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De Drie Koningen van Donorree
door Marie Koenen.

Zestien zonen liet koning Juhaël als weezen achter, allen nog zób
jong, dat zelfs de oudste, Judicaël, vooreerst onmogelijk alleen regeeren kon over Dononee, hun erfgebied, het kustrijk in het noordwesten van het schiereiland Bretagne, dat in die eerste Christentijden
nog Armor werd genoemd.
Dus werd aan koning Juhaël's zonen een voogd en regent ter
zijde gesteld, Rethvoal. Deze echter was een heerschzuchtig en gewetenloos man, die zich meteen de oppermacht begon aan te matigen.
De oude getrouwen van het koningshuis, hovelingen, rijksgrooten
en legerhoofden, werden onder valsche aantijgingen gevangengezet,
verbannen als verraders, gehalsrecht als dieven, op de een of andere
doortrapte wijze voorgoed onschadelijk gemaakt, zooals ten slotte
zelfs ook de grijze bisschop, die voor heel Dononee steeds een trouwe,
wijze vader was geweest. Onder vreeselijke pijnen liet hij het leven,
vergiftigd, toen er geen enkele van z'n vroegere priesters meer over was
om de verdenkingen en beschuldigingen uit te spreken, die het weerboze volk angstig en somber verbeet.
Met dezen ouden bisschop verloren Juhaël's kinderen hun laatsten vriend en beschermer. Voortaan had Rethvoal algeheel vrij spel

met hen. Voorwendend, dat een strenge opvoeding voor ziel en
lichaam de grootste weldaad is, behandelde hij hen liefdeloozer en
hardvochtiger dan ooit ergens ter wereld slaven behandeld werden,
en liet hen, zonder leermeesters of speelgenooten, onwetend, verlaten, verwaarloosd, met den boozen opzet hun wil te verlammen en
hun geest uit te dooven. Omdat hij 't voor z'n toekomst wenschelijker
achtte hen niet rechtstreeks te vermoorden, stelde hij hen bloot
aan zulke onmenschelijke ontberingen en kastijdingen, dat de zwaksten onder hen weldra ziek en verwezen, aldoor schuwer en lusteloozer
begonnen weg te kwijnen, zonder weerstand meer, en ook de overigen
nog maar schimmen geleken van de vroolijke bloeiende kinderen,
die ze waren bij hun vaders leven.
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Toen er reeds drie van de zestien op deze wijze een tragen,
treurigen dood gestorven waren, besloot de oudste, Judicaël, in een
koortsige opflikkering van verzet en inzicht, z'n twee broers, Josse
en Winokh, die in leeftijd op hem volgden, over te halen hulp te gaan
inroepen tegen den booswicht, om het leven van hun andere broers
te redden en hun volk te verlossen van den verdorven tiran.
Daar ze overal en immer achterdochtig werden bespied, konden
ze moeielijk afspraken maken, . — maar door schichtig geprevelde
woorden, verholen blikken en gebaren, begrepen ze elkaar toch.
Op den Kerstavond, twee uur voor middernacht, zouden ze samenkomen bij den menhir op den kustheuvel achter de koxiingsstad.
Toen Josse en Winokh langs twee verschillende wegen door het
stille nachtduister tot die eenzame plek genaderd waren, stond
Judicaël er hen reeds op te wachten, uitturend , over de zee, die
in aanzwellenden vloed rustig haar diepzinnige, machtige hymne
zong, met den glans en de spiegeling der sterren in schamplichten en
schemerschijnen over haar golven. Met de armen overeen geslagen
leunde de oudste tegen den grijzen reuzensteen, die daar, onverzettelijk en ontzaglijk eeuw na eeuw reeds gewaakt had, op de plek waar de
oerbewoners van . Armor hem ooit tot gedenkteeken of merkmaal
hadden opgericht.
Judicaël wenkte de twee anderen naast zich in de schaduw van
het stoere gevaarte, en met de armen om elkaars lenden gestrengeld,
zich voor 't eerst na langen tijd weer jong en moedig gevoelend,
en vrij, begonnen ze eindelijk te spreken over wat hun zoo zwaar
op het hart woog, de stemmen gedempt en zonder van plaats te
verroeren.
In de troonzaal van den voorvaderlijken koningsburcht werd op
dezen heiligsten avond van het jaar een groot drinkgelag gehouden,
waar alle trawanten van Rethvoal mede aanzaten, de nieuwe hovelingen, rijksgrooten en legerhoofden, die hun opkomst aan den
schandelijken overheerscher verschuldigd waren, vreemdelingen,
vagebonden en fortuinzoekers, wier lot hij in handen had en die
hem laf naar de oogen zagen. — 't Ging er zoo ruw en losbandig toe
daarbinnen, dat het de drie jongens hoegenaamd geen moeite had
gekost door de verlaten achtergangen uit het huis weg te komen.
« We deden goed dezen avond te kiezen voor onze samenkomst »,
begon Winokh.
« 't Kon niet anders dan op Kerstavond », lichtte Judicaël toe
4

« vooral ook om den schat van den menhir ». En toen de twee anderen
hem verbaasd aanzagen : « Weet je dan niet, dat er onder alle menhirs
van Armor rijkdommen liggen verborgen? Omdat ik van ons drieën
de oudste ben, heb 'k er zeker meer over gehoord dan jullie. Al wordt
er onder ons volk niet anders meer dan met vage woorden van gesproken. Over een schat, een geheimzinnigen heiligen schat, den schat
Nedelek genaamd, den Kerstschat, dien juist deze menhir zou bewaken, deze stille reus hier. Dit schijnen maar enkelen meer te weten.
Maar algemeen is 't wel bekend, dat er ieder jaar opnieuw een oogenblik komt waarin de menhirs zich van hun plaats kunnen begeven
om hun dorst te gaan lesschen aan het water der zee. Even maar en
enkel dien éénen middernacht van Christus' geboorte, als bij het
Sanctus in de kerk, de torenklok begint te luiden. In het zelfde
oogenblik, dat de dieren in de stallen neerknielen en menschentaal
beginnen te spreken, dat de bijen opeens uit hun winterslaap ontwaken om te zingen in hun korven, worden alle menhirs van Armor
voor even maar met leven bezield en wandelen van hun waakpost
weg naar de kust... Versta je nu wat ik bedoel? We zullen eerst dat
eenige . oogenblik vanavond hier afwachten. Om naar den schat
Nedelek te zoeken, terwijl de Menhir gaat drinken ».
« Wat zouden we eigenlijk doen met dien schat Nedelek? » vroeg
Josse bezorgd. « 'k Ben bang, dat hij ons meer tot last dan van dienst
zou zijn ».
« 'k Heb veel over alles nagedacht », . verklaarde Judicaël. „Wat
we doen willen, moeten we in alle geval zoo gded mogelijk zien te doen,
dat het waarlijk tot verlossing en redding zij van ons koninkrijk en
onze tien nog overgebleven kleine broers... Gaan we hulp inroepen,
laat het dan de krachtdadigste hulp zijn, die er te vinden is, — de
hulp van den machtigsten koning die er ter wereld bestaat, — een
koning, die over een groot leger gebiedt, waartegen Iethvoal met
z'n aanhang niet opgewassen is ».
« Ken je dien machtigsten koning van de wereld, Judicaël?
Weet je waar hij woont? » vroegen de anderen, vol bewondering
voor het wijs overleg van den oudste.
« Neen -- niets weet ik van hem, dan dat er toch een van allen
de machtigste moet zijn, een koning van alle koningen. We zullen
onderweg wel vragen naar hem, naar z'n naam en z'n verblijfplaats. »
« Denk je, dat we over land of over zee moeten gaan, om bij
hem te komen? »
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« 'k Weet het niet. 'k Weet alleen maar héél zeker, dat we nooit
bij hem zullen ,toegelaten worden, wanneer we er blijven uitzien zooals
nu — erger dan bedelaars, uitgemergeld, zwart van gebreklijden,
in kleeren die niet meer dan vodden zijn. De minste van z'n slaven
zou ons natuurlijk wegjagen, eer we ook maar den drempel van een
koning zóó groot konden naderen. Voor die schande zou de schat
Nedelek ons alvast bewaren. We zouden ons kunnen uitrusten
zooals het de koningszonen van Dononee betaamt, in staatsiegewaden
van pracht en praal oogverblindend met een aanzienlijk gevolg van
knapen en wapendragers, met een koninklijk schip, goud de steven,
purper de zeilen, met de noodige paarden en muilezels, en alles
kortom waaraan onze afkomst dadelijk zou te kennen zijn ».
« Zou er wezenlijk wel zóóveel onder den menhir verborgen
liggen? » betwijfelde Josse, en met den hiel klopte hij op den grond
onder z'n voeten, die even hard en hecht was als de menhir zelf.
« Niet al deze dingen zelf, Josse, maar zeker wel genoeg goud
en edelsteenen, om die uitrusting er voor in ruil te krijgen, en dan nog
genoeg over te houden, om het den grooten koning te kunnen aanbieden als een geschenk. Om niet met leege handen z'n gunst en bijstand
af te smeeken.
« Dat God, die wat Hij wil vermag, alles geve en alles late gebeuren, zooals Judicaël het heeft bedacht," bad Winokh, de jongste der
drie.

« Tot zegen voor ons volk en onze kleine broers," bad Josse
met hem mee.
judicaël zelf zei niets meer dan « Amen », naast de twee anderen
op de knieën in de steeds zwartere slagschaduw van den doodstiller
steenstarren, rotsvasten menhir, wiens rechte flanken en ronden kop
zich aldoor duidelijker afteekenden tegen den sterrenklaren nachthemel.
Onderwijl scheen de wind en zelfs de zee wel den adem in te
houden om met hen te luisteren.
Toen eindelijk de klokkeklanken van het Sanctus, Sanctus,
Sanctus van Christus' nieuwe geboorte, van nabij en van verre uit
de kerktorens van Dononee tot hier doordrongen en wegstierven
over de wijde wateren van Armors zee, bogen de drie knapen diep het
hoofd en klopten zich ootmoedig driemaal op de borst.
Zoodat het eerste en eigenlijke hun ontging, van de bezieling
die den menhir doorvoer. Toen ze opzagen wankelde de grijze kolos.
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reeds langzaam langs de rotsige helling van den kustheuvel den oever
tegemoet, rechter, hooger opgericht, een geweldige gestalte, het hoofd
in vervoering geheven.
(c Wat er ook gebeure, samenblijven 1 » Judicaël had het eerst
z'n bezinning teruggevonden, en na diewaarschuwing boog hij
voorover, de handen gestrekt, dieper en dieper de holte in, die open,gaapte op de plaats, waar de menhir den voet had weggetrokken,
en waaruit een welluidend geklinkel hun tegenkloek als een feestelijke
muziek vol wijding. Al tastend gleed Judicaël zonder 't zelf gewaar
te worden in die diepte neer, en meteen stond hij daar opgericht
onder een machtig steenen gewelf, en hield in z'n handen een rijk
bewerkten kleinen schrijn, van goud en vol goud, waaruit een zonnige
glans hem tegertstraalde.
« Gevonden!))
En ook Josse jubelde, want in 't vooroverbuigen de holte in,
had hij eveneens iets tastbaars tusschen de vingers gegrepen, fijn van
ommelijn en koel en glad geslepen. 't Was een ronde drievoet-schaal
van goud, wier rand en handvatsels met flonkerende edelsteenen
waren bezet en wier kom gevuld was met welriekende gedroogde
bloesems en kruiden en doorzichtige harskorrels.
Gevonden ! » riep ook Winokh. Een gouden vaas met rond
deksel hield hij in de handen, waaruit een geur van kostbaren balsem
opsteeg,
Eer ze elkaar konden raadplegen wat nu verder en waarheen,
bemerkten ze voor een wijde open gang te staan, waarvan de wanden
te weerszijden en ook het verwulfsel zacht en kleurig glinsterden als
waren ze overstrooid met gruis van edelsteenen.
Aan 't einde dezer gang klaarde een doorzichtig azuur, dat hen
onweerstaanbaar aantrok. Toen ze door dien lichtenden uitgang buiten
kwamen, stonden ze in een helderen morgenstond vlak voor de zee.
Aan den rosbruinen rotsoever lag daar een kleine bark met roode
zeilen gemeerd, waaruit een heel oude man met langen zilvergrijzen
baard, in tabberd en tulband, ' een even oude moeder blank van grijsheid in haar blauwen kapmantel, en een schoone jonge vrouw zoo
vriendelijk en verheugd naar hen zagen, alsof ze op hun komst
hadden gewacht.
« We willen ons begeven naar den koning van alle koningen,"
begon Judicaël, in de hoop, dat deze drie reizigers wel veel van de
wereld zouden weten.
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« Ons schip ligt zeilree naar het rijk van den koning, dien ge zoekt,»
antwoordde de oude man. « Vaar met ons mede.))
De drie koningszonert stegen in. Ze gingen op het middelste
bankje heel bedeesd naast elkaar zitten, ieder met z'n schat in beide
handen stil aan hethart geheven.
Toen ze 't eindelijk waagden de oogen op te slaan, zagen .ze recht
in den blik der jonge vrouw, die hen minzaam en bemoedigend
toelachte. Half afgewend zat ze, even voorovergebogen, en hield het
roer. Uit een net van parelsnoeren golfden de welige donkere haren
als een mantel over den rozerooden met zilveren bloemranken doorweven schoudermantel, die haar omhulde.
« Dus Judicaël, Josse en Winokh, de zonen van Juhaël den koning
van Dononee, zullen vader Joachim, moeder Anna en Maria Magdalena 'vergezellen op hun reis naar den koning der koningen »...
Gelukkig was 't geen vraag, maar een bevestiging. Want hoe
hadden de drie koningszonen in hun verbijstering een antwoord
kunnen vinden voor de schoone jonge vrouw?
Waren dan de drie groote Heiligen zelve uit de kerk van Dononee's
koningsstad van hun voetstuk gedaald, om met hen samen te varen
over de zee, de klare, de pure, de lichtend blauwe, de wijde, wijde
waterzee ?...
't Leed geen twijfel ! Aan iedere lijn en rimpel van haar zoo
in-goedig gezicht, aan iedere vouw en plooi van haar hoofdkap
en mantel herkenden ze moeder Anna; en vader Joachim aan z'n
wijze oogen, z'n statigen tabberd, aan z'n gordel en z'n gebedsriem,
aan den golvenden profetenbaard. Naar Maria Magdalena durfden
ze nu heelemaal niet meer de oogen opslaan, zoo schoon zij, zoo stralend immers in haar geluk om de kwijtschelding.
« Drie hebben den schat der drie geborgen.
« Drie hebben den schat der drie gevonden.
« Drie en drie zullen den schat der drie brengen aan den Eénen,
Drie-in-En.))
Terwijl Maria Magdalena zoo zachtjes te zingen zat, en het
scheepje over het klare water vooruitvloog licht als een bloemblad
op den adem van, den wind, meenden de drie koningszonen zich te
herinneren, dat moeder Anna, Joachim en Maria Magdalena kort
na den kruisdood van onzen Heer Jezus Christus, immers in Armor
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waren gekomen om het offer der Drie-Koningen in veiligheid te
brengen. En diep ontdaan begrepen ze, dat de schat Nedelek, waarover
hun volk enkel nog maar zulke vage aanduidingen wist en het in veiligheid gebrachte offer der Drie-Koningen dus één en hetzelfde moesten
zijn. Dat zij hier op hun bankje in hun handen hielden : het goud,
den wierook en de mirre, die koning Balthazar, koning Melchior en
koning Caspar eens aan den menschgeworden Zoon Gods ten geschenke hadden aangeboden.
Toch voelden ze wel, dat hun medereizigers hen allerminst
als roovers beschouwden. Integendeel, blijdschap klonk er op uit het
lied van Maria-Magdalena, vreugde blonk er uit de peinzende oogen
van Joachim, die onafgewend op hen rustten en welgevallen glimlachte
in goede moeder Anna's zachtzinnigen blik.
Aldoor meer gerustgesteld begonnen de drie jongens van lieverlede vrijer hun aandacht te wijden aan de zeeën waarover ze voortgleden ;; aan de wisselingen van zilverlicht en druivenblauw over de
kalme en , klare rimpeling der wateren; aan de eilanden, telkens weer
nieuwe, die er uit opdaagden. — Sommige dezer eilanden geleken
met hun hooge malveroode en goudkleurige torenrotsen op droompaleizen, gebouwd van zondoorschenen albast ; enkele, met tuinen en
boomgaarden in vollen lentebloei, lieten aan bloemkorven denken
uitermate welig en fleurig. Klonk er muziek van harpen en luiten op
uit de ceders en palmen, de laurieren en myrtestruiken van weer
andere, aan drijvende bosschen gelijk, of was het de zoele - bries, die
er door de takken en twijgen zoefde ?
Bijwijlen ook streek het kleine zeilschip dichter langs de kusten
voort, langs breede blanke stranden of verblindend witte gekartelde
krijtrotsen, riviermonden voorbij, delta's waar stille lichttorens
waakten, of langs rotswanden, die deden denken aan ontzaglijke
vestingwallen. Terwijl overal waar ze voorbijvoeren, van eiland,
strand of rotsbergen, telkens weer groote vluchten witte vogels
opstegen, duiven, reigers, eibers, meeuwen en sternen, wilde eenden
en ganzen, die hoog boven hun hoofden meevlogen, de halzen gerekt,
den blik naar de verte, de blanke wieken in gelijkmatigen slag, breed
en zegenend open over de kleine bark. Nog vlugger scheen deze
voort te ijlen sinds Judicaël, Josse en Winokh, de vlucht der witte
vogels met den blik volgend, een glanzenden regenboog als een poort
weidsch en open zich ronden zagen over een zonnig land, met heuvels
hoog en laag, witte steden, blanke wegen, blauwgroene bosschen,
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met parken en paleizen waar al de pracht en liefelijkheid der verspreide
eilanden scheen saamgedreven.
Dr streken de witte vogels neer om zich, wachtend en uitschouwend, te wiegen op de toppen van torenhooge ceders, en dààr
meerde de kleine " bark aan een strand zóó blank en lichtend, dat het
een vloer geleek van opaal.
Een dichte, bonte menigte verdrong zich op dat strand, jubelde,
wuifde met olijftakken en kleurige doeken, hief bloemkransen tot
eerebogen omhoog, en strooide met kwistige handen rozen- en leliebladen.
Opgetogen en meteen geheel opgenomen in deze groote feestvreugde, waren Judicaël, Josse en Winokh uit het scheepje gestapt,
zonder in 't allerminst zelfs maar te gissen, dat dit welkom hen drieën
gold.
Maar nauwelijks zetten ze den voet aan land, of edelknapen,
donker van uitzicht en in veelkleurige overkleed, leidden drie rijk
opgetuigde kameelen voor, hen met hoofsch gebaar uitnodigend
op te stijgen op de knielende dieren, terwijl weer andere knapen
hen wijde mantels omsloegen, zwaar en glinsterend van goudborduursel en edelsteenen.
Met Judicaël, Josse en Winokh op hun statig stappende rijdieren
als drie jonge koningen aan het hoofd, zette een eindelooze stoet
zich in beweging. Alleen bij de wendingen van den weg, die met breede
bochten omhoog leidde, kon het drietal deze scharen eenigszins
overzien. Dan ontdekten ze in die menigte telkens weer andere gestalten, die ze meenden te herkennen. Hit dichtst achter hen Michaël
de Aartsengel met zwaard en weegschaal, aan 't hoofd van een dichte
zwerm andere engelen met snaar-instrumenten en cimbalen, wier
muziek samenklonk met het lied dat achter hen dat jongemeisje zong
bij het gerinkel van haar beltrommel : « Zingen wij den Heer, want
roemvol heeft Hij zich verheerlijkt 1 » Tusschen twee lange rijen
patriarchen, profeten, richters en koningen schreed achter deze
zangster : Mozes met de steenen tafelen in den arm en op het voorhoofd de twee lichthoornen; dan koning David met de harp, die het
lied medezong en op de maat der strofen met zacht-wiegende schuifelpassen voortbewoog.
« Maakt recht Zijne wegen. » - Dat was de roep van Johannes
den Dooper, die het lied overstemde, en daar kwam hij in z'n kemelharen kleed, met een wit lam in de armen. Het eerst achter hem,
zo
-

-- wat een blijdschap voor de drie koningszonen hen daar weer te zien
— volgden vader Joachim en moeder Anna, zoo echt gelukkig, ondanks
hun ouderdom nog mee te kunnen. Ook in 't midden van den weg,
maar alleen, Jozef met den lelietak, vlak voor de breede rij der twaalf
Apostelen met hun verweerde baardgezichten, ieder met z'n kenteeken,
zaag of zwaard, kelk of kruis.
Na hen werden de scharen zoo dicht en talrijk, dat ze enkel nog
maar in groepen min of meer te herkennen waren : — jongelingen
en maagden, de martelaren in witte kleeren en met palmtakken;
kluizenaars en monniken, in ruige pij, de armen gekruist over de borst;
kloosterzusters, abdissen en koninginnen; veel bisschoppen, gemijterd
en gemanteld, en pausen met hun tiara... Het allerlaatste een ruitertroep, soldaten en ridders, met tot aanvoerders Sint Maarten en Sint
Joris, hoog te paard.
Ofschoon Judicaël, Josse en Winokh nog lang niet allen herkend
hadden, omzien deden ze niet meer. Heel hun aandacht werd opeens
in beslag genomen, door een ster die voor hen uitzweefde, zóóveel
lichter dan de lichte dag dat het daglicht een schemering scheen
waar zij voortbewoog, ontzaglijk met haar eindeloozen stralensliert.
Even plotseling als ze was verschenen, die ster, bleef ze stilstaan
en verdween lichtend in haar eigen licht.
In datzelfde oogenblik zagen de drie prinsen een groen dal voor
zich, met boschheüvels te weerszijden en een groote, breede bloemenwei op den voorgrond, geheel gelijk aan een der valleien in hun
lief land Dononee. Tegelijkertijd hielden de edelknapen de kameelen
tegen en lieten ze neerknielen. De koningszonen begrepen dat ze het
doel bereikt hadden, en zagen verwonderd daar voor hen op een lagen
grasheuvel, te midden van vele toehoorders, een nog jonge maar zeer
ernstige Man, over wiens gelaat en geheven handen, al het licht der
ster scheen saamgedreven, terwijl Hij sprak met een stem, die de ziel
doordrong : « Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. »
Bij deze woorden had de spreker de oogerz gevestigd. op de drie
koningszonen en wenkte hen nader.
't Werd heel stil. De toehoorders bij den heuvel — oude menschen, kinderen, zieken, verminkten en mismaakten, vagebonden en
boetelingen, — weken uiteen om hen door te laten, terwijl de groepen
en rijen, de paren en eenlingen uit den stoet zich in , halve kringen,
schaarden in de weide achter hen.
Judicaël, Josse.-en Winokh naderden verwonderd, hun kostbaar
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kleinood aldoor nog even zorgzaam in beide handen aan het hart
geheven, den mantel van hun tengere schouders in zwierige plooien
breed uit sleepend over de madelieven en ranonkels tusschen
het gras.
« Wien zoekt ge ? » vroeg hun de ernstige Man.
« Den koning van alle koningen, » antwoordden ze, alledrie
tegelijk, volkomen onbevangen en rustig, want een groote blijdschap
werd er in hen wakker bij het woord van den stillen vrager, in wiens
diepen blik ze op al hun eigen vragen het antwoord begonnen te
vinden.
(c Waarom zoekt ge den koning van alle koningen?
Om hem redding en verlossing af te smeeken voor onze broers
en ons volk van Dononee.
(c Zeg me, wat draagt ge in uw handen?))
(c Den schat Nedelek, dien we zochten om waardig voor den
koning van alle koningen te verschijnen. »
« Voorwaar, uw koning zegt u, jonge koningen, draagt dien schat
Nedelek terug naar uw broers en uw volk- van Dononee, niet ààn uw
hart, maar in uw hart. Gij, Judicaël, het goud van het geloof. Gij,
Josse, den wierook der. liefde. Gij, Winokh, den balsem der hoop.
Dan zal alle leed voor u, uw broers en uw volk van Dononee in vreugde
verkeeren. »
En terwijl de ernstige Man zoo sprak, verging in Judicaëls
handen de goudschrijn, in de handen van Josse de reukschaal, in
Winokhs handen de, balsemvaas tot louter licht, dat mild en warmend
hun hart en ziel doorstroomde, hun verstand verhelderde, hun wil
sterk en vast deed worden.
Diep bewogen zonken ze op de knieën om den Gever van een
genade zoo groot te danken, maar andere woorden vonden ze niet,
dan Sanctus, Sanctus, Sanctus — dat herhaald werd,
steeds hooger en helderder door de scharen om hen heen, de koren en
reien, de groepen en kringen der uitverkorenen, een jubel, die van
eerbied doorsidderd, in licht verging.
Toen was 't voorbij.
Judicaël, Josse en Winokh stonden weer op den kustheuvel
van Dononee, in de schaduw van den doodstillen, steenstarrert
menhir, de armen om elkaars lenden gestrengeld, -in nacht en kou
verlaten. Drie gebreklijders zwart van honger. Drie huiverende
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kleumers in lompenkleeren. Drie arme gemartelde kinderen zonder
huis of honk. Drie koningen van hun kroon en rijk beroofd.
Ze zagen elkaar in de oogen, en hun wimpers begonnen te trillen,
hun lippen te beven, ze schudden het hoofd bedroefd uitermate.
Ze blikten op hun leege handen neer en toen braken hun de tranen
uit de oogen, milde, warme, genezende tranen.
« We zijn in den Hemel geweest. » Eindelijk durfde Judicaël
het *uitspreken.
« 't Was een groot geluk ! » verzuchtte Josse, klappertandend van
koorts en koude.
« 't Is een groot ongeluk, dat het niet duren mocht, » klaagde
Winokh.
« Gelukkig, » leefde Judicaël op, « dat we door dit ongeluk na
ons geluk, des te beter beseffen hoe groot de genade is, waardoor
we het geluk aan de ongelukkigen mogen brengen. Want hoe kunnen
we anders dan gelooven wat de Koning der koningen ons heeft gezegd?))
« Hoe kunnen we anders dan hopen op wat Hij ons beloofde ? »
vroeg Winock, die den balsem had gedragen.
« En Hem liefhebben bovenal? » vroeg Josse, denkende aan den
wierook, die tot licht verging.
Meteen verstonden ze, dat hun eigen vraag aan elkander, de
aanvang was van hun taak op aarde, den schat der Drie-Koningen,
vergeestelijkt tot Geloof, tot Hoop en tot Liefde, gelouterd tot genade,
te brengen aan hun volk van Dononee.
« We zullen naar de monniken van Gaël gaan, en hun vragen ons
alles te leeren, wat we voor onze roeping weten moeten, » stelde
Judicaël voor.
In de geschiedboeken van Bretagne staat geschreven, dat Judicaël,
de oudste zoon van koning Juhaël, monnik was te Gaël eer hij koning
werd van Dononee, dat hij na jaren van tirannie en ondergang,
vrede en groot geluk bracht in het koningshuis en aan zijn volk,
waarna hij echter opnieuw monnik werd te Gaël.
Evenzoo is na hem, zijn broer Josse van monnik tot koning, van
koning weer een monnik geworden. Ook de jongste der drie, Winokh,
was een monnik, toen hij op zijn beurt koning van Dononee moest worden, en werd zooals z'n twee voorgangers van koning weer een monnik.
Dit waren de drie koningen van Dononee, die als Heiligen stierven.
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Het Godsdienstig Werk van beeldhouwer
Baron George Minne
door Constant Eeckels..

Het is steeds het streven van den mensch geveest, — en het zal,
ondanks de geweldige geestelijke beroeringen en economische omwentelingen, welke de komende tijden besloten houden, wel immer
het betrachten van den mensch blijven, — zich op stoffelijke wijze
voor te stellen datgene, ,wat hij boven zich voelt en weet in de peilboze sferen van het onstoffelijke, van het eeuwige, van het goddelijke.
In de allerprimitiefste uitingen-in-beeld van de begrippen, ont-waren we reeds het beproeven tot weergeven van het bovennatuurlij ke, zooals dit gestalte kreeg in het brein van den oermensch. En
naarmate de beschaving, met de zeden, ook de vormen plooit en polijst,
worden die uitingen-in-beeld steviger, sprekender, stralender. De
miniaturen brengen ons de blijde ontluiking van een hemelen-openend,.
God-onthullend kunnen, dat door de meesters der onmiddellijk daarop
volgende eeuwen ontwikkeld en opgevoerd wordt tot een volmaaktheid, welke in zekere werken de grens van het mogelijke schijnt
bereikt te hebben, daar het nageslacht tot nog toe niet verder, niet:
hooger ira het verstoffelijken van het onstoffelijke is weten door te
dringen.
Ook zij, wier kunst een hymne was aan het louter menschelij ke,.
een epos van de spierkracht, een verafgoding van het vleesch, —
ook zij beproefden vaak, hun materieele macht in dienst te stellen.
van het spiritueele, hun felle vormen en hun hevige kleuren samen te
ballen tot grootsche verheerlijking van de godsdienstige gedachte,
van het christelijk ideaal, van de sublieme leer en van den goddelijken...
leeraar. Al ontbrak, bij de laatstbedoelden, haast altijd de eigenlijke
religieuse geest, en al gaven ze veelal beelden of tafereelen, waarvan,
de oorspronkelijke strekking zelden uitsteeg- boven het. peil eener
stoffelijke levensopvatting en levensvertolking, waarbij het geeste
lijk element slechts in dienende orde aanwezig was, — toch ontvouwde
zich ook dààrin nog een pogen, om zelfs op die wijze ook de godsdien
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stige gedachte, het Godsbegrip uit te drukken. En wel onbetwistbaar-afdoende mag de volstrekte overheersching van die godsdienstige
gedachte en van dit Godsbegrip heeten, door de eeuwen heen, als
men nagaat, dat de hoogste, de onvergankelijkste kunst juist geschapen
werd dr, waar de mensch beide vertolkte in vormen- en kleurenschoonheid. In verbeelding die werken uitschakelen uit de schoonheidsnalatenschap van de onderscheiden geslachten, is een kuil,
een afgrond in ons geestelijk bezit doen ontstaan, zoo onoverschouwbaar breed, zoo onpeilbaar diep, dat niets of niemand hem zou dempen kunnen voor de onherstelbaar verarmde menschheid. Terwijl we,
daarentegen, alhoewel zwaar geteisterd bij een berooving van hetgeen
die onderscheiden geslachten ons aan profane schoonheid schonken,
toch nog onschatbaar rijk zouden blijven met het behouden van hun
geestelijk erfgoed.
Ieder tijdperk heeft enkele uitverkoornen, die tusschen hun
volk- — neen, tusschen de volken; want het godsdienstig element
behoort niet tot een bepaalde ethnografische groepeering, zooals
taal, karakter, zeden, maar is gemeengoed van alle natiën, — die
tusschen de volken opstaan als apostelen van de dan vooral uitstralende godsdienstige gedachte, als herauten van het dan vooral naar
voren dringend Godsbegrip. In hun werk worden beide gekristalliseerd tot een zuiverheid, een kracht, een glorie, die vernieuwend en
verheffend, die heiligend inwerken op gansch de bewonderende, en,
bewonderend belijdende en beoefende, menschheid. In hun werk
veropenbaart tevens de Heer, naast de kern van de algemeene Waarheid die uitschittert over alle eeuwen, ook die , gansch bijzondere
inzichten, welke Hij, in zijn eindelooze wijsheid en ondoorgrondelijke gcedh€id, voorbehield aan een daartoe door Hem uitgekozen
tijd. En zoo ontwaart dan de bewonderende, en, bewonderend
belijdendc en beoefende menschheid, in de kunst van die enkele
uitverkoornen de bevestiging-in-schoonheid van de boodschap,
haar door de Heilige Kerk gebracht onder vorm van dezer onfaalbaar Woord.

Onze tijd werd begunstigd met het verschijnen van ettelijke
begenadigden, wier werk langsom meer de hechte vesting blijkt, waarin de langs alle kanten besprongen, te allen kante miskende en verdreven godsdienstige geest de wijk heeft genomen, en stevig zich
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handhaaft tegenover den op haar wallen stuitenden, brekenden
materialistischen geest. Dit hun werk aanschouwend, voelt het overrompelde volk zich sterker, en stouter ; voelt het soms lafhartige volk
zich dapperder, heldhaftiger.; voelt het dikwijls verwaarloozende volk
zich schuldbewuster, plichtgeneigder ; voelt het vaak vergetende volk
zich overtuigder, waardiger.
George Minne is een van die begenadigden.
Zijn godsdienstige beelden en teekeningen drijven, rukken
ons omhoog, ter uiterste kruinen der bergketen van vergeestelijking.
Ze lijken haast een anachronisme in het immer scherper zich uitspitsende streven - ook door kunst — naar verstoffelijking van 't leven.
Doch een anachronisme omsluit twee bestanddeelen : het echte en
dus passende, en het gekunstelde en dus bedrieglijke. Uit de tegenstelling tusschen beide,. ontstaat het anachronisme. En, zoo er, bij de
kunst van dezen begenadigde, daarvan sprake' kan zijn, dan is dit niet
aan hem noch aan haar te wijten, maar wel aan de haar omringende
verstoffelijking van 't leven. Want zijn werk is het echte en dus passende, terwijl die verstoffelijking het gekunstelde en , dus bedrieglijke
blijkt. ' Laatstgenoemde is het dus, die als misplaatst, als gevaarlijk,
als heilloos zou moeten wijken en verdwijnen, als anachronisme-verwekkend bestanddeel, terwijl Minne's godsdienstig werk beheerschend
zich handhaaft in het licht van de eeuwig geldende Waarheid, waaruit
het ontstond en die het huldigt
De eeuwig geldende Waarheid van de goddelijke Liefde.
Van de goddelijke Liefde, in en door het goddelijk Lijden.
Hij laat ons die goddelijke Liefde aanschouwen in haar heerlijkste afdaling en .toetreding tot den mensch : In het eveneens menschgeworden Woord, in het Kindje van de kribbe, in het Knaapje van
Nazareth. Doch. zooals we, aan dit Kindje en Knaapje denkend, dadelijk en onafscheidelijk ook de Maagd zien, die zijn Moeder is, zoo
blijven beiden in Minne's kunst steeds samen. Z66 innig samen,
dat ze, hetzij in beeld of teekening, slechts één uitmaken, met elkaar
vergroeid zijn tot één schittering in schoonheid, tot één leven in liefde.
Schoonheid en liefde, die zouden verflensen en vervagen, indien Jezus,
de bloem, niet moest vereenigd zijn met den stengel, Maria. En zulks
niet alleen door de nauwe omstrengeling der armen, zóó vast beiden
verbindend, als zij waren gedurende de dagen voor den Heiligen Nacht.
Zulks ook, zulks bijzonder, door de wederzijdsche weelde, welke ze
bedeelen aan elkaar bij het geluk van hun wederzijdsch bezit,
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MINNE

" Christus Eucharisticus "
(Cliché van de " Galerie Georges Giroux ")

door het uitstralen, wegens dit bezit, van hun wederzijdsche liefde.
Versteld, verstomd, staan we voor zijn simpel-ontzaglijke scheppingen « Moeder en Kind » ; herkennen daarin herhaaldelijk, ondanks
den eenvoudig-menschelijken titel, onmiddellijk de glorieuze godde .
lijke persoonlijkheden. Want geen aardsche vrouw verwierf ooit
zooveel hemelschheid. Geen geschapen wicht erlangde ooit zooveel
bovennatuurlijkheid. Het massieve marmer kreeg een lichtheid, een
wazigheid, alsof daarbinnen een geest leefde, wiens blanke vlam de
hardheid der stof doordrong, vermilderde, verreinde. Het grauwe
graniet bekwam een fijnheid, een subtielheid, alsof daarbinnen een
ziel zinderde, wier trillingen het stugge steen galvaniseerden, week
en beweeglijk maakten tot het weergeven van de teederste hartsopwellingen.
Hier heeft het marmer, hier heeft het arduin zijn specifieke
eigenschap van forsche zwaarheid verloren. Onder de herscheppende
handen van een hen beheerschenden meester, werden ze lenig, kenden
ze zwier, ontvingen ze gevoel, verkregen ze leven. En zooals die jeugdige Moeder daar, halverlijve, schuin oprijst uit het grauwblauwe of
blanke blok, klemmend haar kindje op de borst, is het waarlijk de
opstanding van den stijgenden geest uit de logge stof, van de lichtomgulpte ziel uit het duisternisomkleede lichaam.

