opvoedkunde bezig houden, met vrucht en genoegen
gelezen worden,
L. D.
J. TROMP MEESTERS : Wie er denkt und arbeiteU Met 40 clichés naar eigen werk,
Paul Neff, Stuttgart, 7 Mark*
Het is lezenswaardig te vernemen wat kunstenaars denken over de kunst; en hier
staan we voor een beeldhouwer die een ruimen kijk heeft over de huidige stroomingen,
en met hollandsche zakelijkheid den huidigen stand der kunstenaars wikt en ontleedt.
En in vergelijking met meesters uit de voorgaande eeuwen, zijn de kunstenaars
fel gehandicapeerd.
Er zijn geen geestelijke stroomingen die kunnen inwerken op het zieleleven van
den kunstenaar : noch het socialisme noch de zielkunde; de geestproblemen die het
tegenwoordig geslacht kwellen zijn diesseits en niet jenseits gericht. Er zijn zeker groote
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meesters, maar zij vormen geene school; want de kunstenaar geniet nu de heerlijkheid
en de heroïeke vreugde van vrijheid; maar dat brengt ook dees bezwaar bij dat hij slechts
op 40 a 50 jarigen ouderdom doorslaat, dus op het tijdstip dat de beste scheppingskrachten voorbij zijn. Kunst is daarbij negocie geworden.
Toch heeft de kunst eene taak te vervullen : aan de menschen de stroomingen
tastbaar en aanschouwelijk te maken. En de kunstenaar, hoe ongunstig de tijd ook weze,
zal trouw blijven aan deze taak, omdat scheppen, schenken hem noodzaak is*
Volgt eene verhandeling over kunst en kerk.
De heer Tromp Meesters heeft een eigenaardigen en verrassenden kijk op den
toestand, bouwt zijn beschouwingen sterk logisch op, en heeft een hoogen dunk over de
roeping van den kunstenaar.
J, H.
De Kunst der Nederlanden, maandblad; 180 fr, 's jaars. Eerste nummer, Juli 1930,
Bij *t verschijnen van dees eerste nummer mag men wel met de klok luiden.
Een artikel over Jongkind, wiens kunst als geheel het beeld biedt van eene schoone
logische ontwikkeling.
Een studie over Jan Garemijn, die geen vlaamsche Boucher was, maar eerder een
vlaamsche schilder naar mode en mogelijkheid van tijd.
De redaktie heeft het geluk de rede van Brinckmann op 6 luni 1930 gehouden :
« Die bedeutung des Vlamischen Barocks » over te drukken, waarin er gewezen wordt op
het belang der vlaamsche beeldhouwers die de traditie van het klassicisme hebben
levendig gehouden, en waaruit we dezen zin knippen over Rubens wiens rol het werd
«het testament eener eeuwige schoonheid aan de wereld over te maken, in de kunstwereld eene nieuwe zinnelijkheid van vorm, van ruimte en kleur te brengen, en met
warmen puls van het hart de vreugden van het aardsche leven te lieven en lievensweerd
te maken »•
Verder eene nota over het Crucifix van Reckheim en een andere over de restauratie van een tableau van De Vos,
J, H,
MAX VAN POLL : Herstel in Christus. Uitgeverij «De Kempen», Tilburg 1929.
— Voor Vlaanderen 30 fr,
Eene bloemlezing uit artikelen over maatschappelijk herstel, verschenen in « De
Morgen »• De inleiders meenen te recht dat vele van deze artikelen beter verdienen dan
met de krant waarin ze verschenen zijn voorgoed uit 't gezicht en uit de aandacht van de
lezers te verdwijnen.
Als korte en dorre samenvatting kan dees gelden : Het katholiek geloof wordt
gepletterd tusschen de twee armen van het opstuwend materialisme : het liberalisme
en het communisme, het laatste groeiend, het capitalisme t'enden raad omdat alle lapmiddelen de oorzaak van de kwalen niet verhielpen. Het katholicisme schijnt de dienstknecht van het capitalisme, en verliest er zijn prestige bij, omdat het niet durft handelend
optreden met eigen program, het moge dan ook socialistisch schijnen.
Het wordt meer dan tijd dat de verwarring in het leger der goed willigen ophoude,
dat zij duidelijk de ware oorzaken der tegenwoordige economische toestanden leeren
inzien, en met alle kracht gaan streven niet naar eene bestrijding van de gevolgen der
onbeperkte vrijheid bij het geldverdienen, doch naar eene aantasting van die oorzaak
Zelve, Het eenige middel daartoe is het middel dat ook de middeleeuwen ,op hare manier
en met de toen beschikbare middelen, stedelijk hebben toegepast: het binden van het
geldverdienen aan eene regeling van overheidswege,
In landbouwbedrijf moet de grondbewerker de grondbezitter worden; de voorrechten der hypotheeknemers moeten ingekort.
De kapitaalbewerker moet onder eenen of anderen vorm kapitaalbezitter worden.
En de middenstand moet heropgebouwd.
Het boek is een lange aanklacht tegen het huidige kapitalisme en mammonisme.
Het richt ook een warmen oproep tot de jongeren om mede te doen aan de politiek;
«zij alleen kunnen met hun idealisme aan de al te veel tactiseerende katholieke partij
beginselvastheid schenken. Politiek mag geen kunst blijven van het dadelijk bereikbare »,
Uit deze opgave blijkt de uitzonderlijke waarde van dit krantengeschrijf, 't Is
het woord van een durver, en wie weet van 'nen ziener,
J, H,
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Martha A* Muusses : Voor mij leidt er geen weg van huis vandaan, naar het Zweeds van
Verner von Heidenstam* — A* H* Nijhoff, : Twee meisjes en ik V* — J* De Meester :
Moeder, IV : Een middag* — Dr* E* J* Dijksterhuis : De opleiding tot leeraar bij het
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs volgens de plannen der Commissie-Sijmons* —
C* Verwey: De theorie van het liberale socialisme* — Mr* C* Van Vollenhoven : Professor Thorbecke, (met een portret)* — Bibliographie*
DE GIDS (November). — Van de Redactie : Spelling — De Technische Hoogeschool — De Man in 't harnas — Vincent van Gogh — De Burger en de Kunst —
Bülow — Sprekende film* — Arthur Van Schendel: Een eiland in de Zuidzee, (Slot)* —
J* J* Van Geuns : Gedichten* — A, H* Nijhoff, % Twee meisjes en ik VI* — H* L* Van
Oordt: De Eemsgrens* — Dr* G* A* Nauta : De Nederlandsche opstand in de Spaansche letteren, I*
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Inhoudstafel 1930
ALBE : Paradijsvogel, blz. 947* — Wie heeft de sprong gewaagd, blz* 948»
AMORETTI, Prof» G, : De Italiaansche Letterkunde van 1900 tot heden, blz* 267
BELPAIRE, W. S.: Lacordaire, blz* 497, 591,
BLOEM JAN : Aan Guido Gezelle, blz. 27»
BORGEN, G. A*: Campagnammare, blz. 375 •