Behouden die beelden, in weerwil van het aetherische hunner
uitdrukking, uiteraard toch steeds, en onvermijdelijk, het materieele
van hun volume en van hun gewicht, de godsdienstige teekeningen
van George Minne voeren ons in een sfeer, die haast niets meer
van het materieele kent, waarin de vormen oplossen in lichtspel,
waarin lichtspel vormen schept. Het is zoo ijl, zoo wazig, zoo
immaterieel in zijn verpuurde stoffelijkheid, dat ze met een straal
in stede van met een stift schijnen geteekend te zijn, dat we hier
waarlijk ons bevinden op de uiterste grens van de uitdrukkingsmogelijkheid, om te vatten, in een voor het menschelijk oog onderscheidbare gestalte, het onstoffelijke, het goddelijke : de Ziel.
We bezitten, in den wereldschat van de menschheid, enkele
tafereelen, waarop een lach van de hemelingen en een licht van de
hemelen zijn vastgelegd in figuren zoo subtiel, dat ze ons een visioen
voortooveren van de paradijzenschoonheid. De Madonna's en engelen
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van Rafaël, de Lieve-Vrouwen van Memling en van den zoo omstreden « Meester van Flémalle », brengen ons als 't ware weerkaatsingen
van het bovennatuurlijke in den spiegel der kunst. En wanneer we
ons, met de beperkte vermogens van verstand en zinnen, eenigszins
het hoogere, het allerhoogste willen voorstellen, dan maken die paneelen het summum uit van de door onze verbeelding opgeroepen pracht
en liefheid.
De vele teekeningen : « Heilge Maagd met het Kind » van George Minne, hebben dien wereldschat der menschheid niet alleen vergroot, maar ook verrijkt.
Want hij -heeft het wezen van die jonge Maagd een zoo innige,
stille vreugde weten te bedeelen, dat de stoffelijke lijn er van vervaagt en vervloeit in de uitstraling van het oneindig, het onpeilbaar
moedergeluk. En van hemelsche verrukking tevens. De weelde van
het kinderbezit, bij de glorie van het Godsbezit. Stil, heel stil, beeldstil staat ze steeds : Zuil van extase, slank in de majesteit van haar eenvoud, en uitbloeiend in de bloem van het gelaat, glanzend door den
naar buiten willenden innerlijken gloor, glorend in den haar omaureolenden, uiterlijker glans. Wat woorden niet kunnen zeggen, wat
klanken slechts vaag kunnen begrijpen, werd hier in lijn vertolkt,
zichtbaar makend het onzichtbare : De allerzuiverste schoonheid
der gezegendste aller vrouwen.
En haar Kindje....
Haar Kindje gaf hij de bekoorlijke naïefheid van het schepsel,
bij de verheven waardigheid van den God. Het heeft wel den aanvalligen bouw, het lieve gebaar der gewone wichtjes, zich aandringend
tegen hun moedertje, en deze omrankend met de geweldige macht
van hun zwakke armpjes. Doch het heeft eveneens, het heeft vooral,
' dit ernstig gezichtje, waarop het ontzagwekkende, het ontzettende van
de bewuste levenszending, uitloopend op het vreeselijke stervensslot,
reeds aflijnt. Het. heeft insgelijks, het heeft bijzonder, die donkere
oogen, blikkend de wereld aan met een doordringendheid, die den
rechtvaardige ontroert en den schuldige beschaamt....

Minne's kunst is er een van stilte. Van stilte en diepte. De grootste stilte dekt de duizelingwekkendste diepte. En zooals hij de Moeder
met het Kind stelde in de diepte der stilte, bij hun wederzijdsche
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weelde in de schamelheid van Nazareth, zoo zag en gaf hij beiden
ook de stilte der diepte, bij hun wederzijdsche ellende in de folteringen van Calvarië.
Dadelijk herkennen we, in den blik van « Kruisdragende Christus»
den blik van het Kindje in de armen zijner Moeder. Star bestaren
die doorvorschende oogen de voor ons onzichtbare, huilende menigte;
en onder de in bloedklonterig haar verlijnende, het voorhoofd omspannende doornenkroon, is het deels belicht, deels beschaduwd
gelaat van den Veroordeelde, een zwijgend en des te luider verwijt
van de miskende goedheid tot de snoodste ondankbaarheid. Die
vastgesloten mond zal niet klagen, veel minder vervloeken. Die edele
trekken zullen niet verkrimpen van woede, veel minder van haat.
In het gruwzame van dien opgang ter doodbrengende marteling is
dit arme, gekneusde, gekroonde hoofd,. naast den fellen kruisbalk,
nog altijd dit van den weldoener, nog altijd dit van den God.
Van den weldoenden God, die zwijgend lijdt.
Want de grootste stilte dekt de duizelingwekkendste diepte.
En dan die andere, nog treffender, nog tragischer teekening
« Christus met het Kruis ». In het stoffelijkheid-oplossend licht van
de zelfopoffering, komt de rijzige figuur van den Martelaar slechts
vaag-verschimmend uit, terwijl het door Hem als iets heel dierbaars
omarmde kruis vervloeit met .zijn gestalte of verwaast naast zijn gelaat.
Naast zijn door smart uitgehold gelaat, waarin de even geopende lippen lijken te trachten naar de laving van een droppel troost, en waarin
de hemelwaarts starende oogen gloren van den gloed der zielverterende, zielenverlossende liefde. Het is hier nog wel de Mensch, die
in zijn lichaam reeds heeft geleden onzeglijk, die in zijn gehavende
ledematen nog gaat lijden onbeschrijflijk. Doch het is hier vooral de
God, die in stralende offeringsextase de gruwelijkheid des kruises
omhelst, en haar overgloeit, doorglanst met de vlam zijner folteringsvervoering.
In stilte, diepte-dekkende stilte, staan ook zijn beelden : « Meditatie » en « H. Johannes Baptista ». In het eene, de vér van de aarde
weggetrokken ingekeerdheid der bejaarde vrouw, wier mantelomgeven, in de twee handpalmen rustend aangezicht, de strakheid heeft
van de verstolling der gedachten rond het ééne punt, en wier peinzende
oogen niets meer van de wereld, maar des te meer van den hemel
blijken te ontwaren. Het gestrekte der lijnen veruitwendigt de gespannenheid des geestes. Het krachtige der trekken verduidelijkt het onver19

zettelijke des wils. Het borstbeeld van die physisch geenszins mooie
kloosterlinge is, onder de inwerking der macht van den grootera
artist, gegroeid tot een der keurigste uitdrukkingen van . ziele-verinwendiging.
En dit van den « H. Johannes Baptista, » gaf die groote artist
ons als de samenvatting van het Gods geheimen doorpeilend menschelijk begrip, bij het lichaamverterend liefdebranden van de ziel.
Want die leest des geknielden boetelings, eenigszins voorover aanleunend tegen het zware ontrolde perkament, waarop geteekend
« Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes » (Er werd een
mensch van God gezonden, wiens naam was Johannes) is zoodanig
vergaan in de wegbijtende versterving, dat het mouwlooze, effen
neerhangend kleed, geen lichaam meer lijkt te omhullen. Doch
al wat dit lichaam had aan onbreidelbare kracht, blijkt samengetrokken
in dat, voor het lijf, veel te groot schijnend hoofd, hetwelk, alhoewel
de kin rust in de twee kloeke doopershariderx, toch nog voorover helt
onder de zwaarte der eeuwigheidsoverwegingen, onder den druk der
mysterieonthullingen. Grof en hoekig, met diepe kuilen en scherpe
uitsprongen, is, in de omgolving van het weeldrig wilde haar, het
gedachtendonker en genadeklaar gelaat, onder het majestatisch
hooge voorhoofd, waarvan de vele en dikke rimpels aantoonen de
ontzaglijke inspanning van den wetensgxetigen geest, bij 't prangend
gepraam van de God-verlangende, God-zoekende, God-roepende
ziel. Een beeld, waarin die geest en die ziel een stoffelijke gestalte
hebben aangenomen, waarin de Heilige, wiens stem die was van een
roepende in, de woestijn, tusschen ons teruggebracht is als de Prediker
van het Vleeschgeworden Woord.
Doch, evenals de vrouw van « Meditatie », in de diepte der stilte,
in de stilte der diepte.
Want de grootste stilte dekt de duizelingwekkendste diepte.

Hoe zou Minne haar dan niet geweven hebben, als een wade
van meewaren, als een kleed van eerbied, als een floers van ontzag,
over en rond de duizelingwekkende diepte van het wee der Moeder,
bij het lijk van haar Zoon 1 Hoe zou hij niet alles, wat zelfs maar een
glimp van geluid, een zweem van gezucht kon laten vermoeden,
verwijderd hebben, ten einde die twee figuren van wereldoverwelLto

digende, hemelruimten-vullende smart, weer te geven in de van
ontzetting ademlooze stilte der verlaten wereld en der ledige hemelruimten?
Herhaaldelijk is hij naar dit ontwerp teruggekeerd, heeft hij
het behandeld in haast volstrekt denzelfden lijnenvorm, die, behoudens sommige détail-afwijkingen, oppervlakkig aan een zichzelf
copieeren zouden doen denken. Oppervlakkig. Want bij ietwat nader
toezien : Hoe komt ieder van die groote teekeningen niet afzonderlijk
naar onze des te bewonderender verwondering, met haar specifiek
eigen heerlijkheid, ontstaan uit haar specifiek eigen belichting ! Hoe
worden we niet telkens weer opnieuw ontroerd, door het telkens weer
anders voorgesteld zien van die « Piëta »-groep, wel in zelfde houding,
maar nu eens in de nauwelijks even beklaagde grauwheid van het leed,
dan weer in de schokkende tegenstelling der zwartheid van Maria's
mantel naast de helderheid van Jezus' lijkwade, of elders, met dit
nog treffender contrast van het smartdonkere gelaat der Moeder,
die alles verloor, vlak bij het gloriebeglarnsd aangezicht van den Zoon,
die alles verwon...
Zittend op den wereldbol, houdt de Heilige Maagd op haar schoot
het in 't doodenlaken gewikkeld lijk, ondersteunend met de hand het
hoofd van den dierbare, dat ze dicht, heel dicht houdt bij het hare.
De lijnen van beider lichaam zijn zoo één, vervloeien zoodanig
met en in elkaar, dat zelfs de dood geen scheiding tusschen hen heeft
kunnen teweegbrengen, dat ze nog immer één blijken naar den vleeze,
zooals ze één bleven naar de ziel. Alleen de scherpe hoek van het
laken, aan de beenige -knieën van den gemartelde, duidt eenig verschil
aan met de losse plooien van Maria's ruimen mantel. Het is de
verstijving van den dood *bij de lenigheid van 't leven.
Boven de sobere grootschheid van het stijgend lijnenrhythme
der gewaden, de twee sublieme, de twee goddelijke hoofden. Dit
van den afgebeulden Gekruisigde, scherp in het weggeteerde van de
schrikkelijkste smarten, de slaap ingekuild, het gesloten oog weggezonken, de neus spits boven de in stervensstuip samengeperste
lippen : Masker van 't ijselijkst lijden, zoo naar ziel als naar lichaam,
beide gescheiden van elkaar bij het cyclonen-ontbreidelende prevelen
van het « Consommatum est...
En naast, en boven dit strakke gelaat van den Doode, het milde,
het minnig aangezicht van de levende.
Van de tot een beeld van wee versteende levende, die niet
.
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roert, die niet ademt, bij het buigen naar Hem, die niet meer roert,
die niet meer ademt....
Doch zie die schrijnende, die schokkende tegenstelling tusschen
den Doode en de levende!
Maria, donker in de somberheid van de hartdoorborende en
zielomduisterende smart, het gelaat grauw beschaduwd door , het
levensleed. Jezus, integendeel, helder in de klaarheid van de bevochten overwinning, van het bereikte einde, van de stoorlooze rust
na den rukkenden storm, van den volledigen vrede, gevonden op het
peilloos hooge toppunt van den zelfverloocheningsberg.
0, dit donkere van de Moeder, die leeft, bij dit lichte van den
Zoon, die stierf 1 Hoe heeft Minne hier den strijd van het leven en
den zege van den dood dramatisch-aangrijpend weergegeven in die
simpele, sobere lijnen, in die zachte schaduwvlakken, in die klare
lichtvlekken ! Hoe heeft hij aarde en hemel, menschelijkheid en goddelijkheid, hier samengevat en uitgedrukt in die grootsche groep,
waarvan de grauwheid en de glorie den aardbol overduistert en overglanst, waarop ze rust 1 Hoe heeft hij hier weer een poëma, een hymne
gedicht aan de stilte, heilig rond het aetherisch aangezicht van den
Doode, ontzaglijk rond het omfloersde wezen van de levende, plechtig
over de wegkrommende, verlaten wereldvlakte, grootsch in de ijle
oneindigheidsruimte! Die dood beheerscht gansch het leven. Dit
leven omvademt gansch den dood. Van heel de schepping, met hare
milliarden planeten, met hare milliarden menschen, blijft niets meer
over dan die twee : Die doodkoesterende levende en die levenkoesterende Doode. Er is geen golf, geen rimpel van geluid. Deze duizelingwekkendste diepte van wee wordt gedekt door de grootste stilte van
ontzag.
Die geniale artist van de stilte, heeft haar nog elders uitgebeeld
op zoo machtig en meesterlijk een wijze, dat we in den kunstschat
aller eeuwen bezwaarlijk een weerga er van vinden. Zijn groep
De drie Heilige Vrouwen » is, naar opvatting en uitwerking, van een
eigenaardigheid en een stoutheid, die overweldigen en tevens verrukken. Want wie zou het, buiten Minne, ooit bedacht en aangedurfd
hebben, de drie van Jezus' graf terugkeerende Heilige Vrouwen
zoodanig voor te stellen, dat van niet één het gelaat zichtbaar is ?
En wie zou er, dit bedenkend en aandurvend, zooals Minne er in
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geslaagd zijn, bij het verduiken van dit voornaamste middel tot
vertolken van droefheid, toch die drie vrouwen een zóó onmetelijke
smart te laten uitdrukken, dat men er ontsteld bij stilstaat; dat men,
stilstaande, er bij mediteert; dat men, mediteerend, er bij weent ?,..
Dàt bereikte Minne.
We ontwaren niets dan drie in zware, wijde mantels gewikkelde
gestalten, die met gebogen hoofd traag, moeilijk voortschrijden.
Alleen de tip van een voet wordt van haar zichtbaar. Het overige
is niets dan lange plooien en breede vouwen van het ruime gewaad,
dat hare afhellende hoofden overhuift en omhult, en dat ze ophouden
met de op de borst overeen gekruiste armen, ter bedwinging van de
daarin spiesende pijn, van de daarin orkanende klacht.
Doch duidelijker dan zoo we de erbarmelijkst vertrokken trekken
zagen, ontwaren we, niets merkend nochtans dan die holte van ieders
mantelkap, de ontzetting in haar oogen, de groeven in haar gelaat,
de radeloosheid rond haar mond. In het levende der lijnen van dit
houtvolume, is het levende der smart van den vormloozen, enkelen
geest, van de ziel, tragischer vertolkt, dan ooit gebeurde in het boetseeren van stuipende lichamen of van verwrongen aangezichten.
We zien niets van de menschelijke gedaanten. We zien alles van het
menschelijk ' leed in die onmenschelijke tormenten. En we hooren,
in de starre sprakeloosheid van deze drie langzaam stappende gestalten, den scheurenden schrei die, sinds de scheurende scheiding,
galmt door ieders gemoed, en waarheen de drie gebogen, onzichtbare
hoofden lijken te luisteren, ieder voor zich-zelf en toch ieder één
met de twee anderen, door de eenheid van klank in de eenheid van
treurnis. En ook rond haar staat, wereldwijd en hemelhoog, de grootste
stilte van eerbied, dekkend de duizelingwekkendste diepte van droefheid...
Onvermijdelijk moest die eenvoudige groote zich aangetrokken
voelen door het groote eenvoudige. Op den weg, dien hij volgde
ter vinding van den zich in liefde offerenden Zoon, van de Hem uit
liefde mede-offerende Moeder, moest hij natuurlijkerwijze degene
ontmoeten, die beiden, Zoon en Moeder, ook zocht in de afzondering,
in de stilte, en die beiden verheerlijkte in haar leven, zooals hij ze
verheerlijkte in zijn kunst.
Doch wat heeft George Minne de Heilige Theresia van het
23

Kind Jezus beter begrepen, en dan ook beter uitgebeeld, dan zoo
velen voor en Dna hem deden, zoowel in de letterkunde als in de schilderkunst en beeldhouwkunst! Wat is hij dieper doorgedrongen in
het geheimste wezen van die Heilige, waarvan zoo weinigen den
huiveringwekkender ernst bevroeden, daar ze heel haar gemoedsleven
vervat wanen in haar minzamen glimlach!
0, die glimlach was niet gekunsteld, niet misleidend. Hij was,
in waarheid, een zich op het gelaat veruiterlijkende blijheidsrimpeling
der ziel. Doch die blijheidsrimpeling der ziel was niet de ziel zelf.
En den glimlach alléén gevend, verwaarloosde men het peilen naar
en het vastleggen van de ziel.
In het borstbeeld « De Heilige Theresia van het Kind Jezus »,
Karmelietaansch sober van lijn, monumentaal machtig van vorm,
stoer als een torenschragende ' caryatide, en toch rank als een
kelkdragende stengel, lei George Minne minder de minnelijke
mirakeldoenster, . dan de sterke volmaaktheidsbestreefster ; minder
de bekoorlijkheid van het meisje, dan de kracht van de vrouw;
minder het liefelijke van het gevoel, dan het energieke van de daad;
minder de bevalligheid van de arabeske, dan de kloekheid van de
kolom; minder de uitwendige gelijkenis, dan het innerlijk portret;
minder den mensch, dan de ziel.
De eenheid van haar leven in gedachte, overtuiging, werk,
en dood, spreekt prachtig uit die eenheid van voorstelling, zonder
een kreuk, zonder een afwijking van de hoofdlijnen, zooals zij handelde
zonder kreuk, zonder afwijking van de hoofdbeginselen. Gelijk
niets haar aandacht afleidde, in het volgen en toepassen van die
hoofdbeginselen, zoo is in haar beeld ook niets, dat den blik afkeert
van het in de kloosterkap gevat aangezicht. Onder het hooge voorhoofd,
glorend in de beglanzing van het Licht, staren de oogera rustig-star,
dóór de mazen van het tijdsgordijn, over de kimlooze eeuwigheidspleinen. In het jeugd-volle gelaat is de gesloten mond een getuigenis
van volwassenheids-wilskracht, — getuigenis bevestigend onderlijnt
door de krachtige kin, die zoo harmonisch het ovaal van haar wezen
volmaakt.
En we gevoelen, we bevroeden
Dit is een andere, dit is de wàre Heilige van Lisieux. Dit is
de grootheid-zoekende in, de grootheid-halende uit het kleine. Dit
is de duldige verduurster van de duizenden speldeprikken, wreeder
dan steken van dolken of houwen van zwaarden. Dit is de voor eigen
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medezusters een onbekend blijvende kampster van en met het kruis.
Dit is het méér dan bergenverzettende, méér dan wereldomwentelende,
wijl zichzelf herknedende en naar Gods wil herboetseerende kind.
Dit is de hardnekkig heiligheideischende, dit is de vermetele Godbestormende Karmelietes. Dit is de heiligheidverwervende en Godveroverende kampioene der offerende Liefde!

Die offerende Liefde van het schepsel, in de Heilige Theresia
van het Kind Jezus, heeft haar diepsten oorsprong, haar hoogste
volmaking in de offerende Liefde van den Schepper. Dezer uiterste,
door Hem zelf, ondanks zijn almacht, niet te overtreffen veropenbaring op aarde, vinden en vereeren we in het wonder der wonderen
dat, dagelijks millioenenmaal vernieuwd over heel de wereld, toch
telkens dezelfde verpletterende grootschheid, dezelfde verheffende
glorierijkheid heeft, als toen het voor den eersten keer werd uitgewerkt, in het Cenakel.
Het is een ontzaglijk waagstuk, het is een haast dwaze vermetelheid vanwege den schamelen mensch, met zijn zoo povere middelen,
zich te vermeten dit wonder der wonderen te willen weergeven,
in beeld pogen te brengen datgene, waarvoor de gedachten duizelen,
waarvoor de ziel zwijmt.
Alleen geniën vermogen het, — niet op waardige wijze ; want
de verduizendvoudigde krachten van alle grooten samen, zouden nog
niets kunnen voortbrengen, dat ook maar zelfs een schijn zou hebben
van den Heer waardig, dus gelijk, te zijn, — alleen geniën vermogen
het, op minder onwaardige wijze dit allergoddelijkst gebeuren te
behandelen. En Minne staat met zijn weergaloos-sublieme teekeningen : « Christus Eucharisticus » tusschen de geniën van alle tijden als
een dergenen, die het zuiverst, het innigst en het vroomst, dit ontstellend mysterie voorgesteld, ja onthuld hebben.
. Ze lijken eerder met de ziel dan met de hand voortgebracht.
Een mild, een teeder licht overgloort het milde en teedere wezen van
den Meester, waar Hij, ofwel den kelk met den geconsacreerden,
en daardoor zijn eigen bloed geworden, schijn van wijn naar zijn
lippen heft, en zacht lachend den gretigen mond laaft, terwijl gelaat
en kelk en handen als oplossen in 't verheerlijkend licht. Ofwel,
waar Hij, leunend op de tafel, met ingetogen deernis, haast met
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smart, het Vleeschgeworden brood beschouwt, dat Hij vóór zich
houdt in de hand en dat, helaas, door zoo velen zal veronachtzaamd,
ja, ijselijker nog, zal onteerd worden. Ofwel, waar Hij met een glim.lach, die heel zijn goddelijk wezen doet verwazen bij liefdeverrukking,
met beide glansdoorgloeide handen den kelk op zijn borst drukt
Liefdeomhelzing van het liefdemirakel, waarbij het metaal vervloeit,
verdwijnt, louter licht geworden is, hetwelk nog vaag den kelkvorm
behouden heeft, en dat weerglimt in zijn extase-oogen. Ofwel, waar
Hij, nogmaals met den levenskelk in beide handen voor de borst,
den mensch, de menschen aanstaart met den zacht-doordringenden
blik van onzeglijke goedheid, het ideale gelaat deels overdonkerd
met de schaduwen van ontzaglijken ernst. Ofwel, waar Hij, Priester
der priesters, buigt over de onder het velum verdoken ciborie, de oogen
geloken, als in eerbiedige aanbidding van het Heilige, van het Heiligste,
dat zijn onzichtbare handen omvatten : — Steeds toonen die teekeningen ons een Christus Eucharisticus, waarlijk geheel verterend, geheel
.opgaande in den brand van barmhartigheid voor de millioenen,
de milliarden, die Hij niet wou achterlaten als weezen, die Hij wilde
begiftigen met datgene, wat nooit menschenbrein had kunnen,
durven bedenken, wat de wereld zou doen versteenen van verstomming, indien ze bekwaam was in zichzelf te treden en het onbegrijpelijke van die goddelijke gift, van die Godsgift, te begrijpen.
Het is een zoodanige vergeestelijking van de stof, een zoodanig
veraetherischen van den vorm, dat de lijnen verwisschen, dat er
enkel nog is donkerte en klaarte, dat het licht ontstaat door de schaduw,
dat de schaduw glimt van licht. Nooit kreeg, onder scheppende
kunstenaarshanden, het tweevoudige van Jezus' natuur : zijn goddelijkheid en zijn menschelijkheid, een zoo heerlijke, een zoo verheerlijkte gedaante. Gansche bladzijden, gansche boeken kunnen niet
zóó innig verduidelijken, als deze aangrijpende figuren, *de onuitsprekelijke liefde van die in zijn menschelijkheid brandende goddelij kheid. De kunst heeft hier die liefde gestalte gegeven. Waar wij
haar anders slechts ontwaarden in haar uitwerkselen, zien wij haar nu
in haar wezen zelf. En geen machtiger meditatie over de grenzelooze
goedheid Gods in zijn aanbiddelijk Sacrament, dan het vroom verpoozen bij een « Christus Eucharisticus » van Minne...
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Ieder tijdperk heeft enkele uitverkoornen, die tusschen de
volken opstaan als apostelen van de dan vooral uitstralende godsdienstige gedachte, als herauten van het dan vooral naar voren dringende
Godsbegrip.
In het huidig tijdperk, is George Minne een der apostelen,
die o, m. en bijzonder door zijn borstbeeld « De H. Theresia van het
Kind Jezus », heeft doen uitstralen de godsdienstige gedachte van de
stille versterving; van de volstrekte zelfverloochening; van het
samentrekken aller wilskrachtvermogens op het heiligingspunt;
van de verkostbaring der vreugdig verduurde, verdoken smart;
van het, ook in jarenlange korzeligste dorheid, hijgend betrachten
der éénig-lavende Liefde; van het omscheppen, door die niet gevoelde,
enkel gewilde Liefde, der microscopische nietigheden van het dagelijksch kloosterleven tot Himalaja's van eeuwigheidsverdienste.
En in het huidig tijdperk, is George Minne een der herauten,
die o. m. en bijzonder door zijn teekeningen « Christus Eucharisticus »,
heeft naar voren gebracht het Godsbegrip van Jezus in het Allerheiligste Sacrament, van zijn werkelijke aanwezigheid onder de
broodgedaante ; van zijn ondoorgrondelijke hoedanigheid van Offeraar, terzelfder tijd als van zijn onbegrijpelijke hoedanigheid van
Offer; van zijn niets, zelfs zichzelven niet, ontziende deernis met
en liefde voor den mensch ; van zijn zelf komen, daar zijn roepen
ijl weerklonk in de woestijn der onverschilligheid, tot den miezerigen
mensch; van zijn smeeken — duizelingwekkende liefdedwaasheid
van den Schepper tegenover zijn schepsel ! -- tot dien miezerigen
mensch, zich toch te willen sterken met het hem aangeboden voedsel,
dat alléén bekwaam is hem recht te houden, en... dat het Lichaam
en Bloed van den Aanbieder zelf is!
De kern van Theresia's leven, het pit van 's Pausen Communieencycliek, werden door Minne gevat en gegeven in apostelprachtige,
in . herautmachtige kunst.
Met dankbare ontroering denken we aan den groote, die ons dit
grootsche schonk in groote en grootsche bescheidenheid.
Want nergens, nooit, komt hij zelf op den voorgrond. Zelfs
nergens, nooit, is hij te onderscheiden op den achtergrond. Hij
blijft, als mensch, de verborgen arbeider, die den Meester vereert
en de gemeenschap verrijkt door zijn werk; die in vruchtbare afzon27

dering de ontvangen talenten tienvoudig, honderdvoudig laat gedijen.
Die eenzame van Sint-Martens-Laethem, -- het dorpje aan de
Leie, waar de Schoonheid een harer tenten opsloeg, bij haar wisselvalligen zwerftocht door de wereld, - is door dit laten gedijen der
ontvangen talenten geworden een priester in den diepsten zin des
woords, een middelaar, die den hemel toehaalt naar de aarde, die de
aarde oprukt naar den hemel.
Want priestertaak en middelaarsdaad is het, ons van uit het
gedruisch der straat plots te plaatsen op de hoogvlakte der stilte,
waar we onderscheiden de geweldige stem der geluidlooze eeuwigheid.
Priestertaak en middelaarsdaad is het nog, is het bijzonder, ons midden
de bespottelijke drukte onzer beuzelige bezigheden eensklaps te
herinneren aan, te stellen vóór de éénige belang biedende, bezigheid:
Het derwijze beleven van het leven, dat het lederen stond vollediger
tot eenheid vergroeit met het Leven.
Met het Leven, dat Minne ontluiken laat in de armen der
allerminnelijkste Moeder-Maagd, of doodbloedend volbloeien doet
bij een kruis, of verwelkt toont op denzelfden schoot, waaruit het ontsproot, of weergeeft in het triomfant rijzen der Opstanding, of
onthult in het ontstellendst mysterie, dat voor het eerst de twaalf
in 't Cenakel deed huiveren, dat daarna de twee van Emmaüs deed
blaken, bij 't zegenen van den avonddisch door den onthaalden
Vreemdeling. Dit allermenschelijkste en tevens allergoddelijkste
Leven, is door dezen begenadigden kunstenaar geklonken in onvergankelijke figuren, waarbij de geest ontwaakt, waarbij het hart weent...
Waarbij de ziel bidt.
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Reukwerk
ELIZABETH BARRETT-BROWNING
door M. E. Belpaire.
De bloem heeft haar geur, het hart heeft zijn traan. Was het door
een duister gevoel gedreven dat Magdalena de voeten van den Zaligmaker tegelijk besproeide met haar tranen en met reukwerk balsemde?
— Met het duister, maar zoo rotsvaste gevoel der liefde.
Onder meer dan een vorm weet het hart zijn liefde uit te strooien,
maar de bekoorlijkste is de vorm der kunst : liefde, in schoonheid uitstralend.
Van mijn schoonste jeugddagen af bekoorde en plaagde mij het
geheim der kunst, der schoonheid in het stoffelijke gevangen. Nergens
vond ik duidelijker antwoord dan in Mrs Browning's meesterwerk
Aurora Leigh. Nu, in den levensavond wil ik mij nogmaals vermeien
in die revelatie mijner jeugd.
De fabula zelf is de verklaring van het kunstgeheim — dat niets
anders is dan het geheim van 't leven in hoogsten zin genomen.
Romney Leigh, de neef der begenadigde Aurora, dichteresse en verliefde op 't ideaal, ziet vooreerst half-kleineerend neer op 't dwepend
nichtje, dat hij toch bemint en met mannelijken overmoed wil verheffen tot de waardigheid zijner levensgezellin. Hij ook is een idealist,
maar zijn ideaal zoekend in het werkelijk leven, in de vruchtbare daad,
in de poging om den werkersstand tot meer ontwikkeling, meer welzijn
te verheffen. Een der prachtigste hoofdstukken van den roman in
verzen is de ontmoeting der twee jongelieden in den vroegen dageraad.
Zij heeft haar hoofd omkranst met loover, droomt van schoonheid en
pracht. Daarop valt nuchter de liefdesverklaring van den jongeling die,
zooals zij zelf zegt, eerder een medewerkster zoekt dan de wederhelft
van zijn eigen wezen. Ontgoocheld gaan beiden uiteen; hunwegen
scheiden, zij wil de steile hoogte bestijgen van waaruit het ideaal haar
toelacht. Eenzaamheid is haar deel. Niet enkel eenzaamheid in 't
leven, maar eenzaamheid des harten. Hij wijdt zich toe aan zijn taak;
wordt met ondank en laster beloond; eindelijk zal 1iij met blindheid
2g.

geslagen worden, gevolg zijner opofferende liefde. Maar dan komt
Aurora's liefde hem tegemoet, en hun huwelijk is dat van het hart en
van het louter verstand, van schoonheid en waarheid, van geest en stof,
van het hemelsche en het aardsche - verheven dichting waaraan,
zooals in Dante's Divina Commedia, zoowel de hemel als de aarde de
hand heeft gelegd.
Een gedicht vol levenswijsheid, vol verrassingen van pakkende
schoonheid, verklarend het schoonheidsgeheim, het levensgeheim,
niet in abstracte formules, maar door den gang zelf der levensgebeurtenissen. Echte philosophie van 't leven en van de Kunst,
met al de straling der poëzie omhuld. Dit werk hoort wel tehuis in het
oorspronkelijke Engeland, vaderland van den subtielen Newman.
Geniaal mag het geheeten worden, en de schrijfster is wel de geestelijke zuster van dit ander vrouwelijk half-genie : George Eliot, met dit
verschil dat Mrs Browning diep godsdienstig was -- « zij haakte er
naar », zegt een harer biographen, « alles met godsdienst doordrongen.
te zien » — terwijl Eliot zich positiviste achtte, hoewel hare vrouwenfiguren een diep religieus gevoel ademen.
Het schoonste werk van Elizabeth Barrett-Browning is nog haar ,
leven, vervat in twee wondere boekdeelen : de brieven die zij wisselde
met haar toekomstigen gemaal, dichter Robert Browning. « Die.
brieven », zegt het Benig kind van dit dichterpaar die de publicatie ervan bezorgde, « werden door mijn vader, sinds de dood mijner moeder,
bewaard in eene ingelegde doos, waarin zij juist pasten, en waar zij
bleven liggen, brief naast brief, ieder in zijn volgorde en op den.
omslag genummerd door zijn eigen hand. »
Eergig is deze correspondentie tusschen twee hooge zielen die
elkander moesten ontmoeten in de liefde. Reeds vóór hij zijne toekomstige echtgenoote had gezien, schijnt Robert Browning reeds verliefd. De dichteres was van zulk teer gestel dat zij hem maanden lang moest laten wachten eer zij hem kon ontvangen. De Oostwind veroorzaakte haar schrikkelijke pijnen. Zij schrijft in dien eersten tijd
3o Wimpole Street : Maart 2o, 1845.
« Indien ik uitstel u te schrijven, lieve Mr Browning, dan is het
niet, wees er zeker van, dat ik mijn « goeden tijd » kies, maar dat ik.
mij onderwerpen moet aan mijn slechten tijd...
« Dat onverbiddelijk weer 1 die oosterwind die door zon en maan.
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schijnt te blazen, wie kan er zich goed voelen bij zoo'n wind? Doch
wat mij betreft, zou ik niet moeten morren. Er is mij niets heel ergs
gebeurd, zooals het placht — ik word enkel zwakker dan naar gewoonte, en leer mijne les sterfelijk te zijn, in een hoeksken — en dan
moet dit alles een einde hebben 1 April is op handen. Er zal wel een
Mei en een Juni komen, als wij lang leven om zoo iets te zien, en wie
weet? gebeurt dat nog.
« Wat gij van gezelschap zegt, brengt mij ertoe uw leven met het
mijne te vergelijken. Gij schijnt uit den vollen levensbeker gedronken
te hebben, met de zon er recht op. Ik heb enkel inwendig geleefd; of
met verdriet als sterke emotie. V66r deze afzondering wegens mijn
ziekte, was ik steeds afgezonderd, en weinige jonge vrouwen in deze
wereld zullen niet meer van gezelschap gezien, , gehoord en geweten
hebben dan ik, die moeilijk nog jong kan genoemd worden. » —
Elizabeth Barrett, den 6 Maart i 8o6 geboren, was dus 39 jaar toen ze
dat schreef. — « Ik groeide op den buiten op — had geen omgangsgelegenheid; mijn hart lag in boeken en poëzie, en mijn ondervinding
bestond in droomerijen. Mijne sympathieën hingen naar den grond
toe, als ongebonden kamperfoelie — en ware 't niet van eenen geweest,
in mijn eigen huis — maar van die zaken kan ik niet spreken. Boeken
en droomen waren het waarin ik leefde,..))
Den eenen hier bedoeld was een der broeders van de dichteres, die
ten volle met haar sympathiseerde en haar begreep. De vader, een
weduwnaar, in de harde school van de Engelsche colleges bijna voor
't leven geknakt, had er eene rotsvaste strengheid geput, die hem ontoegankelijk maakte. Elizabeth verhaalt van hem ongeloofelijke feiten,
hoe hij een jongere zuster ongenadig belette te huwen. Dit zegt zij
later, toen Robert Browning en zij zich verloofd hadden en naar een
middel zochten om te kunnen trouwen. Vergeefs tracht zij den met
haar dwependen dichter aan 't verstand te brengen, hoe zij hetzelfde
lot zou ondergaan, wist haar vader wat zij in 't schild voeren. Liever
zou hij ze dood voor zijn voeten zien, beweert ze. En toch tracht zij
dien onverdedigbaren ouder te schilderen, als iemand die achting en
liefde verdient. — Zulke toestanden zijn enkel in Engeland denkbaar.
— Zij was later gedwongen het ouderlijk huis te ontvluchten om het
geluk bij Robert Browing te vinden, maar meer dan een vol jaar
duurde het voor zij de noodige sterkte had om dien beslissenden
stap _te wagen. Steeds kwijnend was zij geweest; in 1840 werd zij
naar Torquay, in Devonshire, naar hare tante gezonden. De
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dokter had gezegd dat zij anders den winter niet zou doorkrijgen.
«Zoo, » schrijft zij vijf jaar later aan haar toekomende gemaal,
« werd ik, met mijne zuster, daar naar mijne tante gezonden — en hij
mijn broeder dien ik zoo beminde, kwam met ons om ons weg te brengen. Maar toen het oogenblik daar was dat hij_ mij weer verlaten zou,
mij, voor wie hij tegelijk de dierbaarste .der broeders en vrienden was.
De eenige der familie, die... maar over zulke zaken kan ik niet schrijven. 't Is genoeg U te zeggen dat hij boven ons allen stond, beter dan
ons allen, en voor; mij de beste, edelste, dierbaarste, buiten alle vergelijking.., - zoo, toen het oogenblik kwam dat hij mij zou verlaten,
kon ik, verzwakt door ziekte, mij niet beheerschen en mijne tranen
terugdrijven — Mijne tante zoende ze weg, in stede van mij te bekijven
zooals zij .had moeten doen, en zegde dat zij ervoor zou zorgen dat men
mij geen leed aandeed... zij !... zoo zij ging zitten en schreef naar Papa
om hem te zeggen dat hij « mijn hart zou breken », indien hij zijn
besluit handhaafde mijn broeder terug te roepen — Alsof harten zoo
gebroken worden 1. »
De vader gaf toe, al vond hij het onredelijk. « Zoo daar op dat
oogenblik was er dus geen scheiding, en maand op maand ging over —
en soms voelde ik me beter en soms slechter — en de geneeshoeren
bleven verklaren dat zij niet zeker waren van mijn leven... zij 1 indien
ik emoties had. - Er was dus geen spraak meer van scheiding. En
eens hield hij mijne hand vast,.., ik weet het nog zoo goed 1 en zeide
dat hij « mij meer beminde dan al de anderen en dat hij mij niet zou
verlaten tot ik gezond was, » sprak hij 1 hoe goed weet ik dat nog 1
En tien dagen - later stak de boot van wal (i), en keerde niet terug,
nooit - en hij hack, mij verlaten ! voor goed!...))
Elizabeth's smart was des te heviger daar zij zich verantwoordelijk
achtte voor haars broeders dood. Nu was zij voor goed geknakt; een
wrak slechts, met - al haar gaven. Haar kamer verlaten was al een heele
onderneming; maanden lang bleef zij er opgesloten, toch stilaan onder
den invloed, eerst van Robert Browning's brieven, dan van zijne bezoeken, begon zij naar beneden te komen, in rijtuig uit te gaan, min of
meer deel te nemen aan 't leven der familie.
Robert Browning was ook niet meer in de eerste jeugd toen hij
Miss Barrett leerde kennen. Zijn roem was even als de hare gevestigd.
..

.

(i) Een pleiziertochtje, waarschijnlijk.
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GEORGE MINNE
(Cliche van .. Les Cahiers de Belgique tt)

,. Pieta "

In 18;5 had hij Paracelsus uitgegeven dat onmiddellijk de aandacht
op hem trok. Twee jaar vroeger had zijne toekomstige vrouw de
vertaling in verzen uit het Grieksch, van Aeschylos Prometheus
gebonden in 't licht gegeven. Miss Barrett stond gekend als hellemiste.
Maar het was vooral het groot gedicht, The Seraphim, in 1 838, met
andere dichtstukken verschenen, dat haar als eerste-rang-dichteresse
befaamd maakte.
Het is mijn inzicht niet lang stil te staan bij dit godsdienstig werk,
-- Aurora Leigh trekt mij onweerstaanbaar aan — maar het diepreligieus gevoel van MrS Browning's poëzie eischt dat men het in volle
licht stelle. Heel haar werk, heel hare ziel was doordrenkt met godsdienstigheid. Dat blijkt reeds uit de voorrede die zij schreef voor The
Seraphim en waarin zij dit gedicht in verband stelt met hare vertaling
uit Aeschylos' Prometheus. — The Seraphim is een vizioen van Christus'
Kruisdood, door twee Serafijnen aanschouwd.
« Het onderwerp van dit gedicht kwam mij, alhoewel zeer zwak
en onvolledig, voor oogen. terwijl ik bezig was aan mijne vertaling van
Aeschylos' Prometheus gebonden.
« Mij docht, had Aeschylos geleefd na de menschwording en de
Kruisdood van Onzen Heer Jezus-Christus, dat hij zich misschien,
zoo niet in moraal en intellectueel geloof, dan toch wel in poëtiek geloof, zou gewend hebben, uit de eenzaamheid van den Caucasus, tot
dat overbevolkte Jerusalem, waar niemand medelijden had. Van de
» verbleekte witte bloem » van het Titanische voorhoofd, tot het « verwelkt gras » van een Hart neergetrappeld door de eigen welbeminden.
Van de verheerlijking van hem die er trotsch op was niet te kunnen
sterven, tot de subliemer zachtheid van Dengene die den dood smaakte
voor iederen mensch. Van de uitdaging door foltering ontwrongen.
tot het ontzaggelijk stilzwijgen van Hem, wiens doodstrijd in liefde
verging... » De schrijfster vergelijkt de spleten en afgronden van den
Caucasus met de beroering der natuur, toen de Zaligmaker stierf en de
aarde in haar schoot werd geschokt, maar, zegt zij « het hart van den
mensch bleef onaangeraakt ». Zou de heidensche dichter niet de eenzaamheid der natuur met haren Prometheus, verlaten hebben voor
« deze scharen die voor slachtoffer hun Zaligmaker hadden uitgekozen
---- voor het Slachtoffer, wiens ééne gedachte in dit uur van lijden
zonder weerga, niet was een Titanische : « Ik kan mij wreken, » maar
het hemelsche : « Ik kan vergeven 1))
Eene grootsche, diepe ziel is hier aan het woord, eene in den
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grond werkelijk godsdienstige ziel. Zoo vertoont zij zich in al haar
werken, van specifiek religieuzen of louter menschelijken aard. En.
zooals het ging met die andere geniale Engelsche, George Eliot,
neigt zij van zelf naar het katholieke in het godsdienstige. — Kan het
anders, als men tot het diepste, tot de wortels doordringt? — Spreekt
van het hart van den stervenden zaligmaker; dicht prachtige verzen.
over de Heilige Maagd en haar goddelijk Kind.
Nog eens, dit alles wil ik ter zijde laten, al is het eene studie overwaardig. In Aurora Leigh heeft volgens mij M' Browning de volheid.
gegeven van haar geniale gaven, van haar rijke levensondervinding.
De roman in blanke verzen, is in negen boeken verdeeld. Toen.
Elizabeth Barrett, in 1846, het vaderhuis, ontvluchtte om Iobert
Browning te huwen, stond alles klaar om naar Italië te reizen. Den
dag zelf gingen zij scheep om zich te Florence te gaan vestigen.
In Florence begint Aurora Leigh. De fabula is wellicht wat romantisch; men moet ze eerder aanzien als een doorschijnenden sluier, een
weefsel geworpen rond beelden die gedachten en gevoelens beteekenen.
Een strenge Engelschman, reeds bejaard, ongehuwd, bezoekt als
toerist de Arno-stad. Hij is een clergyman die, voor den eersten keer
waarschijnlijk, zijn eiland heeft verlaten, die behept is met al de vooroordeelen van 't Engelsch gemoed. Eene, ook ongehuwde, zuster heeft.
hij thuis gelaten. De gewone zichten van Florence — musea, paleizen,
kerken — bezoekt hij. Plots, op een plein, ouder den blauwen hemel,.
in de stralende zon, ziet hij eene processie aankomen. Witgesluierde
maagden dragen brandende keersen. Een gelaat bliksemt hem tegen,
als met cymbalen klank, en zoo ontvangt hij ook zijn sacrament,.
« want hij beminde ».
't Is Aurora die vertelt. Later natuurlijk. De stille Engelschman.
is haar vader; de bloeiende Florentijnsche was haar moeder — was,
eilaas 1 Kort is 't geluk van den Engelschman en de Florentijnsche.
Toch kan Aurora zich haar moeder nog herinneren, op den drempel.
der kinderkamer, met opgeheven vinger stilte opleggend, terwijl hare
oogen, tegen haren wil in, deel nemen in de lente. De vader blijft
alleen — alleen om de goud-blonde lokken glad te strijken, met zware
mannenhand. Alleen met de oude Assunta, wier dagelijksche scherts
het was te vragen hoeveel scudi die lokken wel waard waren.
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0 my father's hand,
Stroke heavily, heavily the goor hair down,
Draw, press the child's head close to thy koees!
I'm still young, too young, to sit alone.

Moet men van vaderliefde beroofd zijn om al het snerpende te
voelen van zulke tonen? — Aurora, van kindsbeen af, voelt voor heel
het leven een « mother-want ». En moeders weten, beter dan iemand
kinderen de les der liefde — die de levensles is — aan te leeren zonder
ze af te schrikken. Zij spreken tot het kind die taal in die zoenen op
de lippen.
...Seeing as in a rose-bush, Love's Divine
Which burns and hurts not, — not a single bloom, —
Become aware and unafraid of Love.

Zoo leeren zij die liefde kennen die, als de vlam in Mozes'
braambosch, brandt zonder te schroeien, neen geen enkel bloemblad.
De vader, na zijn zwaar verlies, trekt zich terug met kind en oude
Assunta in 't gebergte. Het docht hem dat een moederloos wicht
moedernatuur nodig had. Of hij zijne Aurora beminde ! 't Eenig pand
eener eenige liefde. — Liefde had Aurora dus niet te kort. Negen jaar
lang bewaarde zij die liefde van den vader.
.

Whom love had unmade from a common man
But not completed to an uncommon man...

« dien liefde ontmaakt had van een gewoon man, maar niet voltooid
tot een ongewoonen. »
Dan bezweek ook hij, haar als laatste levensles latend die . van
« smart en liefde » — de onverdeelbare levensgezellen.
My father taught me what he had learnt the best
Before he died and left me -- grief and love.
...His last word was, « Love » -« Love, my child, love, love!» (Then he had done with grief)
« Love, my child. » Ere I answered he was gone,
And none was left to love in all the world.

Daar stond het nu, het dertienjarig, geheel verweesde Italiaansche kind, met als laatste vermaning van een stervenden vader de
plicht om te beminnen. En niemand rond haar om deze liefde te
schenken!
't Geboorteland, de vredige heuvelen, het lachend, zonnig azuur
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moet Aurora nu verwisselen met het verre,. vreemde, vijandige
Engeland. Zoo had er vader over beschikt. Immers zij stond alleen op
de wereld en ginder was er ten minste de ongehuwde tante. Maar hoe
zou . die de wees verwelkomen, aan wier moeder zij niet kon vergeven
dat zij haar beroofd had van baars broeders liefde?
And this my father's sister was to me
My mother's hater...

Zij deed haar best, de Engelsche kwezel, verdord in dagelijkschen
slenter van gewoonten en gebruiken, om rechtvaardig te zijn, om haar
geweten niet te bezoedelen door vijandschap, door ontijdige strengheid, maar de warme liefde die het kind zoo nodig had kon. zij niet
geven. Zij haatte onvrijwillig het Italiaansche bloed dat bruisend door
Aurora's aderen stroomde. Het welig blond haar dat vrij op haar
schouders stoeide, moest het meisje nu in vlechten boeien, want tante
hield* van orde en zedigheid.
I left off saying my sweet Tuscan words
Which stilt at any stirring of the heart
Came up to float across the English phrase
As lilies...

Hoe natuurlijk dat die Toscaansche woorden door 't Engelsch zouden breken, bij iedere emotie, en daar als bloemen schitteren! Maar dit
alles mocht niet. Tante zorgde voor eene strict-vrouwelijke, Engelsche
opvoeding, zij was er een van den ouden eed.Was het de vrouwen wel
toegelaten te denken? Onmeedoogend geeselt Mr8 Browning het
conventioneele en bekrompene van de Engelsche denkwijze van haren
tijd, vrucht en gevolg van het protestantisme. Wat had zij niet te lijden
gehad van de dwingelandij haars vaders, die meende heer een meester
te zijn over 't lot zijner kinderen! Dat voelt men heel goed in haar
meesterwerk, Aurora Leigh, dat in zeker opzicht als eene autobiographie mag aanschouwd worden. Eene autodidacte was de
schrijfster geweest en heel ver had zij het in geleerdheid, in zelfontwikkeling gebracht.
Zoo laat zij het ook gebeuren met hare heldin die, aan alle kanten,
geklemd, geboeid, de vleugels scheurend aan de tralies van haar kooi,
toch weet te ontsnappen in het vrije rijk der gedachte, in de wereld
van andermans gedachten door de boeken.
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I had relations in the unseen, and drew
The elemental nutriment and heat
From nature, as Barth feels the sun at night
Or as a babe sucks surely in the dark.

« Ik had betrekkingen met het onzichtbare, en zocht mijn hoofdvoedsel en warmte in de natuur, zooals de aarde zelfs des nachts de
zon voelt of zoo als een wicht zelfs in het donker met geruste zekerheid
de moedermelk vindt. »
Daar tusschen las zij tante's boeken, was beleefd tegen haar neef,,
Romney Leigh, den erfgenaam van Leigh-Hall, luisterde zonder
tegenstand naar den dominee, schonk thee voor tante's bezoekers en
vrienden, maar bewaarde van binnen hare ziel vrij.
« Dat Italiaansche kind zal niet leven », meenen de kennissen.
Hoe juicht Aurora van binnen ! De dood zou haar voor goed verlossen.
Maar lomney is kwaad. Reeds is de oudere jongeling verliefd op
het in Noorderlucht kwijnende Zuiderkind. « Gij, ondeugende ! »
spreekt hij. « Gij wenscht te sterven ; gij wilt voor de anderen de
wereld in duisternis achter laten, en ze moedwillig van uw licht
berooven.»
Romney is anders, maar niet minder edel aangelegd dan zijne
nicht. Waar zij met liefde en poëzie dweept, droomt hij zijn leven te
wijden aan de verheffing van 't volk, aan 't verbeteren van 't lot der
arbeiders, aan 't lenigen van armoede en ellende bij de scharen. Later,
op een heugelijken juni-morgen, zal hij haar hare medehulp vragen
tot deze grootsche taak.
Maar nu is zij nog een kind, Boven, op haar kamerken kan zij
in de eenzaamheid, terugdenken aan haar Toscaansche natuur, stilaan

zich wennnen aan het rustiger, groener, frisscher Engelsch landschap.
Not a grand nature. Not my chestnut woods
Of Vallombrosa
On English ground
You understand the letter, — ere the fali
How Adam lived in a garden.

Engeland, inderdaad, is als een wijde tuin, een lachend AardschParadijs, waar het zoo goed te leven is, dat de menschen zich weinig
bekommeren om een ander leven. -- Behalve in de hel der groote
steden, in de Londerische slums, waar Romney licht een troost wil
brengen. Maar wat weet een voor 't leven opengaand meisje van zulke
verdoemenis en wanhoop V Zij heeft genoeg aan 't eigen verdriet, de
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bergen van haar vaderland te moeten derven, geen liefde of sympathie
te ontmoeten.
Gelukkig gaat de wereld der boeken voor haar open!
De wereld der boeken — Newman heeft daarover de diepstgaande gedachten
Gij spreekt van katholieke litteratuur, zegt hij, maar de litteratuur
is de spiegel der wereld, met haar goed en kwaad. Niet anders redeneert de Engelsche dichteres, waar zij gewaagt van 't gevaarlijke voor
een jongen geest, als Aurora, onvoorbereid te duiken in de golven van
deze wereldzee der gedachte.
Sublimest danger, over which none weeps,
When any young wayfaring soul goes forth
Alone, unconscious of the perilous road,
The day-sun dazzling in his limpid eyes...
Ah, you ! — you think it fine,
You slap hands — « A fair day ! — you cheer him on...
Yet, behold,
Behold ! — the world of books it stilt the world.

En toch, is er zooveel te leeren in de boeken -- zooals in en door
't leven. Zelfs slechte boeken brengen ons soms een boodschap van
waarheid, waar goede boeken ons enkel saai en vervelend schijnen.
Ten minste, dat is Mrs Browning's ondervinding — en misschien van
anderen nog...
I read books bad and good — some bad and good
At once, (good aims not always make good books)
...Books that prove
God's being so definitély, that man's doubt
Grows self-defined the other side the line.

« Ik las boeken goede en slechte — enkele goed en slecht te gelijk.
(De goede bedoeling volstaat niet om een goed boek te schrijven.)
...Boeken die Gods wezen zoo duidelijk bewezen dat's menschen
twijfel er even duidelijk tegenover stond. »
Ten andere voor de wereld der boeken als voor die der menschen
geldt altijd de hoogste wet : de liefde, de zelfovergave, het zelf-vergeten:
Mark, there. We get no good
By being ungenerous, even to a book,
And calculating profits, so much help
By so much reading. It is rather when
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We gloriously forget ourselves and plunge
Soul-forwerd, headlong, into a book's profound,
Impassioned for its beauty and salt of truth —
Tis then we get the right - good from a book.
Dat is vooral waar voor de poëzie, die de taal der liefde is.
At last because the time was ripe, I chanced upon the poets.

0 goddelijke revelatie ! wanneer de wereld der poëzie opengaat.
Aurora vergeet hare eenzaamheid, haar ver vaderland, de dood van
vader en moeder. Ademloos volgt zij de vlucht der poëzie die haar
wegrukt, aan 't aardsche ontheft, eindelooze verten laat veronderstellen.
« Hoe zoo ? » zullen twijfelaars opwerpen, « zijn de dichters dan geen
dwepers, geen bedriegers, die de wezenlijkheid verbloemen? »
Zij antwoordt
I write so
Of the only truth-tellers now left to God,
The only speakers of essential truth,
Opposed to relatives...
Voor MTs Browning is schoonheid onafscheidbaar van de waarheid.
Haar poëzie is de echte, ware, doordrongen van philosophie, getuigenis gevend van de waarheid. Daarom heet zij de dichters de « eenige
waarheid-brengers die God nog overblijven. » -- Men bedenke dat zij
in een protestantsch land schrijft, voor een protestantsch publiek.
— Poëzie moet teren op de eenige, echte realiteit : God.
« Maar, » vraagt zij zich zelf af, « dit enthousiasme ? die verrukking? Ben ik dan zelf een dichter ? »

My own best poems, am I one witkt you,
That thus I love you — or but one through love?
Zij twijfelt nog. Die gedichten ontvlammen haar : is zij hun
gelijk door de liefde, en geeft liefde alleen haar begrip en gelijkenis?
Maar neen, de geestdrift die haar doorgloeit kan niet gemist worden:
0 delight
And triumph of the poet, who would say
A man's mere « yes », a woman's common c no »,
A little human hope of that or this,
And says the word so that it burns you through
With a special revelation, shakes the heart
Of all the men and women in the world.
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Zij bezit de goddelijke gaaf van het banaalste, het meest dagelijksche, een « ja » of « neen », te veranderen, om te kleeden in een boodschap van vreugd en vrede; van 't geringste woord te spreken zoodat
het hart van alle mannen en vrouwen in de wereld ontroerd worden.
Ook Newman weet : « Allen voelen; maar allen kunnen niet uitdrukken!»
En nu berst de juichkreet los
0 life, 0 poetry,
Which means life in life 1 cognizant of life.
Beyond this blood-beat...

« 0 leven ! 0 poezie !
't Is te zeggen « leven in leven ! erkennend het leven. Verder dan
dit tijdelijke.))
Later zal zij voltooien, na de levensondervinding. Nu is zij slechts
op den drempel van 't leven, maar met hooge betrachting, machtigen
geest, kloppend hart — gereed om de levensboodschap te aanvaarden.
En die treedt op haar toe op een Juni-morgen. Zij is twintig, zij
wil haren verjaardag vieren in de vrije natuur, ver van de straffende
blikken eener niet-begrijpende tante. Vroeg is zij naar buiten ontsnapt;
de dauw ligt nog op gras en plant. Onderwege heeft Aurora een veilrank afgerukt en heft de armen op, om met juichend gebaar, zich-zelve,
haar zegevierende jeugd, te omkransen. Romney's stem doet haar
plots stil staan. Hij ook heeft de boodschap van geestdrift en jeugd
gehoord.
A godlike nature his, the gods look down,
Incurious of themselves...

Superieure menschen buigen zich neer tot de minderen; 't zijn
de minderen die opwaarts moeten blikken.
Always Romney Leigh
Was looking for the worms, I for the gods.

Zoo denkt het jonge meisje, in de nederigheid van echte zielegrootheid. Want zoo haar neef « de wormen aan zijn voet aanschouwde
en zij de oogen richtte tot de goden, » zij ook was eene begenadigde.
Had zij zoo even niet prachtig gedicht.
I used to get up early, just to sit
And watch the morning quicken in the gray,
And hear the silence open like a flower
Leaf after leaf — ?
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Wat een vers ! die stilte die open gaat als eene bloem, blad voor
blad.
Daar staan zij voor elkaar, de twee jonge lieden : hij, met zijn
hart brandend van edele liefde voor de heele menschheid, verlangend
om te helpen, te verbeteren, te verheffen, en, vol van eigene toewijding,
niets anders vermoedend bij de geliefde. Maar zij heeft die taal nooit
vernomen; tot dan sprak enkel tot haar hart liefde en poëzie. Zij denkt
een spottoon in zijn woord te hooren. Of hij in haar boek heeft gelezen? — Het boek, waarin zij haar verzen schrijft, met Grieksch in de
marge. Zij liet het ergens liggen. — Neen, dat heeft hij niet. Glimlachend heft hij de oogen naar den veilkrans, waarmede zij zich wilde
bekronen. Voor 't boek moet zij hem niet bedanken.
Thanks to you
My cousin ! that I have seen you not too much
Witch, scholar, poet, dreamer, and the rest
To be a woman also. »
Haar dichterschap neemt hij niet ernstig op, dat ziet zij en dat
kwetst haar. De vrouwen zijn rijk genoeg aan gaven des harten, meent
hij, de kunst moeten zij aan de mannen laten.
« You, you are young
As Eve with nature's day-break on her face... »
« Gij zijt zoo jong als Eva met *den dageraad der wereld op haar
gelaat, » spreekt hij tegen Aurora. Maar de wereld is oud geworden,
zij helt naar verval en verrotting ; er is geen plaats voor ijdel dichten,
waar de kreet der menschenkinderen zoo wanhopig rijst, waar alles
naar het graf wenkt, een graf zonder Christus thans. Maar vrouwen
blijven doof voor die scharenklacht.
« You generalise
oh, nothing, — not even grief!))
Ontroering en medelijden hebben de vrouwen voor een bijzonder
geval, maar de algemeene ellende en ontreddering laat ze koud.
« Women as you are,
Mere women, personal and passionate,
You give us doating mothers, and perfect wives,
Sublime Madonnas, and enduring saints !
We get no Christ from you »...

(slot volgt).
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De Kritiek in Vlaanderen
(Vervolg).
Antwoord van Gerard Walschap :

Gretig grijp ik naar deze plechtige gelegenheid om voor den dag
te komen met een onverbloemde, dierbare overtuiging. Toen ik soms
niets anders meer kon, heb ik geroepen en geschreeuwd en critisch
geduiveld. Hier wordt nu een uitleg gevraagd, waar men niets meer
af- of bijdoet : verbrandt den ketter nu of absolveert hem, maar dat is
zijn geloof (i). Indien er werkelijk zoo iets bestaat als kunst en
kultuur, indien er buiten minimalisme en nationalisme nog eenig
vlaamsch probleem bestaat en indien de geestelijke beteekenis van
wat wij doen geen autosuggestie is waarmee wij ons alleen maar de
wet van den arbeid omzetten in een geestdriftig plezier, dan geldt
het hier waarden van gewicht. Durven doorspreken kan dan ook
geen hoogmoed zijn, maar simpel plicht en niemand kan het verantwoorden, wanneer hij er zich van afgemaakt heeft met dikke princiepen, maar zonder die toe te passen.
Bij voorbeeld : « Godsdienst gaat voor kultuur »; geef ergens een
driest man dat ezelskaakbeen in de hand en cito ligt natuurlijk uren
in den omtrek alles morsdood. Daarna kunt ge er eens over praten dat
godsdienst en kultuur moeten samengaan.
« Zedelijkheid gaat vóór kunst. » Aan dezen riek steekt ge direct
een armvol literatuur voor den mesthoop, maar wat weten wij dan
over kunst en zedelijkheid d. w. z. over het verschil tusschen een
naakt-foto en de Venus van Milo en waarom het schildersmodel
zich zoo niet mag vertoonen en het schi'derij mag tentoongesteld
worden tot veredeling van het volk?
(i) Ik acht het voor sommige kwaadwilligen noodig, met alle stelligheid te verzekeren dat ik niet de verdediging van mijn wekelijksche artikelen op het oog heb. De
ambitie als criticus erkend te worden is mij totaal vreemd en eigen geschrijf verrechtvaardigen kan ik desnoods elke week. Indien het hier om niets belangrijkers en algemeeners ging, kon ik gevoeglijker zwijgen. Maar een metser kan heel precies voelen en weten
waarin de taak van den architect gelegen is en dit uitspreken, zonder te beweren dat hij
zelf die ideale architect is.
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Met dergelijke botheid wapenen zich en de domheid en de
schijnheiligheid, meer, maar doorgaans minder, te goeder trouw.
Verplaats ze op ander plan en ge schrikt voor de primaire achterlijkheid die onze kritiek bederft. Een conflict tusschen werklieden en
fabrieksbestuur. Zeg nu den werklieden niets anders dan het vierde
gebod voor . gij zult uwe meesters eeren en onderdanig zijn. Het is
een gebod van God en toch zult gij dat in bepaalde gevallen toepassen
tegen Gods wet in, tegen de leer van de Kerk, tegen de natuurwettelijke rechtvaardigheid.
Absurde dingen, die niet alleen in de sociologie, maar nergens
elders mogelijk zijn, blijven gelden in de kritiek. En deze grofheid,
die beginselen misbruikt als boutaden, bewimpelt onkunde of kwaden wil en speelt een schijn van heiligheid uit voor de oogen van
niet beter wetend publiek. Degenen die genoeg overtuiging bezitten
om den scheldnaam - geus niet tot eeretitel te aanvaarden, om hun
ketterjagende broeders niet den rug toe te keeren, zullen zich, gij
kunt er op rekenen, hardnekkig verzetten tegen dat overschot van
Spaansch bloed in Vlaanderen. Zij weigeren te branden om anderen
een heiligheidsaureool te geven met hun licht.
Wat onze literatuur betreft, zij is haar kwaadste jaren door. Na
zeer bloeiende middeleeuwen, zijn wij, Zuid-Nederlanders, sedert
de Hervorming en den spaanschen opstand, zoo goed als geheel van
het tooneel verdwenen. Tijdens de Hooft- Breeroo- en Vondeleeuw
zoo goed als niets en niemand van beteekenis.Terwijl Goethe, Schiller,
Byron, Shelley, Walter Scott, Keats, Andersen, Chateaubrianc%
Puschkin, Gogol schreven, hadden wij niemand en niets. Eindelijk
konden wij Conscience stellen tegenover Honoré de Balzac, Dickens
en Manzon; Ledeganck tegenover Victor Hugo, Heine en Tennyson.
Wat later stond Guido Gezelle, en deze eindelijk met eere, zijn man.
Het is voor onze vlaamsche fierheid niet geraden de van-Nu-en-Straksprozaisten te vergelijken met hunne tijdgenooten Hauptmann,
Thomas Mann, Wassermann, Hardy, Shaw, Galsworthy, Hamsun,
Strindberg, de Unamuno; maar na Gezelle mogen wij Van de Woestijne zonder blozen tegenover George, Rilke en d'Annunzio noemen.
Sedert - dertig werd Vlaanderen niet alleen door Brussel verfranscht, maar ook door 't vrij onderwijs. Zooals Verhaeren en Maeterlinck ten deele slachtoffers zijn van de vlaamsche Jezuieten, zijn de
katholieke vlaamsche intellectueelen het ten. deele van het vrije middelbaar en hooger onderwijs. De geestelijkheid had zich van Willem
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zoo weinig te beloven gehad, dat zij in haren afschrik Nederlandsch
vereenzelvigde met Calvinisme. Van Gezelle ging een katholieke
flamingantische beweging uit, waarin hij zelf alle belang hechtte aan
de taal en waarin zooveel protest tegen het calvinistisch Nederland,
als tegen het verfranschte en verfranschende Brussel vervat lag.
(c Ik ben geheel zeker, schreef Gezelle, dat de tijd allengskens gekomen is, dat wij lieden, altemaal Katholieke Nederlanders, behooren
op malkaar te steunen, liever als voortdurend naar het halfgoodsch,
halfheidensch Hoog-Holland te gaan om steun en goedkeuring !
Af moeten wij daarvan en verder af, naar mijnen dunk, als van den
franschen vijand ». Hem is het gelukt, zich met behulp van oude en
volksche schatten, een poëtische taal te scheppen, wier genialiteit uit
zijn eenvoudigste versjes al tegenschittert, maar nog afdoender
bewezen wordt door de absolute onmacht van al zijn epigonen, om
dat kostbaar erfstuk in stand te houden. Zijn nu doodgebloede taalbeweging, die nog wel nu en dan eens een nawee laat openbaren,
door hier en daar een van nog niets afwetenden dilettant, werd door
de franskiljons graag - geciteerd ten bewijze dat het vlaamsch een
dialect is, een meidentaal waarop romantieke maniakken verliefd
werden.
Tegen deze particularistische beweging won het de beweging
voor taal-verbroedering en de strijd was nauwelijks beslist, toen de
internationale aesthetische fin-de-siècle-richting, die in Holland de
Beweging van '8o werd, begon te floreeren. Daaraan beantwoordde
in Vlaanderen, de Van-Nu-en-Straks-beweging die niet hetzelfde is.
Onder leiding van Vermeylen nam zij de vlaamsche taak op zich.
Hoewel in vriendschap nauw verbonden, stond tusschen hen Prosper
Van Langendonck, de tragisch gemartelde, eenzaam. Katholiek
Vlaanderen had geen andere stem dan de Zijne en een houding had
het niet.
Het nam een niets dan moreel standpunt in, immer onmachtig
tot iets meer dan een biechtvadersverdoemenis. Kloos zondigde door
hoogmoedswaanzin, Alberdingk Thym door apostasie, Hëlène Swarth
door de wanhoop van een onchristelijk pessimisme en Van Eeden
door rusteloozen hartstocht, terwijl toch in het veilige scheepje Petri
alle en het eenig heil is. Hier te lande zelf bepaalde zich de katholieke
houding eveneens uitsluitend tot verzet. Verzet tegen de vrijzinnige
doolagie van den wandelenden Jood, tegen het rauwe realisme van
Buysse, Teirlinck, Baeckelmans, soms ook Streuvels; en tegen de
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zwoelheid van Karel Van de Woestijne. De « Vlaamsche Arbeid »
groepeering heeft nooit het belang van deze oudere groep en, ondanks
de pogingen van Karel Van Den Oever, nooit meer dan een duplicataire beteekenis gekregen, verminderd met beperkingen door de
moraal opgelegd. De literatuur ontstond en dan kwam het katholicisme haar purgeeren en beperken. Een Gezelle wiens literaire figuur
zelf door katholicisme en priesterschap gevormd en bepaald werd,
in plaats van er door beperkt te worden is uniek gebleven. Het is
geen bewijs voor de vitaliteit onzer katholieke kultuur.
Het onvermogen van Vlaanderen tot een katholieke letterkundige
vormgeving, is nog sterker gebleken na den oorlog, toen de internationale nieuwe geest in de poëzie van Moens en Marnix Gysen zeer
intens en katholiek werd uitgesproken. Onmiddellijk hebben wij ons
— en ik sla mede mea culpa ! -- van dezen grooten inzet meester
gemaakt om hem (c verchristelijkt » door te trekken. Wij hebben een
niets dan katholiek standpunt ingenomen, waarop elke artistieke
bekommernis, als des duivels zijnde, werd prijsgegeven. En gelijk de
eerste vlaamsche handelszaken, die wel vlaamsch waren maar geen
handelszaken, beleden wij een kunst, die wel katholiek was maar
geen kunst. Religieus-programmatische opzettelijkheid van een
opgezweept gehalte, paarden wij aan de meest verderfelijke kritiekloosheid. Gesteund door den clerus, die onze slechte tooneelstukken
hielp opdringen (aan een volk wiens smaak onontwikkeld blijft) en
onze propagandaliteratuur doelmatig verspreiden, holden wij in
plaats van bedachtzaam te treden. Onder verdenking van lauwheid
en van allerlei hoogverraad, remmen wij nu en keeren den koers (i).
Iedereen voelt dat een belangrijke kentering plaats grijpt, zij die
verliezen zullen, nog beter dan zij die 't zullen winnen. De vinnige
schermutselingen die geleid hebben tot het solemneel debat, dat in
(i) Ik behoor tot degenen die hun dwaling hebben ingezien en ervoor hebben
willen boeten. Voor de schuldbekentenis heb ik zelf, voor de boete hebben anderen
ter dege gezorgd. Anoniemen en anderen hebben in een artistieke evolutie, lauwheid
en laf verraad tegenover de vlaamsche zaak (!) gevonden en aangeklaagd en het liefderijkste deel heeft beschuldigd van katholieke afvalligheid, of zoo iets, en van pornographie. Maar klage niet wie nog leeft. Gisteren werd Renaat Verheyein begraven wien,
omdat hij een tweede tooneelgroep gesticht heeft, zijn zedelijke eer publiek werd geroofd
door leeken en priesters. Ik klaag dit schandaal nogmaals en hartstochtelijk aan. Moge
het beslissend inwerken op den alom groeienden geest van verzet tegen het kontroolloos
fanatisme, dat autocratisch de vlaamsche en de zedelijke faam vernietigt van wie durft
wagen in minimis van meening te verschillen. Ook het geval Marnix Gijsen blijft tot
heden ongewroken, maar niet lang meer.
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dit tijdschrift gevoerd wordt, zijn een onbetwistbaar teeken. Het zal
hiermee niet eindigen, zooals men had verwacht. Ik weet dat ik hier
een vuur help aansteken dat echter louteren zal, nu eenmaal Vlaanderen zoo snel groeit, dat een geleidelijke, stootlooze evolutie niet
mogelijk is.

Waar is nu, -na het letterkundig herbegin der eerste helft van de

ige eeuw, de kritiek begonnen? Eer we daar iets van kunnen vaststellen, laat ons akkoord worden over een bepaling of omschrijving
van kritiek.
Gewoonlijk beschouwt men ze als een houding tegenover een boek
en noemt men dus elk recensent een criticus. Het debat over kritiek
loopt er dan over hoe men het boek moet bejegenen en we kennen de
schoolsche gemeenplaatsen : « Kritiek is bewondering » en wat dies
meer. Hello heeft het gezegd, mijnheer, dus zwijg voortaan : « La
critique vit d'admiration ». Het ideaal dezer kritiek is dan ook alles
gelezen te hebben, want wie al twintig jaar brood bakt, kan liet beter
dan een nieuweling van verleden jaar en wie al twintig jaar lang alles
bewonderd heeft, zal nooit meer iets tegen komen dat hij niet kan
bewonderen. Wie best kan bewijzen dat hij meest gelezen heeft is
de criticus. Dat kweekt een ziekelijke exposeerkunst van belezenheid,
die in den grond niets anders is dan een hoovaardig grijpen naar
autoriteit.
Kritiek is evenwel een veel algemeener stellingname, waarvan
de recensie slechts een toevallige en onnodige toepassing is. Evengoed als dokter Janssens geneesheer kan zijn, zonder dat hij precies
mijn zieken vader behandelt, kan de heer Peeters criticus zijn zonder
over het werk van Desmed te schrijven. En even goed geneesheer als
men kan zijn, zonder à fond de geschiedenis der geneeskunde van in
de 'oertijden te bezitten, even goed kan men criticus zijn zonder à
fond de geschiedenis der literatuur te kennen. Criticus en' geschiedschrijver der literatuur zijn niet hetzelfde.
Een criticus heeft zijn houding wijsgeerig, ethisch, aesthetisch en
letterkundig bepaald tegenover zijn tijd, zijn volk en diens literatuur.
Hij heeft critisch de groote tijdsstroomingen waargenomen, critisch
den geest ervan opgezogen en geproefd en zijn eigen standpunt vastgesteld. Hij verantwoordt dat standpunt, verdedigt het, wijst een
richting aan. Dat zou hij kunnen doen, als vlaamsch criticus, zonder
-
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ooit een vlaamsch boek te recenseeren. Kloos had zoo'n standpunt,
wees een richting aan.- Gezelle ook; hij zou een waarachtig kritikus
geweest zijn, indien hij zijn opvattingen ordelijk en in den breede
had te boek gesteld.
Een recensent staat tusschen boek en lezer. Hij deelt den inhoud
van het boek geresumeerd mede en geeft daarna zijn persoonlijk
oordeel over het nut dat dit werk volgens hem bieden kan voor kinderen, jongelingen, volwassenen, zwemkampioenen of sterrekundigen. Zoo opgevat is een recensie perfect.

Een criticus echter staat tusschen schrijver en boek en tusschen
boek en lezer. Hij kontroleert het boek in zijn wording, de geestelijke
houding waaruit het ontstond, de bronnen waaraan het put. Hij kontroleert de zending die het zichzelf gesteld heeft en herinnert aan de
zending die het had kunnen of moeten op zich nemen. Hij kontroleert de wijze waarop het boek ontstond en de wijze waarop het
technisch gebouwd werd. Hij weet dat de eerste wet van den kunstenaar persoonlijkheid is en helpt den kunstenaar zichzelf vinden.
Hij weet dat de eerste wet van de kunst zelfvernieuwing is en opent
uitzichten op de kultuurstroomingen d, z. de groote ged achtenstroomingen die door de kunst steeds op een afstand van een of meer
decenniën gevolgd werd, wordt en zal worden.
Door deze studie licht de criticus ook den lezer in, maar niet
noodzakelijk over wat hij in een bepaald boek zal vinden, Veeleer
voedt hij hem op, hem leerend wat hij in de boeken zoeken moet. Hij
leert hem den dieperen zin van het kunstwerk verstaan en maakt hem
zelfstandig.
De criticus is dus niet « objectief » in den zin van onpartijdig.
Want een standpunt innemen sluit eclectisme uit en een richting
wijzen is eenzijdigheid en partijdigheid. En toch lezen wij eiken dag
in Vlaanderen dat een criticus objectief moet zijn. Het is komisch
hoe sluw men dit zoo weet te draaien dat de lezer zegt : hij die dit
schrijft is een objectief criticus en de anderen zijn het niet.
Hoe nul Zijn wij nog maar zoover dat hier kritiek geschreven
wordt uit vriendschap en durven wij dit zoo maar bekennen? Of wat
een domme hoogmoed is het, te beweren dat men een objectief
oordeel velt en . dit nog wel over nieuw werk, dat nog geen enkele
tijdsproef doorstaan heeft, in een klein land, waar geen enkel werk
verschijnt dat wij op den nodigen afstand kunnen beoordeelen,
omdat allerlei verhoudingen en buurpraatjes onbemerkt onzen
.