BUKDAHL, J*: Sint Olav, bis* 377»
CAEYMAX JORIS : Bij het sterfbed van Z* E* Heer AL Walgraeve, blz* 242*
CARDARELLI VIN : Heiligen van mijn land, blz. 417»
CHRISTIAENS A* G. : De Kritiek in Vlaanderen, bis» 917»
CLAES ERNEST : Studentenavond, blz. 192.

CLAES J. : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 914*
CORAZZINI SERGIO : Dialoog van houten poppen : blz. 415*
DAENEN CL* : Dante en H. Roland Holst-Van der Schalk, blz. 177, 534*
D'AMICO D r S*: Het moderne Tooneel in Italië, blz* 281»
DE BRUYNE Prof* D r G*: Benedetto Croce, blz. 296.
DE BRUYN JEANNE : Thomas Mann, blz. 53*

DE CRAENE B* : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 916»
DELLA CORTE, A* : De Hedendaagsche Italiaansche toonkunstenaars, blz- 296*
DE HOVRE F*: Therese Neumann, blz* 567, 774*
DE KEERSMAEKER : Lieve Vrouwke, blz* 465*
DEMEDTS ANDRÉ : Kertsavond 29, blz* 206* — De Kritiek in Vlaanderen, blz. 770*
DE MÉRODE WILLEM : De Lichtbank, blz. 116* — Johannes, blz* 117* — Tweespraak,
blz. 118* — Sledewaarts, blz* 474* — Gedichten, blz. 602.
DE MONT PAUL : De Kritiek in Vlaanderen, blz* 757.
DE PILLECIJN, FILIP : Blauwbaard, blz* 433, 922*
EECKEL HERWIN : De zalige zinkende zonne, blz* 39*
EECKELS C* : Barabbas, blz* 622*
EECKHOUT JORIS : Over Gezelle's Eros, blz* 827* — De Kritiek in Vlaanderen, blz. 897*
FOGAZZO ANT* : De avond duistert, blz* 414*
GIJSEN MARNIX : Vlaamsche Letteren, blz* 550, 718, 956*
GIULIOTTI DOMENICO : De derde dwaze van Christus, blz* 384,
HALLEZ JAN : Kunstkroniek, blz. 144.

HAMMENECKER J*: De Kritiek in Vlaanderen, blz* 766.
JOZEFA Zr MARIA : Voor Brugge, blz. 444.

KOENEN MARIA : Sinte Geerte's Minne, blz. 698*
KREEMERS D r R*: Ruskin en Wij, blz* 509* — James Barrie, blz. 930*
LEVASTI, A. : Katholieke Letterkunde in Italië, blz. 306* — Sint Anselmus Leven en
Denken, blz* 419. — De hedendaagsche italiaansche poëzie, blz. 949*
LOZADA ROD. : Een Mexikaansche dichter, Amado Newo, blz. 871.
MARTIENS KAREL : Droomprinses, blz. 626.
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MOSCARDELLI NICOLA : Kussen, blz. 411*

MULS JOZEF : S r Franciscus, de vader der moderne Italiaansche Kunst, blz- 97,
NEGRI ADA : Met Carlo Delcroix op Capri, blz. 380»
NEWO CIMADO : Gedichten blz. 88i.

NiEiytoENHUis WILLEM : Kantteekeningen over Pirandello, blz. 409»
OPPO CIPRIANO : De Hedendaagsche Italiaansche Kunst, blz. 36a
PAPINI GIOVANNI : Sint Augustinus, blz* 371.
PERSIJN, D r JUL. : Literatuurgeschiedenis, blz. 235.
PERTINAX t Ringsteken, blz. 75, 160, 559, 633, 883, 959.

PICARD LEO. : De Vlaamsche Beweging 1930, blz. 817.
PIOVENE; GUIDO : De Poëzie en de Roman in Italië, blz. 329.
PUTMAN W. : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 901.
RUTTEN FELIX : Italië : Beerletta, blz. 218. — De drang naar Italië, blz. 260.'— Italië :
Capri, blz. 476. — Italië: Lecce, blz. 617. — Apulië, blz. 842.
SABBE MAURITS : Volksliteratuur over de Inneming en het Verlies van de SchenckéSchans, blz. 120, 207.
SALOMONS ANNIE : Aincilla Domini, blz. 451.
SCHAUMANN RUTH : Aardsche tijd, blz. 233.

VAN CAUWELAERT AUGUST : Deemoed, blz. 51. — Nederlandsche Letteren, blz., 156*
— Duitsche Letteren, blz. 556. — Vlaamsche Letteren, blz. 627. — De Kritiek in
Vlaanderen, blz. 904.
VAN DER ESSEN, Prof. D r L . : Oorzaak en verloop der omwenteling van 1830, blz. 737*
VAN DER HALLEN E* : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 911.
VAN DE VELDE ANT. : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 768.
VAN DE VOORDE URB» : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 759.

VAN DE WOESTIJNE D r PAUL : Bij de verjaring der Geboorte van Vergilius, blz. 605.
VAN DUINKERKEN ANT. : Liopardi, blz. 695.
VAN SINA DIRK : De Kritiek in Vlaanderen, blz. 767.
VERHOEVEN BERNARD : Guido Gezelle, blz. 28.

WALGRAVE A . : Guido Gezelle, blz. 3.
WALSCHAP GERARD : l?e Stand der Nederl
Nederl. Letteren
Letteren, blz. 137
137. — Frederi
Frederik van Eeden
Eeden,
zeventig jaar, blz. 231. — Die van Cuypers, blz. 467. — Het verlangen van Stieneke,
blz. 527.
Nederl Letteren
137
Frederi
Eeden
ZIMOLO MICH. : Margaretha van Savoye, eerste koningin van Italië, blz. 392.
BOEKBESPREKING : blz. 85,171,245, 424, 487, 566, 642, 727, 890, 968.
INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN : blz. 95, 252, 494/ 573> 653, 735, 815, 895, 973.

N . V. DRUKK. ERASMUS, ^EDEBERG-GENT.