-
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gezichtskring vertroebelen. En hier zou de objectieve criticus leven,
wiens oordeel door de eeuwen heen zou stand houden? Allee Allee !
Nu wij hier toch zijn om onze verschilletjes op tafel te leggen, wie
zijn de profeten van deze hooggeroemde objectiviteit? Het zijn de
mannen van « alles met mate ». Het zijn de critici zonder houding,
zonder standpunt en zonder overtuiging. In een Vlaanderen dat
kontroolloos en zelfgenoegzaam liefhebbert, buiten eiken toets met
internationale stroomingen en zonder ambitie voor een internationaal
peil, beroepen zij zich op een objectiviteit, die niets is dan een laf
en à contre coeur waardeeren van alles.
Een criticus neemt een standpunt in, wijst een richting aan,
dus levert hij partijdig en tijdelijk werk. Wij hebben een groot voorbeeld in Willem Kloos. Zijn werk is nu veroordeeld. Behalve de
blijvende beginselen die gelden voor eiken tijd, maar die zijne verdienste niet uitmaken en die hij niet beter of niet slechter dan vele
anderen heeft geformuleerd, hebben onze generaties niets bij hem
te leeren. Maar juist door datgene wat wij verwerpen, juist door wat
verouderd is in zijn werk, heeft hij stem gegeven aan zijn tijd, vorm
en eenheid aan zijn generatie, heeft hij een geest doen levend worden
waaruit het groot werk der tachtigers is ontstaan. (i)
Daar ligt het verschil tusschen een criticus en een geschiedschrijver der literatuur. Zij moeten beiden met evenveel verstand,
gevoel en smaak gewapend zijn, maar de criticus heeft bovendien
een actueel program, dat de geschiedschrijver niet mag hebben.
Maar nooit heeft dan ook een geschiedenis der literatuur eenigen
invloed gehad op het ontstaan der literatuur en dat is toch de taak
van den criticus grootendeels. Was de geest waaruit Rubens' werk
ontstond objectief d, i. onpartijdig? Hoe smaalde hij op de primi+
tieven, een ontzettende vergissing; maar deze vergissing had hij
noodig om zijn werk te laten worden wat het geworden is.
Dr Moller heeft ons bewezen welke potsierlijke onrechtvaardigheden hij begaat, die de letterkundige geschiedenis met een program te lijf gaat. Een typisch voorbeeld van iemand die Vondel,
Bilderdijk en Beets wil beoordeelen met de beginselen van de katholieke hollandsche jongeren van 1920-30. Men heeft geschaterd in
(i) Het werk van Brandes heeft nu niets meer te zeggen voor de jonge Deensche
letterkundigen en toch is er wellicht niemand die zoo'n geweldigen stoot gegeven heeft
aan de Deensche en de Skandinaafsche letteren in 't algemeen, als wel hij, juist door zijn
actueele partijdigheid.
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de beide Nederlanden. Maar in Vlaanderen schatert noch schreeuwt
men, wanneer van dag tot dag het tegenovergestelde gebeurt, en
critici beweren de levende literatuur te dienen met een houdingloos
-eclectisme. Neen, wij hebben geen kritiek, geen leiding. De knapsten
onder ons kunnen een overzicht geven van wat er in den jongsten tijd
geroerd heeft, maar een horizont openen op de toekomst, een weg
belichten, internationaal de teekenen des tijds verklaren, dat niet.

Nu vraagt men wat de kritiek moet doen : aanmoedigen of opwekken tot zelfkritiek.
Principieel gesteld heeft deze vraag natuurlijk geen de minste
beteekenis. Principieel gesproken moet kritiek aanmoedigen en
opwekken tot zelfkritiek, of opwekken tot zelfkritiek door aan te
moedigen, of aanmoedigen door op te wekken tot zelfkritiek. Het is
allemaal hetzelfde.
De vraag wordt natuurlijk gesteld in verband met de vlaamsche
letterkundige toestanden van vandaag en dan is het antwoord op te
maken uit wat men hierboven reeds gelezen. heeft.
Wij moeten er toe komen de toegepaste kritiek niet langer meer
te beschouwen als een kwestie van persoonlijke verhouding. Voeg ik
iemand op de straat een beleediging toe, of schrijf ik hem een brief
waardoor hij zich met reden gekrenkt acht, dan hapert er natuurlijk
iets tusschen ons en de gekrenkte kan terecht boos zijn. Maar het
oordeel over een boek is geen oordeel over den mensch die het geschreven heeft. Zoo niet moet de criticus eerst bij de politie en den
pastoor inlichtingen vragen over den schrijver. Het is maar al te waar
dat vaak de miserabelste « literatuur » van de braafste menschen komt.
En wanneer gij schrijft dat de citroën-auto niets waard is voor bergtochten, kan de heer Citroen u nog niet vervolgen voor eerroof van
zijn familie. Het spreekt vanzelf dat een schrijver niet onverschillig
blijft voor wat over zijn werk geschreven wordt en dat een scherp
verschil van opvattingen over kunst, niet van aard is om vriendschaps
banden te smeden tusschen schrijver en criticus. Maar wanneer men
ons wereldje van naderbij kent, weet men dat hier alleen de eerlijkheid en het gezag van den lovenden recensent vast staat, maar niet
de eerlijkheid der kritiek. En dat ongunstige kritiek alleen verklaard
wordt door kwaadwilligheid. Daarom is het noodig, dat op dit oogen49
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blik van diepgaande kentering, enkelen hun reputatie opofferen aan.
een harde en onaangename oprechtheid. Het gaat om de verovering.
van een onmisbaar standpunt : cie vrijheid der kritiek.
Deze vrijheid is des te noodzakelijker daar wij, met onze pas.
herleefde literatuur in verband met de vlaamsche beweging, tot nu
toe elke artistieke poging hebben moeten aanmoedigen omdat iets
beter is dan niets, terwijl deze tijd, na circa een eeuw, wel kan geacht
worden voorbij te zijn en alles gaat aankomen op de qualiteit in plaats
van op de quantiteit. Van de Voorde heeft in dit tijdschrift enkele
staaltjes aangehaald van de wijze waarop wij tot nu toe onze Goethe's
en Shakespeare's hebben aangemoedigd.
Dit zijn al verschillende wantoestanden die « opwekken totzelfkritiek » dringend noodzakelijk maken. Om onze kritiek uit het
cirkeltje van aangename relaties op een waarlijk hoog en belangeloos
peil te heffen; om gedaan te maken met het nuttig « aanmoedigingssysteem » dat nu alleen maar ondienst meer kan bewijzen; om onze
provinciale zelfgenoegzaamheid om te zetten in ambitie voor een.
internationaal kultuurpeil, is het ongetwijfeld vereischt dat wij den.
geest van zelfkritiek... aanmoedigen.
Ten slotte vraagt men of wij de buitenlandsche katholieke literatuur en kritiek tot spiegel mogen nemen.
Ondanks alle heftig ' verzet tegen provincialisme, hecht ik mij:
toch met alle vezelen aan onzen grond en sta niet heel den dag van
bewondering te gapen naar andere landen. Import deugt in literatuur
minst van al en wij mogen alle Russen en Scandinaviërs eten, wijl
zullen nooit groot werk leveren als het niet in elke letter tintelt van..
vlaamschlieid.
Maar hier is het de zaak dat wij allen onverhelpbaar de noodzakelijkheid voelen van een nieuwen geest en in het bitter getwist
dat er om gevoerd wordt, grabbelen naar een soort criterium, een.
houvast. Zien wij dat een standpunt waarom wij vechten, elders als
vanzelfsprekendwordt aanvaard door katholieken, niet minder
katholiek dan wij, dan -hebben wij ten minste de zekerheid dat tegen
dit standpunt geen principieel bezwaar in te brengen valt en dat wij
't feitelijk oneens zijn over een kwestie van opportuniteit. Dat brengt
ons debat op een heel ander plan, een plan waar het nipt noodig is.
brandstapels voor ketters op te richten.
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Wat nu de kwestie van opportuniteit betreft, wie beweert ons
volk te kennen? Wanneer ik b. v. de ontvolkingsstatistieken der
katholieke vlaamsche provinciën naga, neem ik niet aan dat onze
vlaamsche letterkunde het probleem der kinderbeperking niet mag
aanroeren.
De katholieke literaire kritiek bepaalde zich, zooals gezegd,
uitsluitend tot moreel verzet en waardeering. Een positief katholiek
letterkundig program had alleen Gezelle. Nadien hebben de katholieken alleen nog bepaald in hoeverre de goede christen dit en dat
werk kan aanvaarden. Van zoodra kritiek alleen maar dat is, is natuurlijk ieder die zijn godsdienst kent, criticus en de priester is criticus
bij uitstek. Er is dan ook geen vlaamsch kultuurgebeid dat zoo door
onzen clerus, laat ons zeggen gedomineerd wordt, als wel de literatuur
Niemand die daar iets tegen heeft. Er bestaat een zeer nauw verband
tusschen literatuur en volkszedelijkheid en een zekere toldienst
tusschen boek en volk is strikt noodzakelijk.
Maar bij ontstentenis van werkelijke kritiek, is men zich gaan
inbeelden dat er buiten de mQreele recensie over een literair werk
niets meer te zeggen valt en de moreele recensie precies de literaire
waarde heeft bepaald.
Nu zal men zeggen : de zedelijkheidsrecensent zal toch wel even
veel snappen van de kunstwaarde als het gros van ons volk, dat hij
met zijn recensie inlichten wil. Volkomen waar. Ik zeg dan ook nog
eens dat deze recensie zeer nuttig is voor het volk; maar men moet
dan ook erkennen dat zij de zedelijke waarde van een werk .voor dat
volk aangeeft, maar niet de zedelijke waarde van een werk op zichzelf.
Dat is toch heel wat anders. Gij geeft Pallieter niet in handen van een
communicant, maar daarom is Pallieter nog geen slecht boek.
Wanneer wij er nu in Vlaanderen ooit toe komen werkelijke
kritiek te schrijven, dan zullen deze critici, juist doordat zij het artistiek gehalte van een werk zullen waardeeren, van uit een algemeen
kultureel gezichtspunt, van zelf een oordeel vellen dat ernstig verschillen zal van dat der recensenten, Dat gebeurt in het buitenland
zonder herrie en zedelijkheidstwist.
Snel groeit ons volk naar dat peil toe en indien wij dezen groei
niet bijhouden zal het ons ontsnappen. Van den anderen kant
zullen de katholieke jongeren, wier doel zal zijn Vlaanderen's kultureele opbeuring niet enkel bij te houden, maar aan te wakkeren
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en te bespoedigen, van deze zijde een bittere bestrijding te verduren hebben. (i)
Niet alleen op het gebied der schoone letteren meldt deze droeve
strijd zich aan. Honderdmaal heeft het in mijn vingeren getinteld
om het te schrijven, dat ik mij telkens bedacht heb en bedwongen,
omdat ik weet hoe gaarne men het zal misverstaan. Er groeit in Vlaanderen onder de jongere katholieke generatie een geest van vrijmoedigheid, dien zij wien het aangaat wellicht niet ten volle beseffen. Dosfel
was de man van het scrupuleuze verzet en had hij zijn invloed stelselmatig kunnen uitbreiden tot op dezen dag, misschien had hij onze
jeugd zijn makelloozen zin voor orthodoxie kunnen inprenten. Met
hem is de laatste leider verdwenen, die buiten elke politieke groepeering of program, een werkelijk vormenden, algemeen aanvaarden
en preciesen invloed uitoefende op de jeugd van thans. Hij is te vroeg
verdwenen om aan de ' crisis van het geestelijk gezag in Vlaanderen,
de oplossing te geven die hij in aarzelende angsten overwoog en bedroomde. De jeugd van thans heeft zijn aarzeling en angsten afgeschud. Zij is den vlaamschen priester in eerbied en verkleefdheid
onderdanig, maar wanneer deze geheel het vlaamsch kultuurcomplex
eigenmachtig wil blijven beheeren, wanneer hij haar niet alleen de
geboden en raden, de wetten en plichten van den katholiek wil voorhouden, maar ook gebieden voor den heer Janssens te kiezen en niet
voor den heer Peeters, die ook katholiek is en met een katholiek program optreedt, gebieden naar die vertooning te gaan en verbieden
een andere bij te wonen die ook katholiek is en door katholieken
ingericht wordt, gebieden het oordeel van den heer Verbruggen over
een boek te aanvaarden omdat het hier gedrukt staat en verbieden
(i) Het met een zeker koppig fanatisme volgehouden verwijt, dat dit debat zoo
droevig verbitterd maakt, wordt in dit eigenste nummer nog eens geformuleerd door
Ernest Van der Hallen, waar hij het heeft over : « de literaire eischen op het voorplan
schuiven, zelfs alleen haar erkennen om zoo te zeggen, en in elk geval de zedelijke vormen
welke men het recht heeft aan elk kunstwerk te stellen, slechts in laatste instantie aanvaarden ». Is dit soort onbewuste zedelijke verdachtmaking niet in-droevig? Honderdmaal werd het geschreven : de zedelijke vormen gelden in eerste en in laatste en in elke
instantie, maar ook de literaire vormen, die nog haast niet gegolden hebben in de katholieke kritiek, moeten voortaan gelden. — En toch wil men het blijven verkeerd lezen,
toch wil men het argument stelselmatig behouden.
Ook zijn uitval tegen « Hooger Leven » betreur ik, niet alleen omdat hij het voorstelt alsof liefdeslyriek niet katholiek kan zijn en in elk geval protest van katholieke
zijde moet uitlokken (zou een onzer katholiekste en diepste religieuze bundels poëzie
niet « Het boek der liefde » van Vansina zijn ?) maar ook omdat hij, als redacteur van een
weekblad, dat met elk nummer in strijd ligt met het geestelijk gezag, alweer anderen de
katholieke les leest.
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het oordeel van een anderen katholiek in een ander katholiek periodiek
te volgen, dan aanvaardt de jeugd dit niet meer.
Iedereen die niet met oogen en ooren toe loopt, weet dat ik niet
overdrijf. Het feit is daar en al wat men kan doen is twisten over de
beste taktiek die de geestelijke leiders van ons volk daar tegenover
kunnen stellen. Dat valt onder hunne bevoegdheid, niet onder de onze.

Wat mij « op 's harten grond leit » is ongeveer opgebiecht, maar
laat mij eindigen met een terugkeer op de literatuur. Verdoemt niet,
vrienden en vijanden, en om de liefde Gods ondermijnt elkanders
werk niet, in de basis van het vertrouwen dat allen in een zelfde diepe
geloofsovertuiging, arbeiden aan een christen ideaal. Zoo niet wordt
Vlaanderen's kultureele ontvoogding volkomen onnoodig een katholiek gevaar en niet de recalcitranten die voorbijgestreefd worden,
maar de « ketters » die het voorgeloopen zijn, zullen het bezweren.
De droom van het jonge Vlaanderen betreft geen provinciale zelfgenoegzaamheid meer, die Goethe's, Shakespeare's, overtreffers van
Vondels en Nobelprijswirnners ontdekt en huldigt ,maar een bescheiden doch vertoonbaar kultureel dietsch aanschijn tusschen dat der
Galliërs, Teutonen, Angelsaksen en Slaven. Die droom betreft geen
Vlaanderen wiens katholicisme in de literatuur alleen maar te weer
staat om de grenzen van dogma en moraal te beschermen. Nog minder
betreft hij een Vlaanderen wiens katholicisme de literatuur alleen
maar ontzenuwt en verlamt tot propaganda-pamfletten. Die droom
betreft een Vlaanderen dat zijn eigen-gëaarde, niet van elders geleende en moreel gecorrigeerde literaire figuur, boetseert uit de spontane, vrije volheid van zijn katholieke vlaamsche ziel, een Vlaanderen
dat kunstwerken schept, die natuurlijk en onopzettelijk uit zijn
katholiek vlaamsch wezen bloeien zooals de bloem uit de plant en
zooals Gezelle gebloeid heeft voor Gods oogen.

S3

Gezelle's Eros
Een kort wederwoord aan den Z. E. H. Joris Eeckhoudt.
Ik dring mijn zienswijze aan niemand op. Mijn bedoeling, bij
het schrijven van mijn opstel « Gezelle's Eros, » was alleen van den
grooten dichter een beeld te geven zooals ik hem begrijp, den Gezelle
die, evengoed als elk ander normaal mensch, den liefdedrang onderging, maar bij wien deze drang, omdat Gezelle priester, voorbeeldig
priester was en het beter dan welk ander priester wellicht kon zijn
omdat hij, de edele dichter, een hooger gedifferentieerde natuur was,
in zijn gesublimeerden vorm van zielsliefde optrad. Aan de hand zijner
poëzie stellen we vast, dat deze zielsliefde zich in zijn Roeselaarsche
periode op zijn leerlingen-vrienden betrok, in dit stadium van zijn
leven dus platonische liefde in haar oorsprongelijksten, meest onvermengden vorm kan heeten — en zich in later jaren hoofdzakelijk,
langs het kanaal der schepping, richtte. tot God-zelf, — langs het
kanaal der schepping, want Gezelle was geen wijsgeer of geen theoloog,
maar wel een dichter : zijn gevoel bleef zich steeds concretiseeren en
verloor zich slechtsenkele zeldzame malen in abstracte bespiegelingen.
In dit later stadium had zijn zielsliefde dus een mystisch karakter
bekomen, dat een der vormen is van metaphysische erotiek. Dit en
niets anders heb ik in « Gezelle's Eros » getracht aan te toonen. Voor
wien mijn betoog goed heeft gevolgd zal dit zonder meer duidelijk
zijn. Als de Z. E. H. Joris Eeckhoudt dus den priester, van wien ik
volgens hem « een zuiver etherisch, al te... platonisch wezen » maak,
en de liefde, waarin ik een « misschien al te louter aardsch geval »
zou zien, tegen mij - meent te moeten verdedigen, dan dien ik hem,
met verschuldigden eerbied, er op te wijzen, dat hij een overbodig
werk verricht.
De zielsliefde immers verhoudt zich tot de gewone vleeschelijke
liefde ongeveer als waterdamp tot water. In wezen zijn beide aan elkaar
gelijk, beide berustend in het sexueel instinct. Maar in hun eigenschappen en hun manifestaties zijn ze volkomen verschillend. Als zoodanig
van elkaar onafhankelijk, wil de eene bovendien als water naar omlaag,
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als waterdamp, de andere, naar omhoog. Z66 gelijk zijn ze echter
volgens hun natuur, dat zielsliefde in gegeven omstandigheden al
spoedig tot zinnelijke liefde kan verdichten, de zinnelijke tot zielsliefde vervluchtigen. Dit laatste echter minder gemakkelijk, aangezien
daartoe, zooals gezegd, een hooger gedifferentieerde natuur wordt
vereischt. En dit , niet alleen, maar wellicht wordt ook een zekere
voorbeschiktheid gevergd, wortelend in het dieper leven van het ras.
In de moderne beschaving is de zielsliefde hoofdzakelijk een
Germaansch verschijnsel, althans sinds de middeleeuwen. De Germaansche volkeren zijn ten deze de erfgenamen van het platonisch
Griekendom. Men vergelijke het liefdegevoel van een Musset, een
Baudelaire, een Verlaine eenerzijds, met dit van een Goethe, een
Mörike, een Rilke en dit van een Shelley, een D. G. Rossetti, een
Mrs. Barrett-Browning anderzijds, en het essentieel verschil springt
dadelijk in het oog, — voor eenieder althans die voor dit verschil
toegankelijk is. Want ik ben er mij zeer van bewust dat eenieder dit
niet zoo dadelijk zal begrijpen. Men verstaat, in quaesties die de
exacte wetenschappen te buiten gaan, veelmeer met het gevoel dan
met het verstand. In deze gebieden onderstelt begrijpen vaak als
onherleidelijk vereischte een gelijkaardige gestemdheid. Slechts ditgene waarmee wij van voorafaan krachtens de geaardheid van onze
natuur onbewust zijn vertrouwd, kunnen wij ons volkomen eigen
maken. Misschien is er ook in Vlaanderen voor deze quaestie minder
het begrijpen bevorderend keurverwantschap voorhanden dan bij
een essentieel Germaansch volk normalerwijze te verwachten is. Eens
heeft de heer Camiel Huysmans gezegd dat de Vlamingen Germanen
zijn van Latijnsche kultuur, en al is deze uitspraak als meest alle
aphoristische ,formules ongetwijfeld zeer geforceerd, want onmogelijk
te verifieeren van ontelbare uitingen van den Vlaamschen geest, ze
wordt in elk geval goeddeels bewaarheid in een gebied dat deze
staatsman hoogst waarschijnlijk minder op het oog had : nl. het
liefdeleven. Sinds eeuwen blootgesteld aan den noodlottigen Franschen invloed, kreeg een der hoogste en belangrijkste uitingen van
onze menschelijkheid, nl, onze erotische sensibiliteit, veelal een,
overigens ontaard, Latijnsch karakter. Bij een dichter als Van de
Woestijne b. v. is er van zielsliefde geen sprake, terwijl hij anderzijds
ook den blijden, lichten zinnenroes, de ziel- en-lichaam tot één laaie
vlam samensmeltende levensvreugde der Zuidersche beschavingen
niet kent. Is het wegens dit verstoord evenwicht in ons liefdegevoel,
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dat de huidige Vlaamsche poëzie geen liefdedichters telt ? Kunnen
zij zich op dit gebied niet uitspreken omdat ze den vreemden, oneigen
invloed onbewust als voor hen gevaarlijk voelen, terwijl anderzijds
hun oer-eigen krachten van zielsliefde zijn verschrompeld en verziekt?
Ik behoud mij voor om op dit alles bij een andere gelegenheid eens
nader in te gaan. Gezelle intusschen was een zuiver Germaansch
Vlaming. Voor Fransche invloeden was hij gesloten als een kei en ook
derhalve wellicht kon de bron der zielsliefde bij hem zoo krachtig en
zoo zuiver borrelen.
De mindere geschiktheid van veel moderne Vlamingen — die
desniettemin zeer geschoolde geesten kunnen zijn, — om met het
wezen der zielsliefde vertrouwd te geraken, . in aanmerking genomen,
berust ik er bij voorbaat in dat de diepere zin van mijn betoog aan
velen zal ontsnappen. Dit kon voor mij echter geen aanleiding zijn om
het niet te houden, al is het soms wel ontmoedigend op zooveel onbegrip te stuiten na getracht te hebben alles zoo klaar mogelijk uiteen
te zetten. Want velen ook — ik stel het telkens vast in mondelinge
gedachtenwisselingen daaromtrent, — velen die mijn stelling meenen
aan te kleven, geven er een beteekenis aan die bij mij nooit is opgekomen. Iemand wees mij onlangs op de volgens hem treffende overeenkomst tusschen den schedel -van Gezelle en dien van... André Gide.
Ik kan de quaestie dier al of niet bestaande gelijkenis gevoegelijk in
het midden laten. Het staat mijn zegsman vr ij uit dit eventueel verband
te concludeeren wat hij wil, maar door het opperen van dezen naam
naast Gezelle's gaf hij mij het sprekend bewijs dat ook voor hem de
zielsliefde — en deze alleen gaat op in Gezelle's geval, — een doode
letter is. Het volstaat bier nog eens een citaat uit Plato aan te halen
« De liefde der geslachten » (en men weet voldoende dat deze laatste
bij den Griekschen wijsgeer evengoed homo- als heterosexueel worden
verstaan) « is het begin van alle dingen, en symboliseert op een afstand
het smachten der ziel, die voor niets anders leeft, dan om het onmetelijke meer der schoonheid te zoeken. »
« Dit geloof aan de Goddelijkheid, » voegt Emerson, bij wien ik
dit citaat aantref, erbij, « is nooit uit zijn (Plato's) gedachten en vormt
de omgrenzing van al zijn dogma's. Niet het lichaam, alleen God kan
wijsheid leeren. » Daarmee is ook Gezelle's zielesmachten verklaard en
ik meen in mijn betoog niets anders te hebben gezegd.
Ik stelde dus met genoegen vast dat ook de E. H. J. Eeckhoudt
zich op dit centraal punt met mij vereenigt. Dat hij er enkel persoon56

lijke schakeeringent in legt doet van het beginsel niets af. Ook zijn van
mijn interpretatie afwijkende verklaring van enkele versregels geef ik
hem gaarne toe, omdat zij het algemeen karakter .van bewuste gedichten niet in het gedrang brengt. Ik blijf intusschen mijn eigen opvatting
dier passages aankleven, omdat ze mij, in het verband van het geheel,
het meest logisch voorkomt. Het zijn dus niet deze enkele punten
waarop onze meening verschilt die mij tot een bondig wederwoord
hebben genoopt, al moet ik den E. H. Eeckhout toch even waarschuwen zijn eigen uitgangspunt, dat dus met het mijne overeenstemt,
met niet al te veel restricties te omgeven; (want ten slotte zou men zich
kunnen afvragen welke elementen in deze verzen dan nog overblijven
opdat men er liefdeslyriek zou kunnen in zien). Maar de E. H. J.
Eeckhoudt gaat . in het laatste deel van zijn commentaar met nadruk
tegen mij te keer inzake Gezelle's schuldbewustzijn in deze periode.
Volgens den E. H. Eeckhoudt moet men in gedichten als de « Brief, »
als « Zonde », als « Het Laatste » geen zelfaanklachten zien, omdat
Gezelle niets gedaan had wat hem als priester ongeoorloofd was. Het
liefdegevoel dat in gedichten als « Dien Avond en die Rooze », « Ik
misse u », enz. tot uiting komt is volgens mijn commentator, bij een
priester natuurlijk, en dus geensdeels laakbaar. Gezelle behoefde zich
dus volstrekt niet schuldig te gevoelen. Persoonlijk ben ik het daarmee
volkomen eens ; maar... was ook Gezelle het daar mee eens ? That is
the question. De E. H. Eeckhoudt zelf spreekt van de liefdesonrust
die hij, Gezelle, heeft gekend : ( c de rilling van 't verlangen, het hartgebons der verwachting, de krop in de keel van 't verdriet, de obsessie
van den verren beminde. » Indien de zaak waarover we het hier
hebben niet zoo heel ernstig was, zou ik mij bijna een scherts veroorloven : eest à faire damner un saint ! En wie zegt ons dat Gezelle, toen
hij voor de ineenstorting stond, en ongetwijfeld zijn geweten heeft
onderzocht, dit alles, dat toch ten slotte in aardsche beslommeringen
wortelde, niet als zondig ging beschouwen ! Voor nader argumentatie
dienaangaande verwijs ik den belangstellenden lezer naar de desbetreffende passage in « Gezelle's Eros. » Maar de E. H. Joris Eeckhoud
verwijt mij ten slotte tegenspraak, tegenspraak met mijn eigen zelf.
Immers, in mijn eerste opstel over Gezelle (Querido, 1925) schreef ik
dat « de malaise, die in hem opstond toen hij uit den kring zijner
vrienden werd gerukt, zich enkel heeft lucht gegeven in smart, nergens
in schuldgevoel. » En nu kom ik wel op schuldbewustzijn bij Gezelle
wijzen ! De tegenspraak is flagrant.
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Juist. De E. H. Eeckhoudt vergeet echter dat het- hier twee verschillende opstellen betreft, waartusschen een tijdsverloop ligt van
ongevecr zes jaar. (Mijn eerste opstel werd geschreven in 1925). Ik had
de quaestie der erotiek bij Gezelle toen slechts terloops aangeraakt.
Dit stuk immers behandelt nog heel wat andere aangelegenheden in
verband met Gezelle's volledige persoonlijkheid. Mijn opvatting
betreffende -het ware karakter van zekere « gelegenheidsversjes » intusschen heeft van zekere zijde toentertijd protest uitgelokt, wat mij
er toe gebracht heeft dit belangrijk punt nogeens nader te onderzoeken.
En bij dit nader onderzoek vond ik nieuwe elementen die vroeger mijn
aandacht minder hadden getroffen, en die nu mijn thesis ' kwamen
bevestigen, zij 't ook, op het punt van het schuldbesef, volkomen
wijzigen. Dit is alles. Tegenspraak is er dus maar schijnbaar. De
desbetreffende passage in mijn vroeger opstel dient echter, bij een
eventueelen herdruk, met de nieuwe resultaten van mijn onderzoek te
worden in overeenstemming gebracht. « Wie zal mij dat wijten te
schanden » als ik in den loop van een critische navorsching bevindingen opteeken die mij mijn vroegere conclusién volkomen doen herzien ? Als ik morgen tot de overtuiging moest komen dat mijn heele
huidige opvatting van Gezelle's leeraarstijd te Roeselare verkeerd is,
welnu, dan zou ik onmiddellijk het nieuwe beeld dat ik mij van den
dichter ging vormen in de plaats stellen van het oude.
Een enkele opmerking, van overigens ondergeschikt belang, wou
ik nog even maken. De E. H. Joris Eeckhoudt wijst er op, dat bij de
verzen van Gezelle die ik als liefdeverzen aanvoer, zelfs nog andere
stukken konden toegevoegd, als b. v. « Rammentati » en « Kom e keer
hier ». Daar deze opmerking mij ook nog van andere zijde werd gemaakt, hier zelfs met de geleerde vaststelling, dat mijn bewijsmateriaal
onvolledig was, zij het mij veroorloofd hierbij een moment te blijven
stilstaan. Deze gedichten waren natuurlijk ook aan mijn aandacht niet
ontsnapt. Indien ik ze als bewijsmateriaal niet heb aangevoerd, dan is
,dit alleen omdat er m, i. voor het beoogd doel niets mee aan te vangen
is. « Rammentati » is inderdaad wellicht niets anders dan een gewoon
gelegenheidsgedicht. Ik kan er, evenmin als in « Kom e keer hier »
geen enkele siddering in bespeuren die hier een dieper gevoel zou
verraden. Ze zijn als « liefdeverzen » volkomen onbruikbaar. Indien
Gezelle geen andere liefdeslyriek op zijn actief had dan deze, dan zou
ik er nooit aan gedacht hebben op eenigen Eros bij den grooten dichter te wijzen. URBAIN VAN DE VOORDE.
.

58

Protestantisme en Huichelarij
door Anton Van Duinkerken.
Antwoord aan Pertinax (D. W. & B. November 11.)
Het zij mij vergund, zeer geachte heer redacteur van de « Dietsche
Warande en Belfort », met uwen prettigen Pertinax een weinigjen van
meening te verschillen, niet alleen over ríiijn eigen fatsoen, dat hij aanvecht, maar over het wezen zelf der kwaal, die de huichelarij is. Uw
medewerker ziet dit zielsgebrek al te zeer als een eigenaardige hoedanigheid der burgerklasse en verwijt mij op grond daarvan dat ik haar al
te zeer zou zien als een bijzondere hebbelijkheid van mijne protestantsche landgenooten.
Liever laat ik in het midden van dit niet zeer beduidende meeningsverschil, wie onzer twee het schuldigst staat aan smakeloosheid
degene, die een maatschappelijke klasse beschuldigt of degene, die een
godsdienstige secte aanklaagt van een verschijnsel, dat geen van ons
beiden gaarne ziet. Is Pertinax die man, voor wien ik hem houd, dan
heeft hij als romanschrijver duidelijk blijk gegeven van een bijzondere
gevoeligheid voor de ondeugd der huichelarij, zooals zich die in
katholieke landen voordoet. Ik wil hem daarom prijzen, zonder te
vergeten, dat ik als polemist op het oogenblik mij bezig moet houden
met hem te laken!
Pertinax vergeet namelijk, dat ik in mijn beschouwing over
« Menno ten Braak en de Moraal » niet het protestantisme als dogmatisch leerstelsel behandel, maar het residu van overgebleven godsdienstige gevoeligheden, dat heden ten dage in de protestantsch genoemde landen voor « religie » opgeld doet. Uw Pertinax, mijnheer de
redacteur, is een gelukkig mensch ! Hij krijgt op zijn schrijftafel niet
minder boeken dan ik, maar hoeveel lezenswaardiger boeken krijgt
uw Pertinax altijd ! Hij ziet nooit de uitgaven, die boven de Noordergrens van uw staatkundig afgebakend woongebied op den bespreker
worden losgelaten. Hij weet om zoo te zeggen niet eens, dat de heer
Cannegieter zich druk maakt over de vraag of Jezus geleefd heeft en
ik vergeef hem dus van blijder harte, dat hij op zijn beurt zich niet
59

druk maakt over de vraag of de heer Cannegieter leeft. Maar ik,
mijnheer de redacteur ! Ik, die moet constateeren, dat de heer Cannegieter bestaat (al is er geen sprake van, dat hij werkelijk lééft !) Hoe
veel beklagenswaardiger ben ik dan uw humoristische Pertinax!
Als de heer Pertinax zich een maand in mijn schoenen bewoog,
mijnheer de redacteur, zouden zijn likdoorns heviger zwellen van pijn
dan zijn gemoed van verontwaardiging, ofschoon dit laatste vast en
zeker hevig zwellen zou ! Want hij zou inzien, dat het protestantisme
niet meer gelijkt op de geuzen — en hagepreeken-religie der gouden
eeuw, waarvoor hij eerbied — en terecht eerbied — schijnt te hebben.
Want een mensch, die zich laat verbranden voor een dwaasheid, moge
een dwaas zijn, hij is min of meer een respectabele dwaas. Doch
iemand, die alleen maar dwaasheden uitkraamt en dwaasheden aanhoort, zoo iemand respecteer ik niet en respecteert, blijkens zijn
« Pingsteken » zelfs uw Pertinax niet. En zoo iemand is in mijn
vaderland maar al te vaak de verpersoonlijking van wat men daar
religieuze aangedaanheid » meent te moeten noemen.
9 Overigens, mijnheer de redacteur, geef ik Pertinax gelijk, dat het
standsbegrip te maken héeft met de door mij aangeduide huichelarij.
Maar gaf ik hem dit gelijk niet reeds in Augustus 1930, toen ik in het
door hem aangevallen « 1oeping » artikel de volgende zinnen letterlijk
neer schreef, recht na den zin, door Pertinax aangehaald :
u Zulk een maatschappelijke onderscheiding van de zedelijkheidscategorieën heeft een ingewikkeld stelsel van huichelarij gevestigd, waardoor
ook de rechtvaardigste rechtvaardige minstens zevenmaal per dag belemmerd wordt in zijn oordeel. Hierop is minder direct religieus dan wel sociaal
gereageerd. Maatschappelijk-revolutionaire strevingen verwierven zich
aanhang door de openbare eerlijkheid van hun protest tegen de gevestigde
hypocrisie. Lees maar wat Busken Huet over Jacob Cats schreef, wat
Multatuli meedeelde over het kantoor, waar Woutertje Pieterse terecht
kwam, hoe Potgieter de zaak van den Pennelikker behartigde, Van Eeden
de dominee schilderde, Heyermans de nette familie liet beraadslagen,
Havelaar de sociale zegepraal van het materialisme bestreed en Kuyle de
Half-watt-cultuur belichtte, en gij zult inzien, dat de opstandig denkende
mensch minder fel reageerde tegen de regelmatig uitgeoefende onrechtvaardigheid dan tegen de stelselmatige huichelarij, die haar goedpraat en
daardoor in - stand houdt. »

Deze aanhaling kan U afdoend bewijzen, dat ik mij niet slechts
tegen protestanten richtte. Ik klaagde niet het levende protestantisme
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aan, maar het ontbondene, het hedendaagsche, dat amper dien naam
nog verdient.
Tenslotte, zeer geachte heer redacteur, heb ik nog een bezwaar
tegen uwen Pertinax. Hij moest zoo boos niet worden, vind ik, als mijn
vriend Gerard I(nuvelder en ik over uwe en onze oude dichters het
woord voeren. Immers, vraag ik mij af, zijn dichters minder merkwaardige beschouwings-objecten dan bijvoorbeeld Lourdesgangen,
waarover toch een uwer beste jongere romanschrijvers — gij weet wel,
wien ik bedoel — een alleszins dragelijk boek heeft vervaardigd? Gij
zult mij toegeven : neen
En daarvan afgezien, kan het niet zijn belang hebben, vergissingen
te herstellen, zelfs als ze maar kleine vergissingen zijn? Ik meen stellig,
dat zulks zijn belang hebben kan. Anders had ik deze bijdrage voor
uw maandblad nimmer geschreven.
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K R O N TEKEN
Kunstkroniek
door A. J. Hallen.

Dees jaar, en 't zal voor velen daarom dubbel een jubeljaar wezen,
zag de nederlaag voltrekken van wat we het expressionisme noemen,
een vlag dat menig en verscheidene lading dekt. Met een redelijk
expressionisme lag niemand overhoop; de kunst is er toch om iets te
zeggen, en dat men het doet met min of meer uitbundigheid, is kwestie
van temperament; wie het aan den stok had met het expressionisme,
bedoelde de kunst welke het recht opeischte vormen en verhoudingen
te hersmeden zoo dat het oog van den gewonen sterveling moest
gereëdukeerd worden, of dat men toch • moest ingewijd in deze
nieuwe algebrische taal.
Negerkunst, en kunst die beweert tot de techniek en het irnbeeldingsspel van de kinderjaren straffeloos te mogen terugkeeren,
hebben uitgedaan; de groote slag werd geleverd, in ons land toch, in
=9 2 9 3 0, en werd verloren. Nu is het een haastig terugtrekken. Deze
terugtocht, deze vlucht zou men mogen zeggen, hing reeds in de lucht;
wie voorgaande , kronieken wil overloopen — (zeker een illusievolle
veronderstelling, maar laat ze mij een oogenblik opperen om lucht te
geven aan een heel' menschelijke zwakheid : vreugde te kunnen zeggen
dat men gelijk had, dat men het peinsde —) zal merken dat ze zulks
veronderstellen; echter zijn de algemeenheid en de waarlijk moderne
spoed waarmede deze strategische beweging voltrokken werden, verrassend. .
Over drie jaar was het cubisme overwonnen; men groef zich toen
in, in de loopgraven van het expressionisme; ook uit deze stellingen
werd men verjaagd; nu staat men in het rijk der « neue sachlichkeit »
van het zaaklijke, dorre, pijnlijk-stipte weergeven der werkelijkheid.
Waaraan is zulks te wijten?
De naoorlogsche roes heeft uitgewoed, en - met het invallen der
waarden en der beurs, ontvielen ook' de beste klanten, de nieuwe
rijken, aan de bookmakers van de schilderkunst.
De menschen worden beu steeds de tentoonstellingen binnen te
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gaan met het barre vooruitzicht te vallen in wolfijzers en te stooten op
schietgeweren, binnen te treden tot verheffing van hart en ziel en uit
te treden met den wrevel te zijn beetgenomen.
Dan kwam de oude vlaamsche kunst waar de drommen naar toe
dreven, en hun hart voelden opengaan als bij 't weervinden van een
goed, lang betreurd en eindelijk weergevonden.
En ik spreek niet eens van de grootste en belangrijkste reden; de
innerlijke groei, de wisselgang van tij, en ebbe.
Ook hierin ten andere volgen we enkel waar anderen voorgaan;
in Duitschland en ook in Frankrijk is expressionisme een versleten
cliché, een gehaat en geschuwd woord geworden. En in letterkunde is
men teruggekeerd naar den roman en naar de epiek.

Zoo heeft dan de kunst, twaalf jaar na het einde van den oorlog,
een pijnlijke en bittere zelfkritiek voltrokken.
In een heete koorts, is zij aan twijfelen gegaan, heeft afgebroken,
moedwillig, met heel het verleden, en heeft gezocht naar de gronden
van haar bestaan. Dat was reeds ingezet voor den oorlog, maar deze
heeft de beweging voortgejaagd, met de onstuimigheid van een lawien.
De .bouwkunde ging nieuwe terreinen veroveren, omdat zij eene nieuwe techniek meester werd; maar de ongelukkige zusters, de schilderkunst en de beeldhouwkunst, brandden van naijver over de gevonden
nieuwe goudader, en togen uit langs hunnen kant op zwerverstocht.
Men had haar verweten een decadente verfijning, een slaafschen
dienst van kleur en tinten en vormen, van inwerking en aanvreten
van licht en lucht, het zoeken naar de wegschemerende schim van
gevoelens, hare _etherische betrachtingen; en in een verwoeden worp
naar links heeft de kunst het licht gestopt in kelders, de lucht geloochend, de kleuren als groote vlakken aangebracht, de sprekende
vormen brutaal naar voren gehaald, ontwricht en aangedikt tot
monsterachtige vervormingen; in eene scheppingswoede heeft- ze herbouwd, hermetst, zoo noodig of zelfs heel onnoodig op den kop gezet,
naar drang en visie en dikwijls naar willekeur. We trappen alles nijdig
ineen; wij , hermaken den wereld.
Te voren was in de kunst alle gedacht uit den booze; men was de
minnezanger van het half vermoede, half uitgesprokene; onuitgesproken woorden zijn de schoonste. Nu werd de kunst cerebraal, ge
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wild en uitsluitend cerebraal. Ontroering had geen stem meer in het
kapittel; men sloeg u met ijzeren vuist de waarheid in 't gezicht; men
beweerde onvermoede, revolutioneerende nieuwigheden u voor te
bliksemen, en men werd versuft door al dat geweld om u eenige schilfertjes, eenige — reeds bekende — facetten van de waarheid te doen
vatten, bij slot van rekening, alledaagsche gemeengoed.
Zoo onderzocht dan de kunst (schilder- en beeldhouwkunst)
dees laatste jaren de bestanddeelen van haar zelfstandigheid : haar
« materia prima » en haar « forma substanti3lis », haar uitdrukkingsmogelijkheid en haar bezieling. Zij bedankte feestelijk nog langer langs
den weg der zinnen te gaan naar het hart der menigte, en wilde een
leerstoel worden van waarheden en inzichten en stelsels. Of in eene
mystieke bevlieging, in eene oprisping van puritanisme, ging ze doen
aan de musique pure van lijn of kleur.

Deze tijd van pijnlijk zelfonderzoek schijnt nu ten einde. Hij was
begrijpelijk, noodzakelijk; en misschien is deze tijd van uitzuivering
zelfs te kort geweest om heilzamen en duurzamen ommekeer te weeg
te brengen.
Wat gaat er nu volgen? Neue sachlichkeit ? Zeker zullen we wel
een tijd beleven van zakelijk, nauwkeurig, doordringend zoeken naar
werkelijkheid, van techniek, een tijd van studies, van naaktstudies
inzonderheid; maar daarna? want ook dat is maar een gradus ad Parnassum, de inzet tot wat anders. We dierven over jaren zeggen dat onze
tij 3 misschien wel pelgrimeert naar een nieuwen barok, wel te verstaan,
naar een twintigeeuwschen barok, die, aangepast aan tijd en strekking,
bijzonder aan simpele strengheid van vorm, in dienst wil staan van de
aangevoelde waarheid. Barok is toch wel vooral dat : het gevoelen
binnenst buiten keeren. Eene tijd die zoo fanatiek aan cerebrale kunst
deed, moet onvermijdelijk deze bekommernis in zekere mate behouden
Wat er ook van weze, de kunst zal wel haren weg vinden. We
mogen voor dezen tijd van geestelijke verwarring wel eenig voorbeeld
zoeken bij de jaren die volgden op de fransche revolutie en op Napoleons oorlogen. Toen was men slecht aan te spreken over de geschapen toestanden; men schaamde zich over zijnen tijd, men dacht
alle schoonheid en waardigheid te loor gegaan en men greep terug naar
vervlogen eeuwen. Wilde men schoonheid vinden, dan moest men
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daar gaan zoeken. In rasschen .cyclus doorliep men toen opvolgendlijk
de verschillende eeuwen en stijlen, om uit te komen op een opvatting
en uitwerking waarin de strekkingen van den tijd weerspiegelden
op realisme en impressionisme.
Zoo hoog loopen we niet op met het verleden, en zoo vies kijken
we niet neer op het heden; maar levendig is ook nu het besef te staan
voor nieuwe tij Sen. En deze zullen het uitdrukkingsmiddel vinden,
om hun eigenheid gaaf en geheel aan den man te brengen. En hoe
minder men er theoretisch naar streeft, hoe rasscher men de oplossing
zal naderen.

,

Voor de Driejaarlijksche, te Antwerpen was de nederlaag van het
expressionisme een voldongen feit. Slechts eenige, schaarsche aanhangers, ondermeer Albert Van Dyk, wiens « jager » niettegenstaande
kwaliteiten van koloriet, een mislukte nalooper leek van Permeke. Deze,
lijk alle grootmeesters der nieuwere strekking, ontbrak. Ten andere
men betreurde de afzijdigheid of afwezigheid van vele bekende namen,
zoodat het salon maar slecht kon doorgaan als maatstaf van wat er
roert en leeft.
De tentoonstelling was zoetjes, te zoetjes zelf; men dacht zich
terug op tentoonstellingen van over ettelijke jaren. En Foujita en
bijzonder Minne uitgezonderd, was er weinig doorslaand nieuw werk.
Laermans en_ Courtens waren minder goed als van hunnentwege verwacht werd. Die algemeene indruk van middelmatigheid mag nochtans geen afbreuk doen op de verdiensten van schilders die hunnen
naam eere aandeden : als Gastmans en Van Mieghem, Verstraeten en
Van Os, Jan De Clercq en van Giel (met heel knap werk). Cantré,
Vaes, Ramah en anderen.
En in de zaal der beeldhouwkunst was er bepaald een terugkeer
te merken tot het classicisme. Een onbeholpen classicisme, breedsprakerig, in den aard van het oorlogsmonument van Antwerpen, dat
leelijk is en gezwollen van pathos en daarbij in een slechte omraming
staat en in een midden dat tot leelijk symbolisme kan brengen : men
moet toch niet te zeer oorlog en capitalisme in verband brengen; vóór
Bene bank passen beter leeuwen en leeuwentemmers.

65

Het verdient wel aangestipt dat vele kunstenaars, in den roes van
het expressionisme, afzijdig bleven, hunzelven bleven; ze stonden in
den donkeren hoek, en werkten er voort in zelfcontrool en -bestendige
loutering, Zoowat overal zal men er vinden; maar ik geloof hun getal
in Antwerpen talrijker dan elders.
Zoo zag de maand December den schilder G. Van Raemdonck in.
de zaal Aghte uit den vergeethoek treden met de zekerheid en de kenteekens van een meester-te-wege. Als, teekenaar, alsillustrator verwierf hij naam door zijn raak opmerken en weergeven, en zijn soms
bijtende 'soms , goedmoedige satyre. Maar hier gaat het over zijn_
schilderkunst en dan nog over zijne portretten inzonderheid. Er
hingen doeken. uit verscheidene tijdstippen, zoodat men den groei van
zijn talent kan nagaan. Portretten uit vroegere jaren in kloeke trekken
aangelegd, met forschen handigen penseelslag. Maar geleidelijk ont-stond in hem het verlangen alle trucs van belichting enz. weg te laten.
en eenvoudig weg de gelaatstrekken weer te geven lijk ze zijn, zonder
eenige moeilijkheid te ontwijken; hij kwam dan tot portretten, effen
plat geschilderd, waar de minste nuanceering van gevoelen tot haar
jecht komt, maar waar ook geen enkele bijzonderheid kan worden
escamoteerd. Paneelen waar lijn van oog en mond met eene mirakuleuze zekerheid zonder hertoetsen noch empateeren worden aangelegd,
zoo zuiver als bij portretten van Ingres, of David, en die u doen denken aan de oude vlaamsche meesters. Van Raemdonck is expressionist.
in den hoogen zin van 't woord, en mag zich verheugen in eene techniek die boogt op lange oefening, steunt op verrassende zuiverheid en.
zekerheid, en streeft naar groote eenvoudigheid. Waar het hout van.
het paneel uit zijn zelven spreekt, wordt er zelfs geen fijne glacis overgestreken.
-

Een van de grootste verrassingen der wereldtentoonstelling van._
Antwerpen was wel het terugvinden van de Pelgrim-tentoonstelling,..
in de « liturgische kunst ». Dat was de Pelgrim redivivus; de 19 twintigsten der werken kwamen uit zijne talen; waren geweerd Van.
Puyenbroeck, van Os en van Sina (quia té bezadigd?); kwamen er bij
Wallaert en teekeningen van Ramah, hoewel ik het godsdienstige,
om niet te zeggen het liturgische van diens kunst maar niet heb kunnen.
snappen; al' de andere waren oud bekenden. En déés wordt nu wel
merkwaardig. Over een jaar had men geen misprijzen genoeg voor den..
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Pelgrim, en waren het allen roerend-eens met Colleye in de Metropole;
en na zes maanden, duikt deze tentoonstelling weer op, ditmaal zelfs
als liturgische kunst, d. i. kunst die dienen kan in kerken, en heeft
men er vrede mede, Vanwaar deze ommekeer op zes maanden? Hoe
komt het dat na zes maanden hetzelfde werk, gezalfd wordt en gezegend, geproefd en goedgevonden ? Wie of wat verklaart ons dat?
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Ringsteken
Wij mogen niet boosaardig worden door uit « De nieuwe Gids »
systematiek de droeve hoogmoedsmoppen te citeeren. De December.
kroniek van Willem Kloos draagt tot titel : « Over de eenig-ware wijze
van gedichten kritiseeren, feitelijke mededeelingen daarover uit eigen
ervaring. » Het volgende daaruit is een wijs vermaan, dat natuurlijk
voor de oudere critici dezes lands niet kan bestemd zijn. Maar dat
onze jonge kemphanen er dan maar eens over mediteeren :
c Om duidelijk te doen voelen, aan alle menschen die over verzen schrijven, hoe
'n moeilijk want slechts langzaam-aan te verwerven bekwaamheid er toe vereischt wordt,
om te kunnen oordeelen over Poëzie, die men onder oogen krijgt. Men moet daarvoor*
zelf geheel en al doordrongen zijn van de innerlijkste Essentie der Poëzie in het algemeen,
of m. a. w., al is men ook zelf geen Dichter geworden — of men dat wordt kan van bijomstandigheden afhangen — men moet toch in zijn .eigenen diepsten Geest, van dichterlijken aanleg wezen, dus psychische aanvoelingsverbeeldings- en gehoorsmacht en
bovendien een groote mate van subtiel-begrijpende Intellektualiteit bezitten, eer men
het wagen mag om luid te spreken, op zélfverzekerden toon over gedichten, die men
heeft « bestudeerd ». Wilden de heeren, die zich zonder eenigerlei innerlijken schroom
aan het spreken over Poëzie wagen, dit eerst kalmpjes leeren inzien — de dichtkunst en
het beslissen daarover zijn ernstige moeilijke vakken, zoo goed als alle andere - dan zou
er niet zooveel onderlinge tegenspraak tusschen . de talrijke beoordeelingen kunnen
bestaan over hetzelfde boek. »

Uit een bericht op de eerste bladzijde van het nummer blijkt dat
de kopij voor den ganschen jaargang 1931 al gereed ligt nl. een roman
van Karel Van Damme « Het gezellenhuis », twaalf stuks bellettristisch proza van twaalf verschillenden en meer dergelijks van anderen;
verzen van twintig verschillende dichters en van anderen; tien « artikelen van verschillenden aard » van tien verschillende schrijvers en
andere artikelen van anderen.
Het is geen grootspraak van de redactie, alles wordt met
naam en titel opgegeven.
Ik haal dat feit nu aan om de redactie van Dietsche Warande en
Belfort eens een weldoenden prikkel te geven. Zij heeft het ver gebracht, maar De Nieuwe Gids is dan toch nog heel wat anders. En
die van De Warande denken nu zeker : « als we nu ook eens de volle68

dige kopij voor 1931 klaar hadden, konden we een heel jaar rustig
werken om in 1931 actueele kopij te geven. »
Zien ze er kans toe, ze moeten het mij maar laten weten. Een
telefoontje, een gele postkaart, het zal aan mij niet liggen, ik anticipeer.
Ik kan nu toch al den inhoud opgeven van den volledigen jaargang
1931 De Nieuwe Gids. Dat is heel wat tijd uitgewonnen, dien ik kan
besteden om in 1931 een parlementaire kroniek te schrijven over de
kamerdebatten, in 1932 over de « Ecole des hautes études » en de wetten
op lager en middelbaar onderwijs. Daar de vlaamsche kwestie in 193o
volledig werd opgelost is dat gemakkelijk.
Trouwens De Nieuwe Gids doet iets dergelijks. Hij belooft « een
maandelijksch overzicht waarin de verschillende vraagstukken van
den dag, die van belang zijn voor de algemeene nederlandsche cultuur,
in het kort zullen worden behandeld. »

Deze rubriek zou, cf. het voorgaande, verzuren voor den lezer en
voor Pertinax, indien ze zich ging inlaten met politiek, maar ik vraag
beleefd oorlof voor twee knipsels.
Het eerste betreft een ingezonden bladzijde van den katholieken
vlaamsch nationalistischen senator J. Van Mierlo, van Turnhout, in
« Leiding ». De bladzijde staat in verband met een polemiek van den
heer Van Mierlo met het weekblad « Vlaanderen » en een antwoord
daarop van Prof. Geyl in « Leiding » (October). Men zou die bladzijde nu kunnen citeeren met een vreesachtig « ten titel van documentatie », maar liever halen wij ze aan met instemming, ten minste voor
zoover zij beteekent een doorbraak van gezonden werkelijkheidszin
bij de katholieke nationalisten
« Professor Geyl neme in aanmerking dat mijn stuk in « Vlaanderen » feitelijk
gericht was tegen dit blad, dat, gelijk hij zelf zegt, « maar regelrecht op Groot-Nederland
wil losstormen »; het was gericht tegen « die studenten-vergaderingen en weekbladen die
luid om Groot-Nederland roepen » buiten alle werkelijkheid om. Mijn strijd ging tegen
« Vlaanderen », dat betoogde dat het Vlaamsche Nationalisme uitsluitend Groot-Nederlandsch Nationalisme was, en dat daarom allen die voor minder ver gaande oplossingen
werken « verraders, neo-Belgicisten en wat al niet zijn. » Daartegen verzette ik mij, en
pleitte dat het Vlaamsch Nationalisme Vlaamsch Nationalisme was, dat eerst en vooral
naar Vlaanderen's kultureele vrijmaking en ontwikkeling streeft. Op politiek terrein was
dit ideaal het vroegst en het best te verwerkelijken, zegde ik, in een Federaal België. Als
rechtstreeksch doel van ons politiek streven te stellen de staatkundige hereeniging van
-
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Noord- en Zuid-Nederland, beschouwde ik, in de huidige omstandigheden van Vlaanderen
en Holland, voor onze beweging als gelijkstaande met zelfmoord. Zoo zette ik uiteen dat
Vlaanderen en Nederland te zeer van elkander vervreemd zijn, dan dat Vlaanderen
nu ten tijde, zonder gevaar voor haar eigen wezenheid met Nederland zou kunnen ver-

bonden worden. Ik ben het volkomen eens met den Heer Herman Vos : « dat Vlaanderen
eerst staatkundig volgroeid zij, met al de organen die noodig zijn om zijn kultureele
functie te vervullen, vooraleer het naar het rijk van de als nog onbereikbare politieke
idealiteit blikt. »

Heeft Vlaanderen eenmaal zijn eigen kultuur, staat het kultureel sterk, dan zal het
ook, gelijk Professor Geyl zegt, in geval van crisis, met meer bewustheid en doortastendheid kunnen handelen, en met meer gezag (niet langer als bedelares, maar als gelijkberechtigde en in eigen wezenheid gevestigde) tot Wallonië, zoowel als tot Nederland en
tot Europa spreken.
Waar Professor Geyl mij dan laat zeggen : « Maar ik wil niet dat dit geschiedt »,
dat nl. ooit Vlaanderen en Nederland vereenigd worden, daar vergist hij zich. Ik wil
vooreerst een kultureel sterk en levenskrachtig Vlaanderen. Wat er dan verder zal gebeuren zal de toekomst uitmaken, als Vlaanderen maar leeft.
Het was dus tegen Vlaanderen's grondstellingen dat ik het nu bestaande diep verschil in de kultuur tusschen Vlaanderen en Nederland sterk heb moeten betoonen, om
het klaar te maken, dat wij, Vlaamsche Nationalisten, en voornamelijk wij, Katholieke
Vlaamsche Nationalisten, in de bestaande omstandigheden, naar geen politieke aansluiting
met Nederlatid moeten streven. Wanneer die omstandigheden zich grondig zullen gewijzigd hebben, wanneer Vlaanderen zoo levenskrachtig zal zijn geworden, dat het zich zelf
blijft en eigenmachtig over zich zelf kan beschikken, dan zullen ook mijn bezwaren hebben opgehouden te bestaan.
Of dan een Groot-Nederlandsche Staat er het gevolg van zal zijn, moet de toekomst
uitwijzen. »

Het tweede knipsel betreft een kleine onnauwkeurigheid in de
rede, die Dr. Speleers, rector der vlaamsche hoogeschool van Gent
tijdens den oorlog, den 2i October jl., voor de Gentsche studenten
heeft uitgesproken en nu in « Roeping » laten verschijnen
« Maar niemand minder dan de toenmaals erkende leider der Vlaamsche Beweging,
FRANS VAN CAUWELAERT, verklaarde, in den kroonraad van Lophem : « Wij willen
deze Vlaamsche Hoogeschool niet », en terwijl hij tevens zijn oud-wapenbroeders aan
de hatelijkste vervolgingen overleverde, veroordeelde hij, meteen, ons volk tot een hernieuwde en noodelooze krachtsverspilling. »

Maar niemand minder dan Dr. Speleers spreekt hier wetens of
onwetens onwaarheid, want Frans Van Cauwelaert was niet tegenwoordig op den « kroonraad van Lophem », Frans Van Cauwelaert
verbleef op dat oogenblik te Scheveningen.
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Eei nieuw nummer van « De Pelgrim » snijden wij altijd met
belangstelling open (ik hoor den lezer roepen : om de artikelen van
Jufvrouw Delwaide ! en toch, hand op het hart, neen !) om de Kantteekeningen van Dirk Vansina. Het louteringsvuur dat door anderen
in de litteraire kritiek wordt aangestoken, Dirk Vansina steekt het
driemaandelijks aan in de kritiek der plastische kunsten. Vanaf het
eerste nummer is hij, zoo radicaal als bevoegd en overtuigd, ten strijde
getogen tegen impotentie, zelfbedrog, zelfoverschatting en waanbegrippen in de religieuze en zoogezegd religieuze schilderkunst en
zoogezegde schilderkunst. Wij meenen herhaaldelijk uit die kantteekeningen te hebben geciteerd en zouden we 't niet gedaan hebben,
dan hebben we groot ongelijk gehad. Door die kantteekex^ingen loopt
een lijn, ze zijn groot opgezet als hoofdstukken van een boek en toch
vol actueele détails.
Hier volgt een o. a. schitterende passus over « het uitbeelden van
de Godheid zelve »
« Meerdere kunstenaars hebben in de laatste jaren getracht de Godheid zelve uit
te beelden. Wij denken hierbij aan de H. Drievuldigheid-uitbeelding van Peeters, een
soort monsterhoofd met drie aangezichten; of aan het dubbelgelaat van Poetoe door de
duif verbonden dat ons meer bevreemden zal dan dat het ons huiverend duizelen doet
voor het bovenmenschelijke. Wat ze ons toonen staat niet boven de natuur, maar is een
monsterachtige afwijking er van. Er is geen mysterie in deze tastbare vormentaal en God
zullen we toch vóóral als mysterie gevoelen. Daaraan is het slagen van Servaes te danken,
dat zijn « Heilige Drievuldigheid » buiten ons onmiddellijk bereik blijft. Uit donkerten
en gouden misten lichten de Aangezichten op. Zij blijven verre en onbepaald, maar hun
licht straalt ons tegen. Wij krijgen een bepaald lumineuzen indruk van verhevenheid en
van mysterie.
Maar waarom faalt Herman Deckers als hij ons in « Lumen de Lumine » God wil
doen gevoelen? Wel roept de aanschouwing van zijn werk ons theologische leerbegrippen
voor den geest, maar hij evoceert niet dit moment dat « Licht van het Licht » deed uitroepen aan een mensch voor wiens gevoelen alle woorden en alle beelden te kort schoten.
Waar we Gods majesteit willen doen aanvoelen, zijn almacht en allesoverheersching,
falen we steeds weer in de plastische uitbeelding als deze steunt op beelden die zelf maar
noodmiddelen waren en waarvan geen enkel absolute waarde bezit. Door hun opvolging,
door het rhythme van de uitspraak heeft de ziener getracht iets te doen navoelen dat hij

gevoeld had en het is niet door een dier hulpmiddelen uit te kiezen en in beeld te brengen
dat we de zaak zelf zullen vermogen voor te stellen.
Als we Jezus willen uitbeelden als God in zijn albeheerschende Liefde is het niet
met Hem een tiara op zijn hoofd, een wereldbol onder zijn voeten en een scepter in zijn
hand te geven, dat we het bedoelde gevoel zullen vermogen te evoceeren. We geraken er
slechts toe een ideogram te schrijven om een begrip vast te leggen, maar Jezus' albeheerschende Liefde laten w'aan den toeschouwer niet gevoelen. Daarom zijn alle beelden van
Christus-Koning, evenals onze H. Hart-beelden, als scheppend kunstwerk waardeloos.
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Daarom is er met symbolisme in de kunst niets aan te vangen. omdat juist de symbolen
tusschen ons en de zaak zelve die we moeten aanvoelen worden ingeschoven. Zij verbergen voor het gevoel wat ze moeten verklaren voor den geest. Zij beletten elke uitstraling.
En zij de dienaars worden al te vaak usurpators.
Dit moge hard schijnen ook aan hen die meenen dat heropbloei van godsdienstige
kunst enkel een kwestie is van goeden smaak en ambachtelijke en theologische kennis.
Maar moeten we ook een mooie bondieuserie van goeden smaak niet aanklagen indien zij
onze geestelijke luiheid te gemoet komt om de bovenzinnelijke realiteit te verbergen? Ik
weet het wel, bij gemis aan wat anders moeten w'er ons meê voorthelpen, maar doen wij
het in het besef van de zeer minieme en als werk van godsdienstige kunst ook betrekkelijke
waarde van de beelden van b. v. een De Villiers, een Hartzing, een Biesot, om van onze
Vlaamsche beeldhouwers niet te gewagen. Laten we niet vergeten dat we slechts dan voor
godsdienstige kunst staan als in haar beleefde religieuze momenten zijn vastgelegd die op
ons als prikkel kunnen inwerken om dergelijke momenten te evoceeren. Wie van God
spreekt, moet Hem ons, hoe ook, als eene reeële aanwezigheid kunnen doen aanvoelen.

In « De Gids » weer de pikante treffende rubriek : « Van de redactie » over verschillende actualiteiten.
Een Zweedsch criticus heeft de bekroning van Sinclair Lewis met
den Nobel-prijs voor letterkunde een van de meest blameerende
gebeurtenissen in Zweden uit de laatste jaren genoemd. Inderdaad
waar blijft de peilschaal, die aanwijst, wat litteratuur mag heeten ? Op
dezen weg voortgaande, zou de Zweedsche Academie eerlang haar
taak wel kunnen overdragen aan de jury ter bekroning van Miss
Universe.
« Waan » staat boven een beschouwing naar aanleiding van de
aankondiging, dat plannen bestaan tot het houden van een internationale tentoonstelling van decoratieve en industrieele kunsten te Parijs
in 1936. Welke maatschappelijke groepen of welke sferen van invlced
zijn het toch, die jaar in jaar uit de regeeringen van verschillende landen tot deze reusachtige, millioenen verslindende ontplooiingen van
energie weten over te halen? Wie hebben er baat bij ? De tentoonstelling te Parijs in 1925 gehouden heeft geen geestelijke winst gebracht,
althans zeker geen winst, die maar eenigszins in verhouding staat tot
de schatten, die de opzet heeft gekost, en de enorme toewijding die zij
heeft verslonden. Die schatten en die toewijding zouden blijvende
schoonheid hebben mogelijk gemaakt. De kunst schuwt nu eenmaal
het lawaai, zij gedijt het best in stilte.
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In « Critisch bulletijn » heeft Anthonie Donker het over de vertaalwaarde der Nederlandsche literatuur. Waar hij over bepaalde
werken spreekt, blijkt dat hij op verre na niet op de hoogte - is van
onze vlaamsche letteren maar zijn algemeene beschouwingen en die
over mcdern hcllandsch werk zijn het aanhalen waard:
« Van het bestaan eener Hcllandsche litteratuur heeft men in
Rusland, Italië, Amerika, Scandinavië vrijwel geen vermoeden. In
Frankrijk of Duitschland, waar men in het algemeen weet, dat Holland een onafhankelijk land is met een eigen taal, veronderstelt men
er ook wel het bestaan eener litteratuur, die er dan echter ten eereenmale onbekend is en blijft. In Duitschland kan het nog wel eens gebeuren, dat men U naar « Dekker » vraagt, dan blijkt Multatuli bedoeld te
zijn, soms heeft men ook gehoord van Henriette Ioland Holst en Van
Eeden. Tegenwoordig leest men er buitendien Felix Timmermans
en kan men tot op de onwaarschijnlijkste stationnetjes in de kiosk « Die
Coornvelts » vinden. De jonge Fabricius heeft op het oogenblik in
Duitschland meer succes dan in zijn eigen land. In Amerika en Engeland, trouwens ook wel in andere landen, wordt soms Couperus
gelezen. Voor het overige is de Nederlandsche litteratuur in den
vreemde vrijwel volslagen onbekend.. Ons land ontleent zijn bekendheid, behalve aan ons Indië en in wetenschappelijke kringen aan een
aantal vermaarde geleerden, aan Volendam en de bollenvelden, aan
den Vliegenden H,, llander en aan dokter v. d. Velde. Den laatsten
tijd is herhaaldelijk de vraag naar de mogelijkheid van vertaling van
Nederlandsche litteratuur ter sprake gekomen. Mocht het ooit van
praten tot doen komen, wat niet zoo heel waarschijnlijk is, dan is het
te hopen, dat de keuze der te vertalen werken in bevoegde handen
komt. Men zou met het meerendeel onzer gangbare litteratuur ons
prestige meer schade doen dan een dienst bewijzen. Onze romanlitteratuur staat nu eenmaal sinds jaar en dag ver bij de belangrijke
romans in het buitenland ten achter. Er is bijna geen roman bij ons,
die de proef eener vertaling kan doorstaan, het meeste zou verbleeken,
klein en geborneerd blijken, zoo niet nog erger. Er is allerlei aardig
werk, dat toch van alle ruimere cultureele beteekenis is gespeend. Onze
romans zijn voor vertaling of te locaal van karakter (De Man, wiens
« Wassende Water » juist in het Duitsch is verschenen, èn Coolen) of
zij zijn ondanks fijnheid van teekening en algemeenheid van probleemstelling toch te weinig bijzonder, om in het buitenland ook maar eenigszins de aandacht te kunnen trekken; ook het beste werk van Boudier73

Bakker en Top Naeff zou tusschen de belangrijke buitenlandsche
romans in het niet zinken. Er is geen reden het buitenland iets te bieden, waarvan het zelf al beter - voorzien is. Zelfs auteurs van sterk
persoonlIjken toon en oorspronkelijke geestesgesteldheid als Van
Genderen Stort en Van Vorden vallen geheel weg naast de belangrijke
Duitsche en Fransche romanciers. Het weinige proza, der jongeren,
dat hier in vertaling wordt geboden, heeft ongetwijfeld gebreken, het
is mager en smal (en de Duitsche lezer weet dan nog niet eens, hoe
schaarsch het is; bij verscheidenen is. er geen sprake van een keuze
maar van hun eenige prozaprestatie), het doet in elk geval ons land
geen oneer aan en Slauerhoffs Larrios is zeker iets bijzonders. Men zal,
als men ooit tot vertaling van anderen overgaat, uiterst voorzichtig en
select te werk moeten gaan.))

«De Witte» van Ernest Claes is verschenen in het Insel-Verlag.
« Der Flachskopf » heet hij daar, En het is dadelijk een succes van belang geweest. De bekende romancier Frans Herwig schrijft erover in
het Decembernummer van « Hochland »
Da gibt Ernest Claes, mit herrlichen Holzschnitten und einem Vorwort von Felix
Timmermans, die saftige Geschichte eines landlichen Lausbuben, der zum Glück die
hámische Art des Thomaschen nicht hat, sondern frech auf naive Weise, tapfer und
niemals gebeugt, unverwüstlich aus Lebenskraft, sich vor beglückten Lesern produziert.
Mein Gott. Welche wunderbare Trachten Prügel bezieht dies kleine Ekel, das so herzlich
offen aller Erziehung spottet. Jungens von diesem Kaliber brauchen allerdings die Pferdekur, der unsere zarten Knaben erliegen würden. Ihm, unserem F 1 a c h .s k o p f
wird dadurch nur die Kraft gesteigert und gehártet, «und wenn er am Schlusz des Buches
in die klösterliche Druckerei als Lehrling eintritt, so kann man überzeugt sein dasz er
auf rechte Art jedenfalls ehrlich und gerade seinen Lebensweg gehen wird. « Flachskopf »
ist ein Buch, das uns aus einem ganzen Wald von grauen Spinneweben wieder
hinaushilft. »

De Nijmeegsche hoogleeraar E. P. Van Ginneken, die sedert
eenige, jaren het Kollewynisme heeft afgezworen, is in de laatste
maanden te velde getogen tegen de Vereenvoudigers. Hij liet o. m.
in de Maasbode een reeks artikelen verschijnen waarin hij in de vereenvoudiging een bedreiging ziet voor de nederlandsche kultuur.
Zoo schrijft hij o. m. aan het adres van Dr. Moller en prof.
DeVooys:
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Inderdaad, dat is Uw schuld, mijne Heeren Vereenvoudigers, waarover ik mij 'als
beschaafde Brabander nu al eenige jaren geducht aan het ergeren ben.
Neen, het is niet alleen de wetenschap, die mij van de Kollewijnsche ideeën heeft
bekeerd; het is ook de droeve praktijk van Uwe opvoedingsresultaten, die mij helaas veel
te laat de oogen hebben doen opengaan.
En U, groote Moller, mijn vriend en eenmaal mijn leermeester, ideale kamper en
willer, ik moet u hier eindelijk noemen tegen de neiging van mijn dankbaar hart in, als ik
overdenk, wat ik aan u te danken heb; maar ik moet u nu, door mijn levensplicht gedwongen hier openlijk noemen en aanklagen, dat gij zonder onze grove Brabantsche taal en de
gebreken van ons Brabantsche volk te kennen, op Amsterdamsche inspiraties drijvend,
hier alom de vereenvoudiging hebt ingeplant en opgekweekt. Bij al het goed, dat gij als
cultuurbrenger aan de Tilburgsche leergangen, en met de stichting uwer lycea van het
0. M. 0. over heel Brabant gedaan hebt, hebt gij uit ons opkomend geslacht ook helaas
een donkere oergolf van onbeschaafd Brabantsch doen opwellen, waar wij nog in geen
twintig of dertig jaar aan ontkomen. Wat voor U een vergeeflijke onnadenkendheid is
geweest, is voor Brabant een oude opleving van barbaarsche oer-driften geworden want
mijn beste uit Holland afkomstige leerlingen vinden de taal van uw letterkunde : « geen
culturtaal meer. »
En gij, de Vooys, kalme burger en rustige cultuurmensch, gij stille Goudenaar met
uw goede hart, gij weet niet, wat voor duivels gij hier met uw nieuwe Taalgids hebt
ontketend; gij hebt de beste van onze Brabantsche onderwijzers en leeraars omtrent de
moedertaal het hoofd geheel en al op hol . gebracht.

Pertinax.
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Boekbespreking
H. POUTSMA : Do you speak English. Engelsche woorden en uitdrukkingen. 7e druk,
Uitg. P. Noordhoff, Groningen. Ing. 4,5o fl., geb. 4,go fl.
Wie dezen schat van woorden en wendingen heeft doorgewerkt, mag zeggen dat
hij de engelsche taal machtig is.
J. KUYPERS : De gouden Poort. Bloemlezing voor middelbaar en normaal onderwijs.
Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
J. Kuypers heeft zijn tweedeelige bloemlezing, met behoud van haar oorspronkelijk karakter, omgewerkt en uitgebreid tot een bloemlezing- in drie deelen, door toevoeging van een speciaal voor de lagere klassen van middelbaar onderwijs geschikt deel:
Op den drempel. Wij hebben bij 't verschijnen der eerste uitgave onze waardeering
uitgesproken voor de wijze op dewelke deze bloemlezing werd samengesteld, want we
waren ervan overtuigd dat ze uitstekende diensten bewijzen kon bij het literatuur-onderwijs. We misten echter ongaarne in deze bloemlezing een paar schrijvers en
hoopten dat dit verzuim zou worden goed gemaakt bij een gebeurlijken herdruk. Wij
hebben trouwens geen oogenblik eenige opzettelijkheid ondersteld en erkennen gaarne
dat aan het werk der katholieke letterkundigen ruime aandacht werd verleend. Daarom
verwondert het me zeer in dezen bijgewerkten herdruk weer vruchteloos te hebben gezocht naar een enkel stuk uit het werk van J.Persyn; alhoewel de samensteller in het voorwoord van dit nieuwe tweede deel verklaart meer plaats te hebben ingeruimd aan wetenschappelijk of critisch, zoogenaamd proza. Indien de samensteller — om slechts dit eenc
fragment te vermelden — even het schitterend hoofdstuk lezen wil dat Dr. J. Persijn,
in dit tijdschrift, heeft gewijd aan Dante, dan zal hij zijn verzuim hartsgrondig betreuren.
A. V. C.
Gedenkboek Dr K. De Flou. Uitgegeven door het Huldecomiteit.
Naar aanleiding van de benoeming van K. De Flou, tot doctor honoris causa van
de Leuvensche Alma Mater, die gepaard ging met zijn vijf en zeventigsten verjaardag,
heeft een aantal vrienden en bewonderaars dezen stoeren, eenvoudigen vlaamschen
werker een passende en zeer hartelijke hulde gebracht. Dit gedenkboek nu brengt
behalve een korte studie van Eg. Strubbe en de bibliographie van den feesteling, het
verslag der feestzitting en de redevoeringen die er werden uitgesproken. Bij de hulde
aan dezen pionier op toponymisch gebied voegt de redactie van dit tijdschrift gaarne
de uitdrukking van hare hooge waardeering. D. W. en B.
W. ESDERS : Wat iedereen over Voordrachtkunst weten moet. Uitg. De Vl. Drukkerij,
Leuven. — Pr. 12 fr.
Hier is een boekje dat ik met nadruk aanbevelen wou aan al wie de eenvoudige,
,dagelijksche kunst van het gesproken woord beoefenen moet; in de eerste plaats aan
leeraars en opvoeders. Schrijver beschouwt de eigenlijke voordrachtkunst als de grondslag van de gesproken woordkunst in al hare vormen, en als de beste oefenschool voor
de stijleering dezer woordkunst.
« Er wordt in het onderwijs — zegt Schrijver — te weinig gelet op goed-spreken.
Wij hebben niet klaar leeren spreken. Wij hebben geen goed nederlandsch geleerd. Onze
zinsbouw is slordig. Wij kennen niet de eenvoudigste vormen van de gestyleerde (= welvoegelijke) houding of het gebaar. » En dit verwijt treft waarachtig niet enkel vele leeraars en leeraressen onzer officieele en vrije gestichten, maar wij hebben gelegenheid
in vele kerken ons elken Zondag te ergeren aan de taal die in het huis des Heeren van den
kansel klinkt. Laten deze opvoeders en geestelijke leiders ten minste uit een gevoel
van verantwoordelijkheid en zelf-respect een poging doen om dit verwijt te keeren en
laten ze alvast beginnen met dit zeer klare en praktische handboekje van W. Esders.
W. B.

Z

Sir JAMES JEANS : Het Heelal. Zijn bouw en zijn Vraagstukken, Geautoriseerde
vertaling van Dr S. L. Van Ossmes. 24 illustraties buiten den tekst en 24 figuren. Uitg.
M. V. H. P. Leopold's Uitgeversmaatschappij, Den Haag, Pr. ing. 5, 75; geb. 6,90 fl.
James Jeans is ongetwijfeld een der eerste astronomen van onzen tijd; en hij bezit
bovendien de niet onbelangrijke gave over deze beangstigende en tevens verlokkende
wetenschap te schrijven met een groote klaarheid . en bevattelijkheid. De Genestet heeft
misschien niet bevroed hoe diep hij dichtte wanneer hij schreef dat de mensch in raadselen wandelt op aard. Dit boek over de peilingen in den sterrenhemel, de peilingen
in het atoom, de peilingen in den tijd, de ontwikkeling van het heelal, de sterren en
heelal's begin en einde, is ongemeen verrassend en boeiend, al betreuren we dat deze
groote geleerde, als een nederlaag voor zijn denken bekennen moet niet te weten hoe,
noch van waar, noch waardoor het leven op aarde een aanvang nam. Dr V.
BAS.DE CRAENE : De Moeder der vernieuwde Menschheid. Te verkrijgen bij De
Standaard of bij den schrijver, pastoor te Caprijcke. Pr. ioo fr.
Bas. De Craene is een ijverig vulgarisator van bijbelsche schoonheid. Na zijn
Evangeliebeelden, Zijn Getuigen, Simon Petrus, thans dit nieuwe en prachtvoller uitgegeven luxeboek.
Th. Van Tichelen ontwerpt zijn bijbelbeelden met de superieure kracht van een
geleerde die er alles van weet, en uit deze kennis schept met het gebaar van een kunstenaar. Bas. De Craene laat zijn fantasie vermeien op de voetsporen van den Meester en
zijn lieve Moeder, en vertelt daarvan voor zijn volk : levendig en boeiend.
Dat het werk van Bas. De Craene goed sticht in de zielen gelooven we zeker.
Hij heeft ongetwijfeld geen ander doel voor oogen gehad, en vindt aldus het loon voor
zijn ijver en onverpoosden arbeid. E. H.

« De Vriend », door

MARIA FRANCISCA VAN LEER. — Standaard-Boekhandel.
Een hartstochtelijk geschreven sprookje, waarin geen rekening wordt gehouden
met mogelijkheden en waarschijnlijkheden, en waarin de handelende personen eene
oostersche algeheelheid en absoluutheid van gevoelens toonen. Wat het boek minder
doet inslaan bij Westerlingen. J. H.

Dr FL. PRIMS : Antverpiensia ig2g. Losse Bijdragen tot de Antwerpsche Geschiedenis. -- Antwerpen, De Vlijt 1930.
De Antwerpsche archivaris bundelt hier de bijdragen die hij in igz,g liet verschijnen
in de Gazet van Antwerpen. Met uitzondering van een twintigtal studiën die de schrijver
samenbrengt onder den titel « Antwerpen rond 183o » zijn het andermaal losse stukken
die in 't leven geroepen werden door een of ander actueel gebeuren en waarvan de noodige documentatie op het stedelijk archief berust.
Door deze studiën wordt er ons wederom heelwat uit het verleden bekend gemaakt
of nader toegelicht en eens te meer kunnen wij aanvoelen de groote bedrijvigheid van
't roerige Antwerpen.
Vooral de bijdragen over Antwerpen rond 1830 moeten aangestipt worden : hier
krijgen wij een kijk op de dingen zooals wij ze tot op heden niet eens vermoedden en die
van belang zijn ook voor de algemeene geschiedenis van ons land.
Deze bijdragen zullen om de vele nieuwe gezichtpunten, al gaat men er soms ook
niet mee akkoord, bij velen en niet in het minst bij de Antwerpenaars, uiterst welkom
zijn.
Dr J. U.
F. DARCIS : Vlaanderen Eeuwkalender.
Maaseyk, Van der Donck, 1930.
Schrijver wil in dit boek een overzicht geven van wat er aan Vlaamsch leven roerde
gedurende de ioo jaar van België's bestaan. Daar Vlaamsch en Katholiek bij elkaar
hooren zal hij zijn werk verdeelen in twee hoofdindeelingen : het katholiek leven, het
Vlaamsch leven, en er de verschillende uitingen van behandelen. Het hier geschetste
beeld bleef noodgedwongen oppervlakkig : te veel moest hier gedaan worden aan nomenclatuur. Waar het hier gaat om aan te toonen hoe Vlaanderen, spijts het Belgisch regime,
toch vooruit gegaan is op elk gebied, geven wij grif toe dat dit werk uitstekend geslaagd
is. Bij velen zal dit boek als vade mecum dan ook heel wat dienst kunnen bewijzen.
J.U.
—
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Dr M. G. DE BOER & L. J. DE WILDE. - Historische Lectuur. -- II Middeleeuwen.
— III Nieuwe Geschiedenis. Groningen P. Noordhoff 1929.
Deze gunstig bekende uitgave is er nog heelwat op verbeterd : de tekst is op veel
plaatsen verduidelijkt en een paar stukken van minder beteekenis 'werden door meer
belangrijke uittreksels uit historische werken vervangen. Zoo worden deze boeken een
geschikt hulpmiddel bij 't geschiedenisonderwijs; ze voorzien in een werkelijke behoefte
van vele leerlingen om hun kennissen aan te vullen en te verdiepen. Het benuttigen van
deze werken zal bij de leerlingen de lust in de geschiedenis sterk aanmoedigen en tevens
een tegenwicht vormen tegen het gedwongen luisteren. J. U.
C. TEZENAS DU MONTCEL : Les Tentations de Loulette. Orné de io gravures. —
Maison Aubanel Père. Avignon. =- io fr.
Alle kinderen zullen dit heel verzettelijk boek in eénen adem uitlezen, en al de
avonturen 'van de zesjarige Loulette en haar vijf oudere broeders gedurende haar vacanties op den buiten meeleven. 't Boek, opgevat in den trant van de beroemde Comtesse
de Ségur, kan enkel weldoende op de kleine lezers inwerken, want het bevat menig
behendig aangebracht zedelesje; en ieder kind zal meevoelen zoowel voor de dwaasheden en kwajongensstreken en gebreken van deze echte kinderen, als voor hun gouden
hart en warm gemoed. Een mooi boek. L. D.
A. BOSKER : « Literary Criticism in the age of Johnson ». — 24,5 X 16,5 : X+294 bldz.
— J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij; Groningen, Den Haag 1930.
Herhaaldelijk werd er op gewezen dat de geschiedschrijvers der literaire kritiek niet
voldoende aandacht schonken aan de beoordeeling van kunst en letteren in Johnson's
tijd. Zoo zeggen b. v. Gayley en Scott in hun bekend werk « An introduction to the
methods and materials of literary criticism » p. 407 : « The romantic school acquired
greater strength during the latter half of the century than the historians ordinally have
noticed ». Daarom heeft Bosker niet alleen een waardevol doch tevens een noodzakelijk
werk verricht met ons een flinke uitwerking te geven van wat vervat is in het korte
résumé (404-413) van bovenvermeld boek. Ook de gewone geschiedenissen der engelsche
letterkunde wijden niet voldoende aandacht aan deze zoo voorname periode der kritiek.
Voor eiken bezitter van zoon onvolledig boek is dus Bosker's werk tevens een mooie
aanvulling. De schrijver neemt de periode van Johnson niet zoo strikt op als b. v. Crawshaw d.w.z. van 1740 tot 1780. Hier, evenmin als elders, is trouwens een juiste scheidingslijn onmogelijk. En vooral wat de literaire kritiek betreft is het volstrekt noodig rekening
te houden met voorgangers en volgelingen. Bosker's werk verklaart ons zooveel waar
we te vergeefs elders een verklaring voor zouden zoeken. Niet alleen door een massa
vergelijkende en vergeleken getuigenissen, doch tevens door het zijlicht dat geworpen
wordt op andere takken van artistieke bedrijvigheid, b. v. de schilderkunst. De vergelijking van Johnson met Lessing, volgens hem, valt uit in het voordeel van den - laatste.
Dit doet trouwens niets af aan de waarde per se van Johnson's werk dat o. m. Clark in
zijn « European theories of the drama » volledig recht laat wedervaren. We vernemen
hier voor het eerst waarom men de . Shakespeare-uitgave van Warburton zoo « unfortunate » heeft genoemd. De schr. is soms erg voorzichtig, b. v. in zijn vergelijking van
fransche en engelsche critici (57) en elders zeer uitgesproken pro de eene of andere
.partij (98). Iets dat erop wijst dat hij zelf in hooge mate dien kritischen zin bezit dien hij
ons in enkele groote figuren der engelsche letterkunde doet bewonderen. O. a. Johnson,
Fielding, Sterne, Goldsmith, Reynolds, J. & Th. Warton, Young, Hurd en enkele dii
minores. De schitterende bibliographie die het werk besluit wijst er tevens op, dat hij
haast geen enkele bron van waarde onaangesproken heeft gelaten. Alleen is ons hier
opgevallen de afwezigheid van Bosanquet « the only adequate historico-critical survey
of the subject produced outside of Germany » (Gayley & Scott 93.) En de alphabetische
inhoudstafel op het einde, die op zich zelf al een merkwaardig stuk werk vertegenwoordigt, vergemakkelijkt ten teerste het naslaan van dit werk dab in geen enkele bibliotheek van een vakman in de literaire kritiek mag ontbreken. Wat de taal betreft kunnen
we enkel den lof herhalen dien we destijds het in het engelsch geschreven werk van Van
Maanen over Maarten Maartens toezwaaiden. Het boek is uitgegeven door Wolters.
Ergo... is het op technisch gebied het nec plus ultra. Dr. RH. KREEMERS.
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JEAN BALDE : Un d'Artagnan de plume. Jean-Francois Bladé. — Librairie Plon.
Paris. — 12 fr.
Een mooi en stemmig boek, waarin schrijfster — want Jean Balde is een vrouw —
het leven vertelt van haar groot-oom, den wel bekenden folklorist en geschiedschrijver,
die zijn leven wijdde aan 't nauwkeurig opzoeken van alle overleveringen, sproken,
vertelsels en spreuken van Gasconje, en erin gelukte menigen parel te redden, en een
echten schat van folklore te verzamelen. Als historicus schreef hij talrijke artikels en
verslagen, ter oplossing van vele betwiste punten in de geschiedenis van zijn land, en
verzamelde de stof voor de « Histoire générale de la Gascogne jusqu'à la fin de 1'époque
ducale », welke hij zich voorgenomen had te schrijven. De dood verraste hem evenwel
vooraleer hij zijn groot werk ten einde had kunnen brengen. Hij heeft nochtans veel
nuttig werk verricht, en den weg voor zijne opvolgers gebaand. Een sympathieke figuur,
die onder schrijfsters pen goed tot haar recht komt, alsook heel , het pittoresk midden
waarin Jean-Francois Bladé heeft geleefd, en eenige zijner origineelste vrienden.
L. D.

ARMANDO PALACIO VALDÈS : Sainte Rogélia. Roman traduit de l'espagnol par
Madame Philine Burnet. — Librairie Plon. Paris. — i 5 fr.
Schrijver, lid der Koninklijke Spaansche Academie, is een der beste romanschrijvers van het huidige Spanje. De roman, die ons thans in Fransche vertaling wordt aangeboden is een schoon werk, knap en sterk van bouw en stijl, boeiend van begin tot einde.
Het verhaalt ons de lotgevallen van de beeldschoone Rogèlia, een arm fabriekmeisje,
maar fier en edel van inborst. Hoe zij een schurk huwt, die haar ten onrechte van ontrouw
verdenkt, en zich zoekt te wreken door een misdaad voor de welke hij tot levenslangen
dwangarbeid veroordeeld wordt; hoe zijn vrouw, door haat en verachting — maar ook
door liefde voor den door haar man zwaar gekwetsten Vilches gedreven, den brui aan
hare plichten geeft en dezen naar Parijs volgt, en daar als zijne wettige vrouw doorgaat;
hoe zij zich tot een fijne hoogstaande vrouw ontwikkelt, het leven geeft aan een zoontje,
en zes jaren lang waant gelukkig te zijn; hoe zij eindelijk tot inkeer komt, haar zonde
inziet en boete wil doen; hoe ze alles opoffert, liefde, kind, weelde, om terug te keeren
naar den galeiboef, ginder te Ceuta, en geene vernedering, geen lijden te zwaar vindt
om haren misstap te vergoeden, en eindelijk verhoord en verlost wordt, dat alles wordt
ons verteld in dezen schoonen, diep-menschelijken roman, zoo modern, al heeft hij
nog zoo'n middeleeuwschen geur. L. D.
,

YVONNE BEZARD : Une famille bourguignonne au XVIIIP Siécle. i6 hors-texte. —
Albin Michel. Paris. — 20 frs.
Dit zeer mooi en interessant boek is getrokken uit de intieme brieven en dagboeken,
zorgvuldig bewaard in de familie Loppin de Gemeaux. Het wijdt ons in in al de lotgevallen eener adellijke familie, spaarzaam levend op haar landgoed, in nauwe betrekkingen

van wederzijdsche dienstvaardigheid, met haar boeren en onderdanigen. Als echte

vrienden worden ze voor ons, die Charles-Catherine, en zijne aanminnige vrouw Marie-Frangoise zoo innig aan malkaar gehecht, en die geen ander doel voor oogen hebben, als
de opvoeding hunner kinderen. We deelen in hun lief en leed, hun vreugden en hun
smarten; in hun kommer, wanneer het de toekomst van hun zonen geldt, in hun moeilijkheden gedurende de Revolutie. Want emigreeren deden ze niet : ze vonden in de
liefde en dankbaarheid hunner boeren eene bescherming tegen de belhamels die het op
hun leven in die beroerde tijden gemunt hadden. Ze kenden harde dagen van armoede
en ontbering, maar gaven den moed nooit op, en de ouders bleven waken op de geliefde
kinderen, die ze zoo zorgvuldig hadden opgevoed, volgens de princiepen van J. J. Rousseau. En misschien zou hierin de oorzaak wel te vinden zijn van den misstap, die het
leven van. den oudsten zoon verwoestte, en dat van zijn ouders zoo droef versomberde.
Een boek dat iedereen met genoegen zal lezen.
T.
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Algemeene Bankvereeniging
en

Volksbank van Leuven - N. V.
KAPITAAL
RESERVEN

200.000.000 FRANK
35.000.000 FRANK

LEUVEN : Muntstraat, 9
ANTWERPEN : L. Nieuwstr. 72 - BRUSSEL : Arenbergstr. 7
HULPHUIZEN EN BIJKANTOREN :
Anderlecht, Beeringen, Berlaer, Berthem, Beveren- Waes, Bilsen, Blauwput, Boom, Brasschaet, Broechem,
Contich, Djsschel, Diest, Genck, Halle, Hamont, Hasselt, Heren', Heverlee, Hoboken, Kessel. Kieldrecht,
Konings-Hooyckt, Leopoldsburg, Lier, Maestricht, Maeseyck, Mariakerke, Mechelen, Molhem, Moll, Neerpelt, Oostmalle, Opwyck, Rumpst, Ryckevorsel, Sinte-Mariaburg, St-Niklaas-Waes, Sint-Truiden, Steenhuffel, Temsche, Tessenderloo, Thienen, Turnhout, Vilvoorden, Vosselaere, Waelhem, Wilsele
Alle Bank- en Beursverrichtingen. — Rekeningen op Zicht en Termijn.
BRANDKASTEN — Spaarkas — Veertiendaagsche rekeningen — Kasbons — Inningen — Wissel —
Vreemde Munten — Koepons.
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel en het Buitenland.
Korrespondenten in alle plaatsen van het Binnenland en van het Buitenland.

Bank voor Handel en Nijverheid

ó Filiaal van de Algemeene Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven

ó

Hoofdkantoor : KORTRI J K, Leiestraat, 21

p

HULPHUIZEN EN BIJKANTOREN:

i Adinkerke, Aerseele, Aertrycke, Alveringhem, Anseghem, Ardoye, Avelghem, Becelaere, Beernem, Beve• r „n-bij-Roessloere, Beveren-bij-IJzer. Bisseghem, BizetO Ploegsteert- Blankenberghe, Brugge, Cortemarck, Couckelaere, Cuerne, Dadizeele, Deerlijk, De Panne.
p D^-sselghem, Dixmuide, Dottenijs, Eerneghem, Gheluwe. Ghist'l, Gulle hem, Handzaeme. Harelbeke,
Herseeuw, Heule, Heyst, Hoo,dlede, Hulste, Ichtegem,
• Ingelmunster, Iseghem, Knocke, Komen, Langema ck,
• Lauwe, Ledeghem, Lendele ie, Lichtervelde, viarcke,
Meenen, Meenen-Barakken, Meessen, Meulebeke, Middelkerke, Moeskroen, Moorseele, Moorslede, Nieuw. poort, Oedelem, Oostcamp, Oostende, Oostende-Kaa . Statie, Oost-Nieuw cerke, Oost-Rozebeke, Oudenburg,
O Oyghem, Passchendaele, Pitthem, Poelcapelle. Poperin' ghe, Reckem, Roeselaere, Rousbrugghe, Rumbeke,
Ruysselede, St-Deniis, Staden, Sweveghem, Swevezeele,
• Thielt, Thourout, Veurne, Waereghem, Watou, WerO vick, West-Roosebeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wyn0 ghene, Yperen, Zonnebeke.
O
Alle Bank- en Beursverrichtingen
Rekeningen op Zicht en Termijn

O

O

00

BRANDKASTEN

0 Spaarkas — Veertiendaagsche Rekeningen — Kasbons
• Inningen — Wissel — Vreemde Munten — Koepons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
•
en het Buitenland
Kvrrespcndenten in alle plaatsen van het Binnenland
en van het Buitenland
•

Bank voor Oost-Vlaanderen N. V.
te Gent

Filiaal van de Algemeene Bankvereeniging ó
en Volksbank van Leuven
Zetel A : GENT. Sint-Baafsplaats, 18
Zetel B : RONSE, Abeelstraat, 2

•
BIJHUIZEN : Aalst, Aaltre, Audenaerde, Berchem,
bij- kudenaerde, Dendermonde, Doorniik, Deynze, Eek- •
loo, Everghem, Geeraerdsbergen, Hamme, Herzele,
Lokeren, Maldeghem, Oostwinkel, Scheldewindeke- •
st-Jan in Eremo, Sotteghem, Waesmunster, Wetteren
Zele.
•

•

AGENTSCHAPPEN • Adegem,Assenede,Auwegem. •
Baelegem, Baesrode, Beirvelde, Berlaere, Bouchaute, Q
Buggenhout, Burst, Cruyshautem, Denderbelle, Dender- •
leeuw, Destelbergen, Deurle, Dickelvenne, Elsegem,
Etichove, Evergem-Doornzeele, Gavere, Hansbeke, •
Hillegem, Kerkxk n, Knesselaere, Lebbeke, Lede, •
Landegem, Loochristy, Lootenhulle Meire, Meirelbeke, 0
Moerzeke, Moorsel, Nazareth, l4ederbrakel, Neder- •
zwalm, Nevele, Oostacker, Opdorp, Overmeire, St- 10
Denijs-Wéstrem, St-Laureyns, St-L evens-Essche, Ste- •
Maria-Hoorebeke, Sleyding'-, Synghem, Ursel, Waerschoot, Wor egem. •
Alle Bank- en Beursverrichtingen
•
Rekeningen op Zicht en Termijn
0

BRANDKASTEN
Spaarkas — Veertiendaagsche Rekeningen — Kasbons
Inningen — Wissel — Vreemde Munten — Koepons •
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen. Brussel
en het Buitenland
•
Korrespondenten in alle plaatsen van het Binnenland •
en van het Buitenland"
•

•o• •o. .0. .0. •e. •e. •o• .0. .0. •o..e..o. •e
i •o• •u# •p• •p• •p• •p• •p• •p• •p• •p• 4
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

MERIT BETER
LICHT
Een diffusor in ieder
liertrek der wining,
doch overal een PHILIPS diffusor.
Maakt Uw Inds gezelliger.
Beschermt Uw oogen.
Spaart de oogen van
hen die U dierbaar
zijn, door een juiste
verlichting.
Uebruikt altijd en over
-11 PHILIPS lampen
en diffusoren.

ii

K

• :

7,=;‘

YERLICHTINGS•
•TOESTELLEN

- 110"S

TRIMIIIIIInONINIMINIn111n•nn•11=MBEIRMiNIIIMINMOIMIEffinmaish

..
ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR N
Zetel : 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
e

Kapitaal : 40 rnillioen fr.
TELEFOONNUMMERS

L!:!i TELEGRAMADRES

r

KANTOBELECi,
ANTWERPEN

•

247.60 - 234.15
244•36

Een Vlaamsche Holding !
Ii

Stichting van en participaties in Maatachappijen,
Alle Beursverhandelingen -Beheer van vermogens.
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.
BEHEERRAAD:

Ii

Voorzitter
.
Mr. Dr. Fr. Van Cauwelaert, Burgemeester van Antwerpen.
Beheerder-Bestuurden:
Mr. Oct. Engels.

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

II
Ii

Leden
MM. Edm• Bernaerts.
L. Crauwels. .

Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr. A. M. Pcelmans.
A. Ruys.
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I Qpvoedingsgesticht

I.

HEILIG GRAF

TURNHOUT

I

LAGERE AFDEELINO;
MIDDELBARE
AFDEELING;
It
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnen-. _-1-

I

naad, snijkunst.

I:
<

~=&_'

_

LAGERE NORMAALSCHOOL .: Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBAR.E NORMAALSCHOOL : Vormtng van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGEbSCH, DUITSCH,.DEENSCH, ITALIAANSCH (Iacult. talen).
BIJZONDERE LESSEN·: Schilderkunst,drijvenvan leder en metaal,
muziek, enz.

.

sAlle vakken worden door gedlplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.
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Cbristelijke..
Kunetatelier

f¢otl'a¢to-

8 • 9 • t 0, :Slnter.Goedelepleln ··BRUSSEL

,

n. Vate~ if

Koperwcl'k" aewaden
Kerkmeubelen " J>eitigbeelden If Vlaaaen
6odoclienstlge· acecbenken.

BESTEL UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel« VERITAS»

..

- 21Huidevettersstraat
ANTWERPEN

ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR!

De Beukelaer's Producten
BISCUITS

CHOCOLADEN

EXQUIS

CARAMELLEN

WAFELS

PRALINES

BONBONS

TOFFEES
t

FONDANTS

Geven onder ditopzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

De.Stofzuiçer met
wereidreputatie
CiemQkkelJke hanteerinp.
Qebouwd voorjaren.
enorme xui^skracht
Solide constructie.
Zeer sterke motor
ele¢ante vorm.
.Nooit smeren.
1,

TELEFOON
LEOPOLDSTR•2I ANTWERPEN
5
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De .onderstaande uUgaven zlJn door de Belgl5che Regeerlng opgenomen '
In de IIJst der schoolboeken, waarvan het gebrulk toegelaten Is In de
offlcl!ele mlddelbare onderwiJslnrlchtlngen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deet I .. 3de druk : deet II .. 3de druk : deet III - 2de druk.
Prijs per deet, stevig gebonden .
I.
2.25
Antwoorden I .. III
..
.
•
1.00
Oraflekenschrift......
0.50·
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat.
.
.
f 0.60
op karton f 1.- : op linnen
..
.
.
.
.
f 1.25
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.-. op linnen
f 13.00
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks) .
f 0.40
De Ultgever bledt hun, die de Nleuwe Schoolalgebra ·op hun school
Invoeren, en daarvoor mlnstens 40 deel~jes bestellen (heulj van I, II
of III, voor klaslegebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (I 11.••).

Dr. P. MOLENBROEK e~ P. WIJDENES
PI.;ANIMETRIE voor Midd. en Voarb. H.

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 figuren f 1.75 :
Ultwerklngen en antwoorden

gebonden".

f 2.25
f 0.50

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het"

Holla-n-d H uis te Brussel
A~derghemschelaan,
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Deet I - met 150 figuren, gecart.
Deet II - met 121 figuren, geeart.

~

6-1.63

waar de.oieuwe acbooIuitgaVen gratia ter
inzage" beaChikbaar zijn.
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B 0- E K Z A A L

DER GEHEELE WERELD E3
oeUlus$reerd internationaalTijdschritt
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

YERSCHIJNT TWEEMAAL PEN WEEK
De B^toude Boet et werf door
Pieter "bus opgerigt ie s b 9 s
SIGEII RkDACTEUREM

nar Da YOORNu rs LANDEN DER WIREW

VRIJ

ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIÉ
Per jaar, slechts 50 fr.
plus 7.50 fr. aan expeditie per post.
1 leergang bevat circa 2000 ree enctesd 9
ACTUUM a ovznzICnrax - ARTIE,BLII
EUA?s GEWIJD AAN HOMMIC EN BLADEN

-- — v iu - MC TOONBELZUNST — -WETENsWAARDIO
ACr~rrEITEH
ALLERLEI - POTO'a - TEEBE INOBN

~ICATUR$x — =UN$TBEPRODUCTIE$

HET NEDERLANDSCHE Bommuis
TILBURG (HOLLAND)
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BANK wan het Arrondsisw
1
__
,

Het honaste frenot
lemenbij hetlezen
Lange Nieuwstraat, 107 -109 -111
krijgt men
ANTWERPEN
e

Gesticht in 1886 — Kapitaal : 15 Miljoen

door

:iCheckrekening : 3 4/o interest, terugbetaal-

,

baar op zicht.
Oeldheleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 oJo
VERHURING VAN BRANDKOFFERS ---

HOOFDBUREELEN:

36, Lange Looibroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan_, Borgerhout

'n. koffie te drinken
met
V

BEUKELAAR'S
CHICOREI
7

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK 1

Overal verkrijgbaar
•:
1

KOOPT EEN

-1

MINERVA
ZONDER KLEPPEN
Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
nooit
verliest
waarde

Minerva Motors N.V.
n

ANTWERPEN

De "Verzekeringsmaatschappij
vanden Belgischen Boerenbond"
NAÁMLOOZE . VENNOOTSCHAP

nn
n

KAPITAAL 5.000.000 Fr.

n
n

n
1

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

.
Verzekert iedereen

i
!^

tegen

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het

LEVEN , enz.

Toestand op einde 1929

:

170.000 verzekeringskontrakten in voege.
38 millioen fr . totaal jaarffiksch premieïnkomen.
7 milliard fr. verzekerd kapitaal in Brandverzekering.

142 millioen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
66 millioen fr. uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.
.

1

__

__

9

SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S
VereeNgde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS (Waas)

TELEGRAM M ES :
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V. K.) 428 & 448

Gedeponeerd Merk

®®

Asbest -Cement Leien
Vlakke en Golfplaten FABRIEKEN VOOR

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN —BETON-BRANDKOFFERS
GEWOON EN KUNSTVAATWERK
STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN
I0

BOEKBINDERIJ
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Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 11, Antwerpen
•

N.MHi

.

!J.

t Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis

_= Letterkunde - Kunst- . en Muziekgeschiedenis .
Wetten - Rechten.. - Sociale vraagstukken, eflz. _.
:
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INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

II

ii

INE BOMSTRAAT,11 ANPEN
-- ---- Telefoon 710,32 —

.
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Q ST. LUDGARDISSCHOOL

ç:

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, •IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER
;

Caerardstraat, 18, Antwerpen
I7 VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Lagere

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

14IIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT — EXTERNAAT
JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

-
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VLAMINGEN !

w ^

.:

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

-

ANTWERPÉN
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^
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IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

Rijke Musea van Sctioone Kunsten en Oudheden
•
air
Het eenige Plantla-Moretus-Muzeum
Heerlijke
Kerken
en
prachtige
Gebouwen
'p
'1►
^ •+l^ Gedenkteekens en Standbeelden • •

íri

EEN. KOOPSTAD
--

^

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

EEN WERELDHAVEN
^

Een slagader van heel het economische leven
van Beigíë, en voor den toerist een
ONVERGELIJHELIJSE AANTREHHELIJBHEID

-
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T E U L I N ' S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

D^E R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling g"eschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Nobrd-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.5 0
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.--Gebonden frs. 110.«c Zoolang een boek als dat van Dr. WITLox niet 't bezit kan worden van allen
die optreden •in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen In ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet ».
G. OORRIS (Studiën).

Gesticht van de Dames der H. Fami*fie
THIELT (West-VI.)

Kindertuin. -- Lagere en Middelbare klassen.
Hooger leergang : Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora. -- Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Oermaansche Talen.
Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling.
Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.

Inlichtingen te verkrijgen bij de Overste.

TUINBOUW FLORA N . V
Voorheen : W. JUCHEM & ZONEN
MORTSEL

STATIE.OUDE GOD --

Groote keus van ' FRUITBOOMEM in alle vormen. -- SIERAADBOOMEN. -- Coniferen.
Heesters. --- Groenblijvende en vaste planten. — HOUSEN en DALALIAS.
Algemeene aanleg van parken. lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.

Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag

Telefoon : Antwerpen 246.92

Postcheckrekening 103484
13

Bank voór Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVF^N
Betrokken bij de ALGEMEENE BANKVEREEN/GING, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telegramadree : NIJ VERBANK

1

Postcbeckrekening

Nr. 17545

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardoole, Avelghem,
Be'Icelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploegsteent, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselgbem, Dixmude,
Gheluwe, Ohistel, Oulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledeghem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperiniehe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

^t^^a ^r^^^ a^m^nnnrn rnm^a^unn^^
Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLAIODSCHE BOEKEN, abonneert op

BOE K E NGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

telt 200 medewerkers
behoorende • tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied ;
verschijnt iedere maand;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.

B O''KNG'D'

ABONNEMENTSPRIJS : 20 FR. PER JAAR
Inschrijvingen te zenden : A. S. K. B . Cuylitsstraat, 27, Antwerpen.
•
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: Algemeene Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven

.

.N.

.

V.

.

.

ZETEL ANTWERPEN

T

Z

'Lange Nieuwstraat, 72

^

.

Kapitaal : Frs. 200.000.000

__

.

.

.

.

i ALLE BANKVERRICHTINGEN
.

__

.

Rekeningen op Zicht en Termijn

.

.

Fondsen

t.

.

^

Effecten

::

.

Koepoos

^

__

:

s

SPAARKAS

♦

Brandkoffers

::

.

.

.

.

.

4

.

.

..........................
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1 J. Van Mierlo~proost
1
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TURNHOUT

LITHO- EN TYPOGKAPHIE
CARTONNAGE
Plooibare doozen in duplex en gestreken canon
bedrukt in een of meerkleurendruk
1

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame,wdoeleinden
Telegram adres : VAMIPRO-TURNtIOUT
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegromcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
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door al Uwe bankverrichtingen
Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de.
wendt U tot de.

I
$

I

Caisse fieficrale - de 1
Reports et de Depots 1

=======================1
Kolonienstraat,
11 -- Brussel •

i. Kolonienstraat, 11 -- Brussel --I
Opgericht in 1874

I
. Opgericht in 1874
••
I Kapitaal en Reserven: 395 millioen fr.
M

I

Kapitaal en Reserven: 395 miUioen Er.

I

"

•

Voorzitter .Vall den Bebeerraad

. Mr Michel Levie, -.St~atsminister ..
17
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UITGAVE VAN J. B. WOLTERS
GRONINGEN

DEN HAAG
W. L. M. E. VAN LEEUWEN

Dr. G. KALFF

WESTEUROPEESOHE
LETTERKUNDE
DER i 5 de EN 1 6 de EEUW

Prijs, geb. In 2 deelen, . a gld 5,90
Dr. G. KALFF Jr.

FREDERIK VAN EEDEN
Psychologie van den Toohtigor
t. Met karikaturen en portretten
Bandteekening van C. A. Lion Cachet

Prijs, gebonden

EPIEK EN LYRIEK
Met 8 bu tentekatpIaten
Bandteekening van Otto van, Tueaenbroek

Prijs, Ing. g1d 3,50, geb. . gki. 3,90
DE NEDERLANDSCHE
DICHTKUNST SINDS 1880
Prijs, Ing. gld. 3,50, geb. . gld. 3,90
NATUUR EN DICHTER
Met bloemlezing. Met 8 _buitenteketplaten.

Prijs, Ing. gld 3,90, geb. .. gld 4,50

. . . . gld 4,90

Dr. A. J. VAN DER MEULEN
en= M. TEN ç BOUWHUYS

M. A. P. C. POELHEKKE

PLATEN-ATLAS

LYRIEK

voor de Vaderlandeche Geschiedenis
bezorgd doorDr. N. B. TENHAEFF

Bandteekening van Johan Dijkstra

Prijs, gebonden

. . . . gld. 5,90

Prijs, geb. .

DE ROMAN
IN DE 18 de EEUW IN WEST - EUROPA

Prijs, gebonden

5e druk grd 4^50

M. A. P. C. POELHEKKE
en Dr. C. G. N. DE-VOOYS

Dr. J. PRINSEN J. Lzn.

. . . . gld 4,9

PLATEN-ATLASbij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis

Prijs, gec. gld 4,50. geb. 3e dr. gid 4,90
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STEUNT Belgische Ondernemingen
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=

IMAP-F/N=
SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5

`f

. MAES

&ter

Kathelijne Vest, 59

dan vreemdé stelsels

ANTWERPEN

-
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Katholieke Sociale School
voor
Clovislaan, 75 te • BRUSSEL .
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. -- Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistentie. — Twee jaren studie:
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
. - Officieel diploma na minstens één laar praktijk.
Organisaties.
-

-

--

Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.
STAD ANTWERPEN
BE RIC HT

BOUWEN VAN EEN ZWEMDOK
HERAANBESTEDING.
Op 15 ,Januari 1931, zal een heraanbesteding plaats hebben voor het
bouwen van een overdekte zwem- en badinrichting met dienstwoning aan
de Lange Veldstraat, te Antwerpen.
Lastenboek en plans zullen eerstdaags verkrijgbaar zijn op het
4e Stadhuisbureel, Oude Beurs, 29, alwaar men ze van nu af kan bestellen.
STAD ANTWERPEN
BESTUUR DER HAVENWERKEN

BE RIC HT
LEVEREN VAN NIE UWE KASSEIEN
Den 16.Januari 1931, heeft eene aanbesteding plaats voor het leveren
van 1.000.000 nieuwe kasseien.
De belanghebbenden welke verlangen aan de aanbesteding deel te
nemen, kunnen voor het bekomen van het kantraki, per aangeteekend
schrijven zich wenden tot den heer hoofdingenieur.bestuurder der
Havenwerken K. BOLLENGIER, Noorderpl aats, nr 1, Antwerpen.
19

STAD

Am

IkPEN0

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 13 Januari 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering van 1000 grèsbuizen van 0,20 m. diameter en 1 meter lengte voor den dienst der
Wegenis.
Borgtocht : 1.600 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4 ,1 bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : - 4 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen '
laat weten dat op Donderdag, 15 Januari 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het bouwen van een overdekt zwemdok,
een inrichting met kuipbaden en een woninggebouw te Antwerpen.
Borgtocht : 215.004 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier 4 frank.
:
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U HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:
'.

.

.

ColInibia
Bureel : BRUSSEL, Zuidstr (rued«Midi)149

a
COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

111M111111E11111

Compagnie Maritime Bet(
(Lloyd Royal)

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelae Zetel : Ste-Katherdnevest, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES

C O M A R B E L *, ANTWERPEN

CONGO

-

LUN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONal
VIA

ANTWERPEN — LISABON*
TENERIFFE* —BANANA"`
BOMA — MATADI en term
door de prachtig ingerichte paketbooten.
GedlpIomeerde geneesheeren en verpleegsters aan board.
* Enkel voor Passaglers.

LIJN OP OOST AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. Snelvervoer van koopwiren voor Belgisch Congo, Tangs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
,

n LIJN OP NEW -YORK
Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.

n LIJN OP LA PLATA
Twee-maandelijksche postdienst.
••

n LIJN OP BRAZILIE

Twee-maandelijksche postdienst.

.141JN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

n LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Postdienst (China en Japan) rond den 25n der maand.
n Al deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassaglers
en enkele voor relzlgers 3° klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtIngen zich to wenden tot de Agenten Beheerders
.

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelbevest, 61, ANTWERPEN
TELEGRAM-ADRES : r A G E N M A R I N a, ANTWERPEk
TELEPOON : Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen).
-

.
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N. V. Drukkerij Erasmus, Out

IlEmrscHE

WARANDE
EN BELFORT
3EHEER VOOR
1OLLANDL N. !ME
Y. V. P. BRAND'S U.
/AA RTWEG
HILVERSUM .

REDACTIE
MARKGRAVELEI, 168
BEH EER:
LEMMÉSTRAAT, 12
ANTWERPEN

MAANDSCH RIFT

XXXI' JAARGANG

.

19 31
FEBRUARI
INHOUD : Dr. Rob. Van Roosbroeck : Enkele kantteekeningen bij de
Geschiedschniving van 1830. — A. De Merest : Driekoningen. —
Leop. Levaux : Een nieuw " Scientisme ". — M. E. Belpaire : G. Barrett
Browning (slot). 4— K. Verbeke : Primula Veris. — " Vlaamsche Arbeid"
Jubileert. -- Aug. Van Cauwelaert : Poeziekroniek. --- Boekbespreking. —.
Inhoud van Tijdschriften.

CANADIAN

PACIFIC,

.

Regeknatige ar epeedlige dieset met luxe booten

tusschen ANTWERPEN en CANADA
Bi(jetten* voor alle stations in Canada en de Vereenigde Staten

TOCHTEN random de wereld. Near Amerika ea Zuld-Afrika,
de Middellaudeche Zee, West-indlil.

ANTWERPEN—SOUTHAMPTON : 2-10-0 alle maaltljden
ANTWERPEN — QUEENSTOWN : 4-10-0 Inbegrepen.
Draagbare autaars op alle booten

Ilitate van inandaten en travellers, cheques door de Canadian Pacific expres Railway

Canadian Pacific Railway

V.
98, Adolphe Maxine, BRUXELLES

Agency (Belgium) N.

Jordienskaal, 25, ANTWERPEN

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

I 1920

1930

Verzekeringsmaatschrappijen

" MERCATOR "
Statieplein 41, Antwerpen

ALLE VERZEKERINfiEN

tsimpPERECiteed
BeggReR vest. iattrovra.

De Algemeene Verzekeringsmaatschappij tt Mercator n IS
AANGENOMEN DOOR DEN
STAAT voor de verzekering
tegen ARI3EIDSONGEVALLEN
volgens de Wet van 24 December 1903.

Enkele Kantteekeningen bij de Geschiedschrijving der Belgische Omwenteling van 1830
door Rob. van Roosbroeck.
Treffend schreef de befaamde Nederlandsche historikus over
4e omwenteling van z 830 : « Moet men dezen loop van zaken als een
groote vergissing beschouwen ? De voorstelling moge dienen om
een zekere stemming te believen en aan te kweeken, zij is dó6r en
dóór onhistorisch. Wat geschiedenis wordt vergist zich niet; het ontstaat en als zoodanig heeft men het te aanvaarden en er rekening mede
te. houden. De scheiding van 183o is een natuurlijk uit de verhoudingen en omstandigheden van toen op volkomen redelijke wijze
verklaarbaar proces. (Haagsch Maandblad, dl. XIV, 7, p. t i.)
Voor de hedendaagsche vaderlandsche historiografie is wel geen
gewaagder terrein meer denkbaar dan dit der Belgische omwenteling
van t 83o. Noem het de « Brusselsche opstand », vermeld het als
een « insurrection prolétarienne », beschrijf het als de zege van de
liberale burgerij, het vraagstuk blijft even kompleks en weerbarstig
voor het onderzoek.
De oorzaak hiervan ligt wel voor de hand. Het onderzoek wordt
vooreerst sterk beinvloed door het huidige politieke denken : vraagstuk
en oplossing worden gedrongen in het kader van de huidige staatkundige verhoudingen. Men zoekt bij de bevolking der vorige eeuw
zekere neigingen, welke eerst in dezen tijd zijn opgedoken, men stelt
of verdringt antithesen, welke of uit de hedendaagsche struktuur
zijn voortgevloeid, of althans nu een scherper karakter hebben gekregen. En deze « moderniseering » van het probleem wordt nog sterker door de opgeschroefde atmosfeer, welke een jubeljaar rond elk
gebeuren optrekt. Reeds spoedig na de omwenteling werd het ingewikkelde karakter van het gebeuren onderlijnd, en werd tevens de
wensch uitgedrukt, dat « l'histoire de cette révolution de septembre,
qui n'eut jamais éclaté sans celle de juillet en France, doit être eetardée... » De schrijver van deze woorden, Descamps, die aan de omwenteling te Bergen in Henegouwen een ijverig deel nam, ging verder en
8i

wees op het gevaar voor den geschiedschrijver, waar hij in zijn « Mémoires » aanteekende : « Des écrivains de mérite se sopt déjà mis á
l'ceuvre pour retracex 1'histoire de cette révolution, leurs écrits, tour
ernpreints de 1'opinion politique de leurs auteurs n'ont point le cachet
de 1'histoire fidèle... » ( i)
En tot nogtoe schijnt hieraan weinig veranderd te zijn..
Elk onderzoek lijkt daarbij in de psychologische peiling erg beperkt : het oordeel van een tegenstrever wordt a priori als onjuist of
althans tendencieus bestempeld : zoo worden de gegevens, welke ons
vader Bergmann verstrekt gedoodverfd, door de uitspraak dat de
man een « Pruis » is : vergeten wordt daarbij, dat hij reeds vijf en
dertig jaar te Lier verbleef, en als intellektueel de zaken van een bizonder standpunt uit, heeft gevolgd. Andere historici gedreven door
moderne politieke bewegingen zien in de Vlamingen per se vrienden
van Nederland, die aan den opstand geen deel hebben genomen!
Het feit dat in een tijdperk van ekonomische moeilijkheden een volksmenigte aktief als opstandig optreedt, zet weer historici aan het geheele bewegen te stellen in het teeleen van de moderne sociale béschouwingen.
De kwestie stelt zich onder verscheidene aspekten. Ekonomische
godsdienstige, historische, zedelijke faktoren hebben hier hunne invloeden doen gelden, en daarom juist is het zoo gevaarlijk de omwen.teling te beschouwen aan de hand van al te sterk uitgesproken meeringen van een enkel persoon, en is het even verkeerd al te groote waarde
te hechten aan het klein-lokale gebeuren (:a). Uit het oog wordt verloren dat ten slotte een sterke geestelijke strooming door West-Europa
gaat, en dat elke stem, elk lokaal-gebeuren slechts waarde heeft in
zooverre het eenig verband met die strooming, of met den reëelen
neerslag hiervan houdt. En bij de beschouwing van het lokale gebeuren hoeft toch met de psyche van den kleinen mensch, en met de psyche
van het platteland afgerekend. Zoo is het naar mijn bescheiden oordeel
verkeerd de opstandigheid van de Vlamingen af te leiden, uit het feit
(i) Bedoeld is hier N. J. H. Descamps, lid van de regence van Bergen (182o- i824),
later lid van het « comité de l'industrie » ( i83o). Hij had deelgenomen aan de Brabantsche
omwenteling, was later sekretaris van den afgevaardigde der Conventie. Zijn Mémoires
werden gedeeltelijk door Buffin gepubliceerd.
C. BUFFIN. Mémoires et dgcuments inédits sur la Révolution beige et la campagne de
dix jours (1830-1831). dl. II, ab pag. 496. Voor het citaat, p. 5 r g.
(a) C. GERRETSON, 183o : De Scheuring van het Vereenigd Koninkrijk, Leiding,
I e lr. ( 1 93 0), afl. 4, p. 2.
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dat de plattelandsbevolking uit de Antwerpsche omgeving aan de
benauwde stad rijkelijk mondvoorraad toezond. Wij willen de
hoeveelheid van het geschenk buiten kwestie laten, doch stellen ons
de vraag, hoe kwam zulk « don patriotique » tot stand ? Wie beheerscht
de plattelandsbevolking ? Had de geestelijkheid, die in de dorpen
over groote macht bezat, en in het Antwerpsche sterk ageerde, had
die geestelijkheid niet alle belang aan de bevestiging van den opstand?
En was de mogelijkheid van den opstand tegen Holland, dus de zege
van de geestelijkheid, niet gekonditionneerd door de gevestigde en
bestendige voorziening van levensmiddelen en geld? (i)
De Vlaming haatte den Hollander (2). Wij willen eerder voor dan
'tegen argumenteeren, doch meenee dat het aangehaalde historische
argument — de misnoegdheid in de 17e eeuw -- hier wel zijn kracht
mist : de geweldige verbittering in de 17e eeuw heeft toch vooral aan
de bazis de invloed van het aktieve Katholiek renouveau na de Pro-.
testantsche werking, de misnoegdheid wegens de ekonomische achteruitstelling, de haat ontstaan uit het militaire gebeuren 1. En het is
toch vanzelfsprekend, dat een of, twee eeuwen op de geestelijke en
zedelijke struktuur van een volk niet zonder invloed blijven : alleen
de godsdienstige tegenstellingen waren sterk gebleven, en door propagandistische aktie voortdurend gevoed.
Gelden dan voor de periode der omwenteling niet meer de stelregels van het historisch onderzoek? En het vergelijkend onderzoek?
Passen wij dit onderzoek toe op de reeds gewraakte bronnen -in casu de mededeelingen van Bergmann — dan valt zulks ten zijnen
gunste uit en dan vervallen wel de al te geprononceerde reserves ten
zijnen opzichte gemaakt.
Wij willen in deze volgende bladzijden even enkele kanten van
het vraagstuk bekijken, vooral diegene welke langs een of andere zijde
aan voorbarige of onvolledige kritiek zijn onderworpen geweest. Van
een doorgedreven onderzoek of een volledig relaas is hier natuurlijk
geen kwestie.
Laat het waar zijn dat, zooals Prof. Gerretson in een voortreffe-

(i) Dr FL. PRIMS in « Gazet van Antwerpen..
Over deze hulp leze men de smalende uitlating van een Hollander, welke het gebeurde te Antwerpen volgde. BUFFIN, op. cit., t. II, p. 262. Gezien het zuiver
agraire karakter der Antwerpsche omgeving, getuigen sommige giften van weinig
patriotisme.
.(2) Dr, FL. PRIMS. Bijdragen tot de Geschiedenis. XXIe Jrg. (1930). 3e afl. p. 280.
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lijk opstel neerschreef, bij den aanvang, niemand een parallel tusschen
de Brusselsche en de Parijsche gebeurtenissen heeft getrokken, dan
is het niet weg te cijferen dat elkeen tusschen de eerste en de tweede
gebeurtenis een sterk verband heeft gevoeld, in zooverre, dat een
losbreken van het Belgische nationaal gevoel wel niet zou geschied
zijn indien ook te Parijs de revolutie niet met succes ware geslaagd. (t)
Het is daarbij stellig dat de Zuidelijke gewesten van Zuid-Neder
land de Fransche invloeden veel sterker hebben kunnen ondergaan
wat ons de hevigheid en de onmiddellijke continuiteit van het gebeuren
in Luik, Brussel en' elders in Wallonië verklaren kan : alhoewel het
Waalsche platteland door deze invloeden niet is beroerd geworden,
en langen tijd de rust bewaart.
Voor het liberalisme bleef het evolutieproces in Frankrijk een
bron van groote emotie, en de zege van het liberalisme aldaar moest
een hevigen weerklank in de Belgische liberale rangen vinden. Terwijl anderzijds voor het Katholieke leven de agitatie door de Jesuieten
gevoerd en rond deze congregatie geleid met meer dan gespannen
aandacht werd gevolgd (2). De invloed van beider . bewegingen was
in de groote centra des te sterker, waar een belangrijk deel emigranten
de uitslag van dit tornooi met ongeduld verbeidden, en waar tenslotte
meerdere dier uitwijkelingen in het openbaar en bestuurlijk leven der
Nederlandsche provinciën sterk waren ingedrongen. (3)
Wanneer later de gebeurtenissen in Frankrijk een ernstiger karakter aannamen, dan bleek in de Zuidelijke Nederlanden de aandacht
niet minder geboeid. Algemeen getuigen de gezanten van de mogendheden dat men werkelijk beducht was voor de ontwikkeling der Fransche invloeden in deze gewesten. Trouwens reeds in 1828 (November) had de Fransche gezant er op gewezen, - dat de konjunktuur in
de Nederlanden uiterst gevaarlijk was vooral « s'il entrait dans les
(I) GERRETSON, Op. cit., p. 2I.
A. BARTELS. Les Flandres et la révolution beige. p..5.
(2) De Fransche agent Jullian bekent. dat België « est travaillée sourdement
dans les deux sens du liberalisme et du jésuitisme en faveur de la réunion de la Belgique
à la France ».
Colenbrander, IX, I, p. I17.
(3) Over die Fransche invloeden leze men de verontwaardigde brieven van
Bergmaren en Willems.
MAX RoosEs, Brieven van Jan Frans Willems, p. 77 Gent 1874. Typische brief
aan De Vries, 28 Dec. 1829... « schande zooals het gouvernement met alle die Franschen boeleert »... COLENBRANDER, IX, re dl., p. i23.
,
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projets de la France d'en tirer avantage » : en daarom, aldus de gezant,
was het noodig dat de minister over alle feiten en schakeeringen ingelicht bleef.
Wanneer wij nu bij de Fransche onderdanen die voorkennis van
hunne invloeden waarnemen, dan heeft het voor het vastleggen der
Fransche intrigues belang aan te stippen hoe elk detail door de agenten
en gezanten aan den Franschen minister wordt medegedeeld : dan
hoeven wij met zekere wantrouwen te onderlijnen, dat een agent de
aandacht van den minister op alle lokale verschijnselen trekt en
belooft « de diriger mes observations vers ce point important ». De
deelneming van Frankrijk aan de omwenteling blijkt door dergelijke uitlatingen, meer officieel dan officieus te zijn (i).
De vreemde mogendheden zagen niet zonder onrust die immer
vaster wordende greep van den Franschen geest op de Zuidelijke
toestanden : de Oostenrijksche gezant voorspelde einde Juli het losbarsten van woelingen als gevolg van de Fransche revolutie. De
Deensche gezant betichtte verontwaardigd de Fransche afvaardiging
van onderhandelingen met de leden der oppositie (2).
Hoe dichter wij het einde van Augustus naderen hoe gemakkelijker zich die Fransche invloeden laten waarnemen : men zie
hieromtrent de reeks van aanduidingen welke ons Josson in zijn
boek vermeldt (3). Men denke evenwel niet dat de ware geest, de
ware essentie van de Fransche revolutie aan ons volksgemoed vertrouwd was : het parlementaire-constitutioneele karakter van het
Fransche konflikt heeft geen belang : waarde heeft alleen het naar
buiten geprojeteerde, en dit geprojeteerde -- de opstand met de
episodes van opoffering en heldengeest --- was rijkelijk door bizonder
propagandamateriaal ook in Vlaanderen verspreid geworden (4).
Duidelijk zegt hier Descamps : « La révolution de juillet en France
avait électrisé Bruxelles, mais confusément." (5).
Nauwkeurig volgde nu de Fransche gezant de ontwikkeling van
(I) COLENBRANDER. IX, ie dl., p. I07, in dato 27 December 1827.
In Juli 1829 overweegt de gezant de verhouding België-Frankrijk, en gewaagt
van « les éléments d'influence et de réaction morale qu'elle conservera toujours sur
les Pays-Bas !... » Op. cit., p. 162.
(2) COLENBRANDER, IX, I, p. 429. Men zie ook brief van Schuermans aan van
Maanen, op. cit., X, 2, p. 745•
(3) MAURITS JOSSON, De Belgische omwenteling van 183o, dl. I, Thielt 1930.
(4) Aangehaald bij Bologne, p. 18.

(5) BUFFIN, II, p. 497.
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de rebellie : reeds vroeger was het hem duidelijk geworden, dat de
Belgische oppositie met vreugde de Julirevolutie had begroet, om
aan hunne beweging voedsel en durf te schenken (i). De geschokte
internationale toestand zou Frankrijk gelegenheid bieden uit de verwikkelingen in België voordeel te halen. De Fransche invloeden
bleken weldra duidelijker dan ooit : niet Wellington alleen vermoedde,
dat Fransch geld en Fransche manschappen waren gezonden geworden : de Fransche gezant bekende dat Fransche militairen in de gelederen der muiters waren opgemerkt : de leiders der revolutie, een
Chazal, een Stassart, een Gendebien, een de Celles waarborgden aan
Frankrijk, wanneer de houding van zekere landsdeelen ook het tegengestelde scheen te bewijzen, dat spijts alles, de omwenteling een bevestiging zijn moest van de Fransche invloeden in West-Europa.
Terecht merkt Gerretson aan, dat Louis-Philippe, de nieuwe Fransche
liberale koning, de bedwinger der Juli-omwenteling, wegens zijn
groote verdiensten jegens Europa, de diplomatieke hulp bieden kon,
welke de Belgische omwentelaars behoefden, en boven water hield (:a).
Wanneer wij nu evenwel deze Pransche invloeden duidelijk
afgeteekend voor oogen houden, wanneer deze onomstootbaar bewezen zijn, dan komt de thesis van den heer Bologne in het gedrang.
Bologne's stelling uitgedrukt in het schrift « L'Insurrection prolétarienne de 183o en Belgique » verdient werkelijk alle aandacht.
Bologne bekent in zijn inleiding dat zijn monographie mag beschouwd als « le résultat d'une étude objective basée sur la conception marxiste de l'histoire, appelée communément materialisme historique » ( 3). Hierdoor krijgt dit werk de allure van een strijdbrochure,
vooral wanneer deze formule wordt toegelicht door de uitspraak van
Prokowsky, dat de waarheden ontdekt door de marxistische methode
nadeelig zijn voor de burgerij ! De vraag, door schrijver gesteld
quelle classe a fait la révolution et laquelle en a profité — heeft met
een historisch onderzoek geen verband : kon alleen gelden als een historische konklusie, in den geest van de sociologische scholing, welke
uit de geschiedenis moet voortspruiten (4).
Wij willen dit onderzoek, dat wel als aprioristisch mag aange-

(I) COLENBRANDER, IX, I, p. 199.
(2) GERRETSON, op. cit., ab. pag. 16.
(3) BOLOGNE, L'Insurrection prolétarienne
avertissement.
(4) loc. cit.
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de 183o en Belgique, Brussel 1929,

ilaagd, even in zijn groote lijnen volgen, doch stellen als vertrekpunt
een toelichting van Engels over den geest der Marxistische wet
g Marx découvrit le premier la grande loi du mouvement historique, loi suivant laquelle toutes les luttes historiques menées sur le
terrain politique, religieux, philosophique ou sur tout autre terrain
idéologique, zie sont en fait que l'expression plus ou moins exacte des
combats que se livrent entre elles les classes sociales, loi en vertu de
laquelle l'existence de ces classes, ainsi que leurs conflits, sont condi tionnées par le degré de développement de leur état économique par
leur mode de production et enfin par le mode d'échange qui dérive
de ce dernier » ( i)*
Hoe bitter weinig momenten vinden wij in de Brusselsche muiterij welke met de conditionneering van bovengemelde uitspraak
overeenstemming vinden.
Het was de fout van Bologne het klein-lokale gebeuren, aan deze
grootsche gedachte te toetsen. Van classes sociales, mode de productiion was bij dit oproer zelden kwestie.
Met de voorstelling van Bologne treedt evenwel een interessante
beschouwing op het terrein :zij is het toch, welke ons vele kleine, langs
politieleen weg onbegrijpelijke gebeurtenissen zal verklaren. Waar
men echter deze interpretatie als een historisch-materialistische wil
bestempelen, loopt men bepaald te ver. Wel worden de ekonomische
struktuur en de gevolgen hiervan op de sociale verhoudingen aansprakelijk gesteld, maar van eenig kausaal verband (oorzaak-gevolg)
met het gebeuren is geen kwestie. De nationale beteekenis van den
opstand verdwijnt : het verband van de omwenteling met een ideéele
revolutionnaire strooming wordt losser. (2) De Belgische opstand is
niet meer zooals een tijdgenoot Mercy-Argentau het uitdrukte « een
zege voor de liberale principes », maar een uiting van klassenbewustzijn en klassenstrijd (3). De opstand is zuiver okkasioneel
een kleine wijziging in de werkregeling zou de beweging hebben
voorkomen : het nu jubileerende Belgie ware wellicht later — stellig
niet in i 83o — ontstaan, indien de ekonomische faktoren zich anders
(i) H. SÉE, Matérialisme historique et interprétation économique de 1'histoire. p. a5.
Paris 1927.
(2) Dat de Iersche beweging aan de bevolking werd voorgehouden, blijkt bij
BARTELS, op. cit., p. i; artikelen hierover in « le Catholique » « excitaient puissamment
les campagnes... »
(3) COLENBRANDER. X, 4, p. I09.

hadden doen gelden ? Alles wat ons als oorzaak der omwenteling
heeft verontwaardigd, wordt van een grijzere tonaliteit : grieven,
politieke ontevredenheid, schoolkwestie, wellicht de godsdienstkwestie
worden van minder beteekenis in het licht van deze opvatting,
welke alle gewicht op ekonomisch-sociale faktoren laat drukken.
Reeds dadelijk valt ons op hoe vele feiten deze opvatting zelve
tegenspreken : waar toch blijft de petitiebeweging, de ontevredenheid
welke door buitenstaanders reeds in i825 wordt gesignaleerd ? Is de
oppositie in de Staten, de oppositie, welke zich zoo scherp doet gevoelen, welke de Hcllanders werkelijk verontrust, geen aanloop tot
de omwenteling geweest (i)? Verdwijnt in deze opvatting de beteekenis van de Union nationale ?
Daarbij stelt zich toch de vraag : in hoeverre kan het gevoel van
klassebewustzijn ageeren : is het aanwezig ? Klassebewustzijn, zegt
prof. Sée, ontstaat eerst als gevolg van industrieel centralisme en
kapitalistische samenwerking : en van deze concentratie zijn wij toch
maar aan den inzet, bij den aanvang (2).
En toch schijnen enkele gebeurtenissen op ekonomische invloedsmomenten te wijzen : maar juist deze momenten verwerpen elke
parallel met klassenstrijd.
Er is daar vooreerst een schijnbaar verband van het volgens Bologne ontstane sociale renouveau met een gelijkaardige en sterke beweging in Engeland, waar het doorgedreven industrialisme aan de
arbeidersklasse groote materieele en vooral zedelijke schade heeft
aangebracht. Dit verband is toevallig : niets wijst bij de opstandelingen op eenige programmatische overeenstemming : elk programma
op sociaal terrein ontbreekt. En in Engeland was de industrialisatie
van ouderen datum en veel sterker.
Het sociaal-ekonomisch karakter van zekere relletjes blijkt o. a.
wel uit het gebeuren te Kortrijk : hier was de sluiting der fabrieken
(i) Men leze hierover niet alleen de opstandige Belgische pers, maar vooral de
rapporten van Hollandsche zijde bij PROF. GERRETSON, Briefwisseling van Groen van
-Prinsterer. Deze verslagen leeren ons dat deze oppositie zeer geducht was, en den
revolutionnairen geest ademde. Volgens deze korrespondenten was in 1829 de eenheid
tusschen Noord en Zuid reeds verbroken. Typisch is deze uitlating van Groen van
Prinsteren, p. 141 : « De zaden van twist en onrust zijn rijkelijk gestrooid. De
scheiding tusschen de Noordelijke en Zuidelijke provinciën is duidelijker geworden
dan ooit. De Brabantsche geest krijgt in de Tweede kamer de overhand, en die geest is
vrij revolutionnair. » (R. G. P.)
(2) H. Som, Evolution et Révolutions, p. z88. Parijs (s. d.) (igg) Bibl. de Philos.
Scientif.
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in vooruitzicht gesteld : men duchtte uit dien hoofde, dat zekere
elementen hiervan zouden gebruik maken om de revolutionnaire
beweging uit te lokken : op verzoek van hoogerhand blijven de fabrieken in werking : de revolutionnaire aktie loopt dood, blijft beperkt bij een kleine burgerbeweging. Van eenig klassebewustzijn is
hier evenwel geen kwestie : nog minder van klassenstrijd (i). Te
Gent zullen arbeiders tegen de revolutie optreden, omdat momentaan
door de revolutie werkeloosheid intreedt : uit vrees voor armoede
treden de arbeiders hier op tegen de revolutie (:a).
Te Antwerpen dreigt de menigte, wanneer de opstand reeds tot
een resultaat heeft geleid, — tijdens de maanden Februari en Maart -met relletjes, hijscht de roode vlag, wanneer er kwestie is de quasiondersteuningsgelden te verminderen (3). Te Brussel zal het gerucht
dat de bonen bij een stedelijke onderneming worden verminderd opnieuw opstandigheid uitlokken. Het ' werk van de opstandelingen
wordt in gevaar gebracht, wanneer ekonomische faktoren optreden (4).
E. H. Prims heeft voor Antwerpen het vraagstuk . toegelicht
het blijkt duidelijk, zegt de geleerde archivaris, dat het behoud der
revolutie een arbeidersvraagstuk werd. Kon men aan de menigte arbeid bezorgen dan was de revolutie gered 1 Dit alweer getuigt niet van
een klassebewustzijn : immers het vraagstuk van arbeid en kapitaal
werd op die wijze niet opgelost. Het is een verdachte maar sluwe
politiek van het katholieke dagblad « De Antwerpenaar» het arbeidersvraagstuk, de arbeidersnood te verbinden aan de politiek van de
orangisten : verdacht is het eveneens te beweren dat de momentane
arbeidersrelletjes steunden op verontwaardiging tegen zoogezegde
orangisten : duidelijk verklaart het de politiekommissaris de Duve :
« Il faut un nom á l'enfant, mais le vrai but est le pillage ! (5)
Dergelijke feiten zijn zoowat overal op te sporen : hieruit kan
afgeleid dat zekere elementen door armoede en werkloosheid ontevreden, tot opstandigheid zijn overgegaan, of althans meer vatbaar
blijken te zijn voor opstandigheid : eens die bedreiging van honger en
-

.

(I) COLENBRANDER, X, 4, p. 82, verslag van Eggermont,
(2) Op. cit., p• 73•
(3) BUFFIN, II, p. 361. F. PRIMs, De Arbeidersstand te Antwerpen in 183o-1831.
Bijdragen tot de Geschiedenis, XXIe Jrg., 2e afl., p. 171. (1930).
(4) COLENBRANDER, X, 2, p. 18, 17 Sept.
(5) Zie PRIMS, loc. cit., p. i66 en volg., ook 172.
Voor Brussel zegt ooggetuige Descamps : « Bruxelles s'était bien trouvé du pillage,
c'est la páture de la canaille... » BUFFIN, II, p. 507.
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armoede verdwenen, vervalt ook de zucht naar herrie : besluitend
halen wij hier een paar gedeelten aan uit het verslag van de Commission de sureté : men duchtte « 1'impatience des malheureux ouvriers
qui ne cessoient de demander du pain et du travail ». De kommissie
overwoog nieuwe schikkingen « aussitót que des symptómes d'un
mecontentement prononcé et d'une agitation alarmante commengaient
à se manifester parmi la classe ouvrière et que des rassemblements
sur toutes les places publiques pouvaient faire craindre des troubles
sérieux... » ( i)
Door op kunstmatige wijze nu dien toestand van ellende te verwekken of althans te bestendigen, werd die rumoerigheid, die opstandigheid van het beste allooi in de hand gewerkt : dit is dan later ook
geschied.
Maar. deze lokale en toevallige, deze toch algemeen-menschelijke
verschijnselen houden geen verband met bewuste klasse-aktie. De
regeering had trouwens op dit terrein de psyche van de bevolking
terecht gepeild : reeds in 1829 werd aan minister van Gobbelschroy
gemeld, dat te Brussel... « la basse classe est tranquille : si on parvient
à la secourir l'hiver et à l'occuper l'été, elle ne se mêle de rien. L'argent
pourrait la faire mouvoir." (2)
La basse classe 1 Andere termen vinden wij zelden aangehaald.
Wie deed den opstand ontketenen : la basse classe of het proletariaat.
Want beide termen hebben geen gelijke waarde ! De arbeidersstand
wordt met deze basse classe niet bedoeld : wel diegenen, welke bijna
bestendig als werkloozen ondersteund hoefden te worden, welke ook
vroeger reeds op zeer onregelmatige wijze arbeidden, en wier getal
in 1830 in sommige plaatsen merkelijk was toegenomen : met een
term van Klasse in de beteekenis van bewuste, geordende stand,
heeft deze menigte niets gemeens. (3)
Wanneer wij, dank het grondig onderzoek van den heer Prims,
over dit beteekenisverschil zijn ingelicht, dan eerst worden ons de
(i) PRn&s,

loc cit., p. 169.

verslag uit Brussel op het rondschrijven van
van Gobbelschroy aan de gouverneurs, in dato 2 Dec. i 8zg.
De antwoorden op dit rondschrijven schetsen reeds de groeiende beweging onder
bestendige ophitsing.
(3) PRIMS, loc. cit., i 59 tot i62. De Russische gezant maakt het onderscheid
waar hij gewaagt van « artisans et d'individus de la dernière classe du peuple ». CoLEnBRANDER, IX, i, p. 429, 25 Aug.; de Fransche gezant schrijft... « ouvriers et gens du
peuple... » 0. c., X, 2, 31 Augustus 1830.
(2) COLENBRANDER, IX, 2, p. 701,
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oordeelvellingen over de deelhebbers aan den opstand duidelijk
want malsch is het oordeel over deze — sociale minderwaardigen —
niet geweest.
De Fransche gezant uitte zich over de opstandelingen als •• over
werklieden en een « hoop dronken kerels, begeleid door snaken en
vrouwen » ; de Pruisische gezant heeft het over « le bas peuple », terwijl de Oostenrijksche over « la derrière classe du peuple » schrijft.
Van Hollandsche zijde blijken ons dergelijke beoordeelingen verdacht:
doch wanneer de Fransche gezant aan zijn overste mededeelt dat
« la population de Bruxelles... (qui) surpasse en abjection et en férocité
la lie de toutes les villes de 1'Europe » dan verzwindt die ongunstige
Hollandsche meening (i). Willems, die herhaaldelijk met kritisch
oog de verkeerdheden van de regeering opmerkt en signaleert, gewaagt eveneens over de « heffe des volks » en over « gesignaleerde
boosdoeners » (:a). Descamps, die te Bergen aan de omwenteling
deelneemt, gewaagt van « des hommes ivres, des femmes échevelées,
véritables furies... » (3) Ook White spreekt van het gepeupel... Ten
slotte leze men de uitlatingen van den revolutionnair Chazal over de
Brusselsche bevolking, welke hij moest kalmeeren, wanneer hij generaal Howen, van Mons, als gevangene binnen Brussel bracht (4).
Voor Antwerpen mag het nog onderlijnd, dat de opgekomen elementen vooral uit de omgeving van St. Andries en Zwanegang waren
gerekruteerd : beide buurten waren wegens de bizondere bevolking
berucht ! Geld was trouwens aldaar uitgedeeld!
De oversten waren daarbij bevreesd om tegen die rumoerige
elementen op te treden : een solde vermindering onder het Belgisch
gezag, van i gld. tot 5o cents, werd uitgesteld ! De kapitein gaf als
verontschuldiging aan : « Il vous est assez connu quelle classe d'hommes c'est ».
Tot 26 Oktober 1830 waren deze elementen rustig gebleven.
Deze massa dus, deze menigte, vertegenwoordigde geen globale
stand : hoe ver zijn wij verwijderd van de voorstelling, die men ons
over deze helden maakte, en hoe gewaagd lijkt het bij deze oordeelvellingen te spreken van werklieden, van het proletariaat, dat de op(i) Voor deze aanduidingen zie men Colenbrander, IX en X, dl. II, de rapporten
over de eerste gebeurtenissen.
(2) ROOSES, op. cit., p. 84.
(3) BUFFIN, II, P. 498.
(4) BUFFIN, I, p. I78.
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stand zou hebben ontketend, als bekrachtiging van de wet van het
historisch materialisme.
Terloops mag ook aan de hand van de medegedeelde aanteekeningen onderlijnd worden hoe getrouw zich bij deze gebeurtenissen
het verslag der Hollandsche ambtenaars aanpast, hoe mild zich tenslotte de « Pruis » Bergmann, wiens goede trouw door E. H. Prims
wordt verdacht, betoont, waar hij deze opstandigen geen misdadige,
doch een misleide menigte noemt.
De Augustusgebeurtenissen zijn niet ten gunste van Bologne's
thesis : verre van hier een bewuste menigte, geplaagd door materieéle
zorg te zien optreden, met het doel een sociale hervorming te verwerven, bevinden wij ons hier voor een relletje, door anderen dan het
proletariaat opgezet — de bourgeoisie was immers van dit opzet verwittigd — door het slechtste deel vaan dit proletariaat uitgevoerd onder
invloed van andere dan programmatische motieven ! Welke ? (i)
Het geld?
Er werd inderdaad geld uitgedeeld ! Door tijdgenooten was ons
deze aanduiding reeds aangegeven. Het officieel getuigenis wordt
ons bij E. H. Prims voorgebracht, en elders door andere aanduidingen
versterkt. (2)
De reeds genoemde revolutionnair Descamps herhaalt deze
beschuldiging : te Brussel werd door priesters geld uitgereikt « aux
braves déguenillés ». Dezelfde auteur vermeldt, dat de eerste relletjes
te Mons georganiseerd werden « á prix d'argent ». Aan den leider van
den opstand te Mons werd later door het Voorloopig bewind de som
van i0000 frs. uitgekeerd, « pour 1'indemniser de ses avances aur
pillards, espionnages et missions secrètes... » (3). En wij zouden kunnen voortgaan met deze aanhalingen, welke er op wijzen dat geld op
breede schaal uitgereikt, de opstandigheid der mindere bevolking
moest voeden. (4).
En in het licht van deze onthullingen krijgen de Augustusgebeurtenissen een minder roemrijk karakter -- en de identifikatie,
(i) De Augustus-gebeurtenissen waren vroeger door aanplakbriefjes voorspeld.
COLENBRANDER, X, IV, p. 64.
(2) PRIms, De Belgische Omwenteling te Antwerpen, p.

294 (s. n. Louis Mathyssens)
299 (s. n. Raeymaekers), p. aio. (s. n. Walckiers). Bijdragen XXe Jrg. 5e afl.
(3) BUFFIN, II, P. 49 8, 506, 507, 516.

(4) RoosEs, op. cit., p. 84 en volg. (brief 3o Aug. 1830) p. 93 (brief 25 Sept.).
z, p. 24-25 : volgens ber_cht van Cartwr.ght, de Engelsche gezant,
gebeurde u tdeeLng van geld aan de laagste elementen op groote schaal.
COLENBRANDER X,

92

niet wat men noemen zou een bewust proletariaat, zou voor dit proletariaat onteerend zijn, temeer waar blijkt dat door deze muiters
geducht werd geroofd ; meer, waar Chazal, de opstandeling, hen als
« pillards » betitelt.
Het oordeel van den ooggetuige Staedler mag hier ingeroepen : deze beweging, zegde hij, had niets van een bewust
optreden (i).
Niet overal heeft het geld zijn invloed doen gelden. Ook andere
machten moesten ingeroepen. Vooreerst, de opstandige beweging ook
in de voorbereiding bereikte de ware volksmenigte niet (z). Daarbij
is het een feit dat de volksmenigte geen rem. noch toezicht bezit over
hare gemoedsuitingen : ten overstaan van hetzelfde gebeuren slaat de
stemming van de menigte om van woede tot geestdrift en bewondering (3). Wanneer Chazal te Luik den opstand predikt, blijkt
gansch Luik bereid tot revolutie. Chazal voorspelt dat i 5000 à 20000
vrijwilligers zich zullen aanbieden. In waarheid boden zich een
honderdtal vrijwilligers aan, wier hoofdman -- in casu Charles
Rogier — maar liefst ware thuisgebleven (4).
Er werden machines verwoest 1 In hoeverre geschiedde dit programmatisch. Of staan wij hier weer voor een opzet, door enkele verdachte leiders naar voor gebracht, teneinde de menigte, steeds tot
vernielen en verwoesten klaar, in beweging te stellen : moest niet steeds
een schuldige gezocht (5).
Besluiten wij : wij staan niet voor een proletarische opstand, die
uit het bewustzijn van een sociale minderwaardigheid volgens een
vooropgesteld programma geschiedde : wel voor relletjes, bedreven
door het minste deel van de bevolking, welke door armoede geplaagd,
meer bevattelijk bleek te zijn voor aanhitsing door priesters, journalisten, advokaten, omgekochte elementen, weldra tot onregelmatigheden overgaat; hierin wordt aangemoedigd door uitzicht op buit en
vernieling, verder door uitreiking van geldelijke belóoning, en hiertoe
(5) JossoN, op. cut., dl. I, p.

16.

(2) COLENBRANDER IX, I, p. 123 bericht v. d. Franschen gezant (November

1828) •: « Au milieu de cet état de choses, les masses sont inertes et indifférentes... »
ook IX, 2, ab. p. 701, antwoorden op rondschrijven van minister van Gobbelschroy.
Dec. 1829.
(3) BUFFIN I, P• 43/44•
(4) nUFFIN 1, P• 72/75. Josson, op. cit., dl. I, p. 2I.
(5) BUFFIN II, p. 5o7, « Il fallait à la population un motif apparent... »
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ook steeds bereid is, wanneer nieuwe tekortkomingen blijken voelbaar
te worden (i).
Dat na deze gebeurtenissen, de gemoederen aangehitst zijnde,
het verder verloop ook weldra de arbeiders in de ,opstandige gelederen
zal groepeeren, houdt wel geen verder verband met een algemeengeldend ekonomisch probleem.
In heel dit beroerde gebeuren blijft één zijde onbelicht, of althans
zeer vaag beschenen : het aandeel van het Vlaamsche land aan dezen
opstand. Waar de heer Geyl meent,.., dat de Vlaamsche gewesten
in den Belgischen opstand een heel lijdelijke rol gespeeld hebben »...,
schrijft daarentegen de E. H. Prims dat « ... de beslistheid tegen Holland grooter (was) in de twee Vlaanderen en in. de provincie Antwerpen dan in Namen, Luxemburg en Henegouw..." (2)
Naar onze meening, spreekt de heer archivaris toch wat snel, en
al te beslist. Er is ten slotte revolutie en revolutie ! Men kan ze uitlokken, bedrijven, en ook ondergaan. Wij durven wel beweren, dat
althans in den beginne, het Vlaamsche volk, die opstandige beweging
heeft ondergaan. Dat later, wanneer oorlogsfeiten, inval van gewapende benden en dergelijke het gemoed hebben verbitterd, ook Vlaanderen aan de militaire handelingen heeft deelgenomen lijkt ons verklaarbaar : het staat evenwel vast, dat, wanneer Brussel en het Zuiden
de fakkel der opstandigheid in de lucht zwaaiden, Vlaanderen nog in
volle rust was : en dit pleit toch niet ten gunste van de thesis van den
geleerden archivaris (3).
Het bronnenmateriaal waarop zich de archivaris beroept, heeft
een zeer betrekkelijke waarde (dagbladartikelen uit Den Antwerpenaar)
o. a.), politierapporten, proklamaties aan het volk zijn getuigenissen,
waarvan wij het soms verdachte karakter eerst in de moderne tijden
zijn gaan begrijpen : en dan verkeeren wij nu niet in een periode van
opstandigheid. Daarbij waar de heer archivaris zelf de getuigenissen
opdiepte, dat met geld was gehandeld, worden ons verklaringen over

(I)

'COLENBRANDER IX, dl. II, 745..

...Er is in de volksbeweging iets elektrisch, dat zich op een zekeren afstand verspreidt, en alle elementen van oneenigheid en beroerte in beweging stelt... Met oog op
contra-revolutie werd hetzelfde middel met sukses aangewend. op. cit. X, 4, P• 423•
(a) Bijdragen tot de Geschiedenis, XXIe Jrg., afl. 3, p. 280.
GEYL, De Groot-Nederlandsche Gedachte, ab, pag, 176, Antwerpen 1930 (IIO dl.)
(3) Kan de meer geestdriftige natuur der Brusselsche en Waalsche bevolking
worden ingeroepen?
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het natuurlijk-Vlaamsche karakter van zekere opstandige of vaderlandsche gebeurtenissen zeer «onnatuurlijk ». (i)
Wie later aan de hand van officieele gegevens de geschiedenis
van het hedendaagsche gebeuren, onthulling van vaderlandsche monumenten enz. zal opbouwen, zal zich voor besluiten bevinden, welke
met de ware mentaliteit der bevolking weinig overeenstemming
zullen hebben. Een vergelijkende studie van het bronnenmateriaal zou
stellig andere waarde hebben aangegeven (2).
Waar de archivaris de getuigenissen van een Bergmann poogt te
vernietigen door de kwalifikatie van « agent van Oranje » willen wij
er op wijzen, dat de vergelijkende studie van deze brieven integendeel
de waarde ervan verhoogt. Dat hij den kant houdt van de Nederlandsche
eenheid is waar, maar de fout (?) een meering te hebben kan iedereen
worden aangewreven, en schaadt niet a priori aan de objektiviteit van
een getuigenis.
En het zal een intellektueel ten slotte heel wat gemakkelijker vallen — ook al draagt een wensch hem naar andere richtingen - zich
boven de subjektieve invloeden te stellen. In hoeverre vader Bergmann zich een zelfstandig oordeel permitteerde leert ons zijn verklaring aan minister Van Maanen : wanneer hij vermoedde, dat onder
drang van zekere groep, de regeering dacht het taalstatuut opnieuw ten
gunste der Franschsprekenden te wijzigen schreef hij den minister
« Uwer Exc. gevoelens nopens de geprojecteerde veranderingen in
deze onze wetgeving zijn mij onbekend, doch welke ook dezelve moge
zijn, als een man die niets van 't goevernement vraagt, en dus ook
niets vreest, schroom ik niet openhartig te verklaren, dat hij of zij die
in dit vak tot toegevendheid raden, roekeloos het dierbaarste patrimonium eener goede natie prijsgeven, hoogverraad tegen het Huis
van Oranje plegen, en een eeuwigen scheidsmuur tusschen het noorden en het Zuiden opbouwen... » (3)
Deze berichtgever heeft als de motor van de opstandige beweging in Vlaanderen en de Kempen de geestelijkheid aangewezen
(z) E. H. Fl. PRIMs, Antwerpen in 183o, De Morgenpost, (dagblad) no 6, Sept.
1930. (Xe jaar). Dit artikel blijkt op menige plaats gesteund te zijn op zeer subjektieve
berichtgeving!
(:a) Het verslag der zittingen van het Congres in dato 23 en 24 November 1830
bewaart ons een gepast woord van den afgevaardigde De Langhe : « Tout le monde
parle au nom du peuple, et tout le monde parle différemment! »
(3) COLENBRANDER IX, 2, p. 6i i, 29 Juni i82g.
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onbarmhartig teekent hij de kuiperijen van deze aan, en beticht ze
van aanhitserij. Bergmann was protestant, dus... ? Wanneer wij
evenwel andere bronnen raadplegen, dan blijken ons de aanduidingen
van Bergmann niet overdreven, alleen meer en duidelijker gespecifieerd ! ( 1)
Nemen wij Bartels ter hand, een der leiders van de Katholieke
oppositie, dan wordt ons over de geheele lijn de aktie der geestelijkheid aangeklaagd : zij was het die o, a. de machtige petitiebeweging.
op touw stelde, en uitvoerde. (2)
Descamps, de revolutionnair uit Wallonie wijst aan hoe de priesters te Brussel geld aan het gepeupel uitdeelden : getuigt verder, dat
de priesters hulp verleenden, « pour démoraliser 1'ordre public », en
besluit : « Dans les campagnes la chaire évangélique était transformée en tribune démagogique; la religion devait être vengée... » (3)
De Gerlache, die de beweging medemaakte, getuigt dat journalisten en geestelijken het volk hebben aangehitst. Pirenne stelt de
synthese van deze aktie waar hij getuigt, dat bij den aanvang der
Nederlandsche regeering,... « dans les campagnes, les curés se déchainent et endoctrinent fougueusement les paysans. » Voorwaar,
Bergmann is in zijn getuigenissen niets te ver gegaan, en de agent
van Oranje verschijnt hier als een stipt observer. (4)
Overal wordt dus gewezen op den invloed van de geestelijkheid,
welke o. a. voor de beideVlaanderen totaal onder Franschen invloed
staat; als dan deze geestelijkheid op het platteland heeft geageerd,
minder als opwekkers van een platonisch patriotisme, doch als verdedigers, ja wrekers van het geloof, dan kan het ons niet verbazen,
dat de bevolking tot opstand is aangezet, en ten slotte, onder druk
van bijkomende omstandigheden, aan den opstand heeft deelgenomen. (5)
(i) Zijn volgeling, Jan Frans Willems, heeft ons trouwens op dezelfde wijze
ingelicht : en bij hem blijkt herhaaldelijk, dat, alhoewel een werkelijk Groot-Nederlander,
hij geenszins blind bleef voor de fouten der regeering, die hij in verschillende brieven,
streng veroordeelde. Men zie hierover verder!
(2) BARTELS, op. cit., o. a. p. 20, 33, 36, enz. voor later p. 399.
(3) BUFFIN, t. II, p. 498, 510.
(4) DE GERLACHE, Histoire des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 18 3 0, P. 454. Bruxelles

1839.

PIRENNE, Histoire de Belgique, t. VI, p. 259.
RoosES, op. cit., p. 20 - : wegens geschil met den geestelijke Buelens, bezochten

geestelijken zijn verwanten, zoodat Willems hierdoor zekere erfenissen bedreigd achtte.
(5) Over de verfransching der geestelijkheid, PIRENNE, op. cit., t. VI, p. 305 en
volg. Ook p. 356.
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De E. H. Prims schuift beslist een antithese Wallonie-Vlaanderen
van de hand : tusschen Vlaanderen en Nederland lag geen band van
sympathie, Vlaanderen stond bewust aan de zijde van de revolutie !
Er zijn inderdaad enkele aanduidingen, welke juist niet op de
hartelijkste verhoudingen tusschen Noord en Zuid wijzen : de zaak
is, welke beteekenis hecht men aan de uitdrukking van « les provinces méridionales » (i) Werd door de beoordeelaars de mogelijkheid in
overweging genomen, dat in België tweeërlei oordeel • kon gevormd:
beoordeelde men niet van Brussel of van Luik uit ? Wanneer de
Fransche gezant meent dat « le Belge haït le Hollandais et celui-ci
méprise le Belge » dan wilde ik de uitgebreidheid van deze termen juister omlijnd : dat voor deze splitsing in begrip stellig iets te zeggen valt,
blijkt uit onderscheidene verklaringen, welke wij verder zullen belichten. Alhoewel het toch ook mag onderlijnd dat weinigen in Neder
land langs hunne zijde met de tweevoudigheid van het begrip Belgie
hebben rekening gehouden (2). Wij willen zelf niet ontkennen dat
tusschen Nederlander en Vlaming menig punt van geschil was —
wie hier het godsdienstonderscheid uitschakelt begaat een grove fout
— maar toch ligt het voor de hand, dat uit hoofde van taal en ras de
afstand Holland-Wallonie heel wat scherper moet gedacht (3). Zijn
er nu enkele aanduidingen betreffende de toestanden in het Vlaamsche land bij het uitbreken van de omwenteling?
Besluiten, als die welke de E. H. Prims ons voorbrengt in zijn
« Staatsgevaarlijken voor het Hof van Antwerpen in 1830, (Antverp~
iensia 1929, p. 270) kunnen wij niet zonder achterdocht in de redeneering opnemen : het is duidelijk, dat bewuste personnages spreken
na ophitsing van anderen : de veldwachter van Oostmalle handelt na
« bewerking » door den graaf en den advokaat, naar wien hij trouwens
voor alle verdere argumentatie verwijst. De graaf — denken wij de
(i) Men zie vooral de berichten van den franschen gezant. COLENBRANDER IX, i,
ab Januari 1829., ook van Oostenrijkschen gezant Miers (op. cit.). Waar de gezant meldt
dat Hollandsche bladen den ouden haat tusschen Katholiek en Protestant terug hebben
opgewekt, wordt zulks door Willems in zijn brieven bevestigd.
(2) GEYL, op. cit. I78.
(3) Men zie RoosES op. cit. Alhoewel Willems Nederlandsch voelt, heeft hij
de verhouding Holland-Vlaanderen herhaaldelijk aangeroerd : uit één zijner brieven
lichten wij : « Weinige Hollanders... hebben een broederhart voor de Brabanders... »
Elders kritiseert hij de onverdraagzaamheid van de Protestanten, maar over het algemeen
is er « een broederlijk leven van Hollanders en Vlamingen ». Op. cit., 20, 34, 52, 8 9.
Hoe ver staan wij hier van de beweringen van E. H. Prims?
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graaf te Oostmalle in 1830 ! — zou trouwens de militairen aangezet
hebben hun plicht niet te doen;
Hier staan wij dus niet voor een bewuste, zelfstandige houding!
Colenbrander brengt ons iets aan, maar wij duchten dat ook deze
rapporten, evenals deze van Bergmann ongunstig zullen worden
onthaald. Wij bedoelen de berichten van Audoor, ambtenaar, welke
minister van Maanen regelmatig op de hoogte hield van het gebeurde
het moet gezegd dat ook deze ambtenaar een bepaalde aanhanger van
het Nederlandsche regime mag heeten. Reeds in 1829 had deze gesignaleerd dat de Vlaamsche gewesten, meer dan de andere ZuidNederlandsche,, de Nederlandsche regeering leerden waardeeren : als
besluit formuleerde hij dat « de goede burgerstand en het gemeene
volk hebben zich hier te Brussel en in Vlaanderen wel gedragen, en
blijven zich wel gedragen... » ( i)
Wanneer de omwenteling is losgebarsten, en Audoor na een reis
door Vlaanderen zich in Oudenaerde vestigt, dan volgt hij het gebeuren : met blijkbaar welgevallen klinkt uit zijn berichten die boventoon : Vlaanderen is in rust, Vlaanderen bovenal! » ( 2)
Hij blijft met zijn beweringen niet alleen : het is niet Bergmann
alleen, die als hij, voor de Kempen en Vlaanderen de rust afteekent .
ook White, de Engelsche observer getuigt van de rust, die in Vlaanderen blijft heerschen (3). Wanneer het Hollandsch garnizoen uit
Leuven wegvlucht, wordt hen de weg door de Kempen, langs Diest
en Turnhout als de stilste en de veiligste voor het Hollandsche leger
aangewezen : dit garnizoen was ongewapend (4).
Dat op een bepaald oogenblik de antithese Vlaanderen-België
wel degelijk is gevoeld geworden, zij het ook om bizondere redenen,
blijkt uit een Fransche affiche, uitgaande van Vlaamsche industrieelen, (geen flamingantische), waarin het belang van Vlaanderen gesteld
(i) COLENBRANDER, IX, 2, p. 736.
(2) COLENBRANDER X, 4, ab pag. 72.
(3) De Fransche gezant meldt dat de opstand uitgebroken is « dans le midi »
COLENBRANDER, X, 2, 2 Oktober.
Bergmann schrijft, 14 Sept. 183o, dat te Lier en in de Kempen nog volledige rust
heerscht. COLENBRANDER X, 4, p. 1 49.
White legt nadruk op de rust in Vlaanderen, waar toch, zegt hij, de petitiebeweging
het sterkst was. De bevolking, zegt hij, toont « little sympathy for the proceedings of
the Brusselaars. » Ook Antwerpen is rustig!
CH. WHITE. The Belgian Revolution. t. 1, p. 236.
ROOSES, op. cit., Willems bevestigt de rustige stemming. p. 84, 8g.
(4) BurFIN, T, p. 61, 62.
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wordt tegen het belang der overige gewesten : dit met het oog op de
scheiding, en de ekonomische nadeelen hieraan voor de Vlaamsche
gewesten verbonden (i).
Scherper duikt de antithese op in het schrijven van Gendebien
aan het voorloopig bewind, einde 1830 : vermits men vermoedde dat
in Gent geconspireerd werd, zette hij het voorloopig bewind aan bizondere maatregelen te treffen met het oog op den toestand aldaar
de betrekkingen met Zeeuwsch Vlaanderen moesten sterk worden
gekontroleerd, het garnizoen mocht over niets te klagen hebben, en
moest bij voorkeur uit WAALSCHE soldaten bestaan. Dit dokument
zet de punten op de i's (2).
Gendebien was een leider van -den opstand : hij moest de toestanden kennen; dat hij het noodig achtte zulks aan te bevelen kan op
politieke noodzakelijkheid gegrond zijn, maar dat het MOGELIJK
was, deze voorkeur te formuleeren, te schrijven spreekt boekdeelen
dat kan niemand, ook niet de E. H. Prims van de baan praten.
Voor een deel mag de angstvalligheid van den geleerden archivaris geweken zijn : de antithese Vlaamsch-Waalsch bestond. Vlaamsche elementen werden als gevaarlijk voor het jonge België
beschouwd; dus al was het om negatieve redenen werd de_ tegenstelling erkend (3).
Wij hoeven deze antithese zoo geografisch als logisch te bepalen
hoe ver reikt ze : valt ze samen met de taalgemeenschap ? Bereikt ze
de lagere klassen?
Hier ontbreken ons de positieve aanduidingen. Stellig is het dat
bij de lagere klassen die taalgemeenschap niet zeer sterk werd
gevoeld : dit wordt ons daarbij reeds aangewezen door het feit dat,
alhoewel de bevolking te Brussel en te Leuven Vlaamsch - spreekt,
blijkbaar Franschonkundig is, de geest der verfransching met de
opstandige kiemen er reeds sterk was doorgedrongen (4).
(i) Aangeleerd bij JossoN, op. cit., t. III, p. 38, nota 5o.
(2) BUFFIN, II, p. 540.
(3) Men zie over den toenmaligen stand der Vlaamsche beweging : E. H. PRIMS'

Antwerpen in 183o. dl. I, p. 73, 76. Antwerpen 1931.
(4) Het Vlaamsche karakter der bevolking blijkt zelf uit de Mémoires van Chazal.
BUFFIN, I, p. 7I, I78.

Over de verhouding van Brussel tot Antwerpen tijdens den opstand, geeft ons
Willems een typisch detail : Antwerpen en Gent, schrijft hij, zijn meer en meer op de
Brusseleers verbitterd. Een Antwerpenaar was in een Brusselsch koffiehuis onthaald op
à bas les Anversois ».
RoosEs, op. cit., p. 9' (i8 Sept. 1 830).
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Wij zijn er evenwel van overtuigd dat in zekere kringen het taalbewustzijn wel niet was verflauwd : de eerste verschijnselen hiervan
na de Fransche bezettingsperiode, wijzen er op dat na de drakonische
maatregelen van Napoleon, de behoefte naar eigen taal levendig naar
voor dringt, en bij de dragers ervan, door de nieuwe pogingen tot
verfransching, nog versterkt was. De pennetwisten van Jan Frans
Willems, de houding van Vervier, de heruitgave van Verloy's protestschrift zijn van deze gehechtheid aan de moedertaal een bewijs (i).
De Vlaamsche kwestie — laat ons de zaak aldus noemen —
kende een ontwikkeling, waarvan zekere deel der bevolking niet onkundig bleef. Niet zonder ontroering lezen wij hier de brieven van
den « Pruis » Bergmann : welke gehechtheid straalt uit deze briefwisseling, gehechtheid, welke wij zouden noemen een Dietsch gevoel!
Hoe paralleel heeft zich de latere beweging ontwikkeld ? ( 2) De hoogere
klasse keert zich af van volk en taal : de verfransching woekert bij de
ambtenaren, welke trouwens bij het eerste sein van opstandigheid, in
hun trouw aan de regeering aan 't wankelen gaan (3). De Fransche
taal is in Vlaanderen een vreemde taal, op het platteland niet beoefend.
De hoogere burgerij, vertegenwoordigd in alle bestuurslichamen,
heeft als doel de verfransching te bevorderen : door de besturen worden trouwens Fransche en aldus gezinde elementen bevorderd boven
Vlaamsche. Nationaal besef is ook bij de Hollandsche ambtenaren
een niet gekend gevoel. Het volk had eens om praktische redenen het
herstel van de nationale taal begroet : de Fransche clique gesteund
door het « geestelijke » stelde alles in de weer om de taalwetten te
saboteeren en wijzigingen af te dwingen (4).
Hoe scherp getuigt hier Bergmann : « dat iets te wijzigen in het
taalregiem gelijk stond met het optrekken van Pyrenneën tusschen
het Zuiden en het Noorden (5).
Men overdrijve niet de invloeden van diegenen welke als Audoor,
als Willems, als Bergmann voelden. Zeer terecht schrijft Prof. Ger(i) Men zie hierover o. a. KAREL ANGERMILLE, Eene levensschets van Jan Frans

Willems in Dietsche Stemmen, Ie Jrg. No g en io.

p. 250.

(2) Zie nota I : deze brieven van Bergmann, COLENBRANDER, IX, 2, ab Mei 1829.
(3) Over de houding van zekere voorname heeren zie BUFFIN II, p. ab 498 : Descamps noemt de revolutie daarom : « .., la subversion la plus complète de la moralité,
le déclassement complet de toutes les institutions, etc... » Hij besluit : « qui a trahi, trahira
cent fois ». Zie Buffin II, p. 5 1 4•
(4) COLENBRANDER IX, 2, brief 474, 47 6, 478 ab pag. 81o. RoosES op, cit., p. 81.
(5) COLENBRANDER IX, 2, p. 814.
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retson : « Er bestond slechts in Midden-Nederland een zeer zwakke
Dietschgezinde kleinburgerij waarmede, staatkundig, althans in een
onverwachte crisis niet te werken viel... » (z )
Laat ten slotte de werking van vereenigingen als Tot Nut van
't Algemeen minder tot het volk zijn doorgedrongen, stellig is het toch
dat de verbetering van het onderwijs niet zonder invloed is gebleven
op de Vlaamsche bevolking : de geestelijkheid heeft zich steeds tegen
het wassen van dien invloed gesteld, zoo door het weren van de
Nederlandsche lektuur, als door het tekeergaan van de aktie der Nutters. De verklaring ligt voor de hand : met die Nederlandsche invloeden duchtte men ook de kettersche werking. (2)
Alleen wanneer de geest van verzet en muiterij in breederen
kring moest verspreid zal de geestelijkheid zich inde moedertaal tot het
platteland richten : maar de lektuur welke dan door hun zorgen werd
verspreid was niet van aard om taalgemeenschap, óf Nederlandsch
gevoel op te wekken : en welke middelen stonden de geestelijken
niet ter beschikking om dergelijke lektuur aan de menigte op te
dringen.
Dit alles kan ons verklaren, hoe het kwam dat de antithese
Vlaming-Waal door het volk niet naar voor is gebracht, maar dat zij
wel degelijk bestond, kunnen wij uit Gendebien's verklaring gerust
afleiden. Wanneer de bewuste taalverordeningen, dank zij de aktie der
Franskiljonsche hoogere burgerij, werden ingetrokken, bleken in
Vlaanderen althans, meerdere rechters en advokaten deze politiek te
veroordeelen : Vlaanderen stond weer open voor de F'ranschgezinde
elementen -- aldus Bergmann — die de bevolking in een nieuwe afhankelij kheicd zouden brengen : weldra zouden de onderdanen weer
«c in Fransch (worden) gebeuld en afgestroopt ». (3)
Het feit nu, dat deze mistoestanden bestonden, door de bevolking
werden gemerkt kan niet worden weggepraat : en het is wel niet gewaagd te veronderstellen, dat in de afwering der Hollandsche meesterschap, door de bevolking onbewust wellicht gereageerd werd op een
verdrukking, waarvan de misachting der taal een teeken was : en een
p. 25.
ab p. 357. Dit stemt in den geest overeen met de aanduidingen

(I) GERRETSON, Op. Cit.,
(2) PIRENNE, Op. cit.,

van Bergmann!
(3) Men zie hierover COLENBRANDER IX, 2, p. 331, 301, 381, 479; ook brieven
van van Doorn aan van Gobbelschroy, p. 330, Schuermans aan van Maanen, p. 475.
RoosES, op. cit., p. 81.
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interressant moment is het wel vast te stellen dat de orangistische
industrieelen en handelaars, dat de Hollandsche hoogere ambtenaars
ook tot de Franschgezinde fraktie behoorden, en dus door de mindere
bevolking in één odium werden vereenigd.
Wij zegden het reeds : Nederland heeft zich voor de Vlamingen,
als stamgenooten, weinig hartelijk betoond : met het dualisme van
de verworven Belgische gewesten heeft het wel nooit rekening gehouden : of beter, het heeft de historische wording van dit dualisme wel
nooit onbevangen gevolgd. Historische naweeën bleven nawerken
voor het Protestantische Holland bleven de Zuidelijke Nederlanden
de verraders van den 16e eeuwschen opstand ! (i)
Door zekere weekbladen werd het Nederlandsch belang verdedigd op een klein-Nederlandsch terrein : wat buiten Holland lag
bleek terrein van heidenen. Het België zooals het zich vertoonde was
het land der Jesuietische petitiën, het land der opstandige liberale
oppositie. Het kon een politieke noodzakelijkheid zijn deze ZuidNederlandsche provincien bij het, vaderland te houden : terwille van
het Hollandsche belang was men gaarne bereid deze af te staan ! (:z)
Niemand bekommerde zich om de edele taak, de Zuid-Nederlandsche stamverwanten uit den gevaarlijken greep van de Fransen
gezinde fraktie te verlossen.
Wij wezen er reeds op hoe Bergmann op deze nefaste politiek
reageerde : met klem beweerde hij dat door de ongezonde taalpolitiek
van concessies aan de Fransche « clique », het werkelijke volk van den
vorst verwijderd werd gehouden : de politiek van het gouvernement
was gericht naar de zijde der Fransche elementen : en hierdoor trad
met den Franschen geest ook de revolutionnaire strekking in de gelederen. (3)
Over den aard der verfransching worden wij gesticht, wanneer
wij de (door Bergmann bewaarde) uitspraak aanteekenen : « Ce jargon
sera refoulé dans les marais ». Wij moeten toegeven dat zulke formule
(i) RoosES, op. cit., p. 52. De Oostenrijksche gezant, Miers, schrijft begin 183o
dat de Hollandsche bladen hebben opgewekt « cette intolérance religieuse, cette ancienne
haine contre les catholiques et il paraat qu'ils ont passablement réussi... »
COLENBRANDER, IX, I, p. 338.
De Fransche gezant schrijft aan minister Polignac einde 1829 dat door Holland
gevaarlijke historische passies waren opgeroepen. loc. cit., p. 177.
(2) COLENBRANDER, IX, 2, p. 8g8 : brief van Dirk van Hogendorp aan zijn vader.
April 1829 -Dec. 1829.
(3) COLENBRANDER, IX, 2, p. 61I, 81o.
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niets heeft van een franschgezindheid, welke door gewoonten, ja
standsvooroordeelen kon verontschuldigd : integendeel, zij verraad
een kombattiviteit, welke onze meening over de antithese VlaanderenWallonie versterkt. En zulke partij, zulke elementen werden door de
Nederlandsche regeering gesteund (i) De Noord- Nederlandsche
afgevaardigden in de Staten — over wien Groen van Prinsterer ons
stichtende kwaliteiten mededeelt (2) — versterkten deze strekking
meerdere leden van dit hooge korps waagden het niet hunne taal bij
de beraadslagingen te gebruiken uit vrees voor de bespotting, welke
in de Nederlandsche Kamer bij het gebruik der Nederlandsche taal
aan de sprekenden te beurt viel. Je maintiendrai 111 In de Vlaamsche
gewesten zal deze houding bij de Nederlandschgezinde elementen
wel geene tevredenheid hebben verwekt. (3) En voor de Belgische
afvaardiging is ze teekenend !
Ik herhaal, Nederland betoonde zich niet hartelijk t Wanneer
Willems ons in zijn brieven gewaagt van de sterker wordende band
tusschen Hollanders en Vlamingen, dan ontkomt hij niet aan de noodzakelijkheid de onverdraagzaamheid van de Noorderbroeders te laken, en betreurt de verdeeldheden, welke zich betuigen : de taalwetwijziging in 1830 schept volgens hem twee Nederlanden; de regeering
boeleert , met de Franschen. Spijts de volledige broederlijke gevoelens
welke Willems voor zijn vrienden van « Over- Maas » koestert, heeft
hij voor een deel het gevoel van opstandigheid gemotiveerd, waar hij
in een zijner brieven aan Jeroom deVries de kwestie zoo samenvat
E( De vraag, wilt gij door Hollanders of door Brabanders geregeerd
worden -- heeft belang voor de bevolking...» Waar bij hem noch de
taalkwestie, noch de rassenkwestie in overweging moeten genomen,
kunnen wij slechts de godsdienstige onverdraagzaamheid en de hooghartigheid van zekere elementen, voor deze ontboezeming aansprakelij k stellen. (4)
Nederland heeft het dualisme niet gezien : het heeft Je maintiendrai bij ontijde toegepast, en gedraald waar het van noode was. Niet
van Vlaanderen . uit ging het gevoel van afstooting waarover de E. H.
(I) COLENBRANDER IX, 2, p. 552.
(2) GERRETSON, Briefwisseling, op.

cit., p. 141 « ...onder de Hollanders zijn er verscheidene waarover men zich nog het minst schaamt wanneer zij zwijgen... » Ook p. 166.
(3) COLENBRANDER IX, 2, p. 552, 562, 618 en volg.
(4) RoosES, op. cit., p. 20, 68, 77, 81, 89. Zie ook Miers aan Metternich, i i Maart
1829. Indien men voortgaat,... « de faire gouverner quatre millions de Belges par un
miWon de Hollandais »... dan komt er opstand! COLENBRANDER, IX, i, p. 307.
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Prims schreef, doch vanuit Nederland faalde het gevoel van samenho righeid. Nergens vonden wij dit te kort sterker, scherper uitgedrukt dan wel in de houding van zekere Nederlanders ten overstaan
van de projekten der scheiding. Reeds op het einde van 1 829, na de
beruchte Koninklijke Boodschap, meende men het saamhouden van
Hollanders en Protestanten noodzakelijk, terwijl vooraf reeds een
hooggeleerd professor het sluiten der Kamers, de oproeping der armee
had voorgesteld. (i)
Rond 20 December I 2g verklaart dezelfde hoogleeraar « dat de
banden verbroken zijn, de oorlog der gemoederen is verklaard... Het
bewogen bloed stroomt tot in de toppen der vingeren, onwillig grijpt
de bevende hand naar het zwaard en... 0 mijn Vaderland, waar zullen
wij heil vindèn » ( 2)
Wij stellen de romantiek op zij : hier is geen kwestie van offensief,
doch wel van defensief. Defensief tegen de ontreddering, welke de
revolutionnaire taktiek der Belgische oppositie in de Nederlandsche
gemoederen verwekt, taktiek « die de eerste beginselen van ons staatsrecht miskent en waarvan men treurige gevolgen mag tegemoet zien (3)
Hier spreekt de engheid van een beperkt, van een zeer eng Hollandsch
egoisme, een tekort aan zedelijke kracht en stambewustzijn -- een
gemis aan inzicht om over die moeilijkheden heen, de eenheid van
den Nederlandschen stam tot realiteit te maken. (q.)
Ten overstaan van deze uitingen , verbaast het ons niet, dat de
scheidingsgedachte in het Noorden slechts door enkele hoogstaanden
werd bestreden : gezaghebbende lieden — wij noemen Groen van
Prinsterer, Hoogleeraar van Assen, de van Hogendorps e. a. hebben
de scheiding, niet alleen de administratieve, doch de volledige politieke
met vreugde begroet, omdat deze « onze Noord-Nederlandsche zelfstandigheid (zou) weder geven. » (5)
Deze fraktie heeft er niet weinig toe mede geholpen, dat aan de
wenschen van de opstandelingen werd toegegeven.
-

(i) GERRETSON, Briefwisseling, op. cit., p. 22I en 236.
(2) op. cit., p. 235.
(3) O. cit., p. '41.
(4) Over dit klein-Hollandsch optreden, het schrijven van Groen, in dato 2g Mei
1829 bij GERRETSON opi cit., p. 166.
Ook GEYL, op. cit., p. 23, 34.
(5) COLENBRANDER X, 4, p. Io5 en I4I.
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...... Wij willen niets besluiten : zoovele feiten, zoovele onderhandelingen blijven nog in het duister : zoo onvolledig en soms
tendencieus is het bronnenmateriaal, waarover wij beschikken, dat
het naar onze meening voorbarig is het waarom en het hoe met
stelligheid te willen aanduiden. Wij wezen op de waarde van
Bologne's aanduidingen, doch keerden ons af, waar hij deze
relletjes als konflikten uitsluitend van programmatisch-ekonomischsocialen aard heeft gekatalogiseerd. Wij verwijderen ons van
de archivaris E. H., Prims waar hij op grond van tendencieuse
berichten konklusiën trekt, welke voorhands niet bewezen zijn; hij
konflikten verloochent, alhoewel zij duidelijk voor het voetlicht
treden. Doch wij steunen zijn meening, als zou de godsdienst als een
der machtigste faktoren zijn opgetreden. Wij gaan verder : in Vlaanderen heeft de godsdienst alleen den opstand mogelijk gemaakt.
Vooral is het duidelijk, dat het gevoel van Nederlandsche eenheid in
de beweging dezer omwenteling slechts baat heeft gevonden. Uit de
komende konflikten duikt dit gevoel, vroeger slechts door enkelen
gedragen, omhoog : enkele jaren later wordt door Willems de gedachte
van het Vlaamsche bewustzijn gesteld en worden de krachten aangeworven, welkè deze gedachte voor de eerste krisisjaren der nieuwe
Belgische monarchie heen, zouden dragen en verspreiden. (z)
Wij hebben hier de kwestie der omwenteling even nader onderzocht, en buiten alle internationale verwikkelingen, waarmede de
omwenteling is gepaard gegaan, om gepoogd zekere zwakke punten
in de huidige interpretatie aan te wijzen, indachtig het wijze woord
van Sée « Il faut se garder de transportar dans le passé les idées que
suscite en nous le spectaclg de la société contemporaine » ( 2)

(i) RoosEs, op. cit. pag. 118/125/168. Zie ook : Redevoering Julius Vuylsteke 1878
en Voorbericht van Reinaert de Vos Eekloo 1834.
(2) SEE, Evolution et Revolutions, op. cit., p. 188.
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Driekoningen
A. De Marest.
Honke, ponke, foekepot,
't Is alweer betalen!
Drie gekroonden in mijn kot!
Hoe zal ik z' onthalen?
'k Heb geen duiten. 't Zit hem krap.
'k Zal een glaaske schinken
Van het allerbeste sap
En we zullen klinken.
Ei, de glaaskes zijn al vol.
Nu de koek gesneden.
Sa, mijn beste vrienden, schol!
Veel genoeglikheden !
Honke, ponke, foekepot.
Melchioor moet zingen,
Zingen van den zoeten God
In de schavelingen.
Baltazaar zal trekken aan
't Koordje van de sterre,
En de dikke Moriaan
Zorgt voor zijn affaire.
Allemachtig, is me dat
Een parmantig lieken !
'k Zou waarachtig, oude rat,
Dansen met een Mieke.
'k Heb nog duiten in mijn kas.
'k Zal ze seffens halen.
Lieden van zoo'n edel ras
Wil ik wel betalen.
Honke, ponke, foekepot,
't Is alweer gevaren.
Drie gekroonden uit mijn kot
Tot den naasten jare.
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Een nieuw « Scientisme »
door L. Levaux.
« Il n'y a peut-être pas un homme véritablement religieux en
Europe (je parle de la classe instruite) qui n'attende en ce moment
quelque chose d'extraordinaire » -- Zóó schreef Joseph de Maistre
in zijn « Soirees de Saint Pétersbourg » ( i).
De gebeurtenissen hebben, tot op den dag van heden, dit woord
tamelijk goed waar gemaakt. En het lijkt er niet naar alsof het nu is
afgeloopen. Integendeel, tal van teekenen wijzen erop dat de waarheid
van dat woord nog steeds zal bewezen worden en, wellicht met meer
klem dan ooit. Onder die teekenen, die van verscheiden aard zijn, is er
een dat ik noemen zal : een nieuw « scientisme ».
Uit het moderne atheisme maakt zich, uit kracht van de geestelijke
--- constitutieve en onbedwingbare -- inspanning van der' mensch,
de wil los, hoe paradoksaal het ook schijne, om toch te komen tot een
bovennatuurkunde, die men van streng wetenschappelijken oorsprong
wenscht, maar in feite vergezeld gaat van een niet minder paradoksaal
godsdienstigen geestestoestand.
Iedereen weet hoe het bolsjevisme — dat « principe destructeur
de 1'Esprit » -- Lenine, en boven hem heen, het Materialisme vergoddelijkt. Men weet ook welke, voor de Russische menschheid, de

gevolgen zijn van die goddelijke operatie. « La mission de cette réaction
effrayante qui est appelée Bolchevisme » heeft iemand gezegd, « est la
complète destruction de la vie qualifiée d'humaine, l'extirpation
absolue de toutes ces qualités qui jusqu'à présent ont été regardées
comme humaines. » ( 2)
Zoo smaken we toch, boven den gruwel heen, de oprecht apologetische voldoening het Bolsjevisme, juist om reden van zijn zuiver
(i) Onzième entretien.
(2) Z. E. Prebendary Gough, aangehaald in het vlugschrift « La Signification
et les conséquences du mouvement contre les persécutions religieuses en Russie »
(blz. 8), Bureau permanent de 1'Entente Internationale contre la IIe Internationale.
13, Gorraterie, Genève.
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materialisme, te zien voor den dag treden als, gewelddadig mystiek, al
de uitwendige kenteekenen aannemen van een godsdienst en het eerst
van al : de bevestiging van een oppermachtig iets, een algeheele devotie en een daarmee overeenkomende liturgie volkomen - waardig.
Ziehier, op een ander plan maar in een zelfden gang van zaken,
een heel recent feit waarvan de draagwijdte (ik zeg niet onvermijdelijk
het sukses) mij geenszins gering lijkt : de stichting — door een groep,
ontegensprekelijk vooraanstaande Fransche geleerden, waarbij -zich
hebben aangesloten een eveneens niet te versmaden groep letterkundigen « frappés par 1'importance d'une telle oeuvre » — van een
Unton rationaltste. « ayant pour objet de répandre l'esprit et la méthode de la science » » L'esprit positif » zoo wordt ons uitgelegd, « a
présidé à la naissance des sciences physiques; il préside à la naissance
des sciences sociales. Un tel rationalisme — dans le sens précis que
nous donnons à ce terme — est bienfaisant; il est seul capable de poser
et de résoudre les grands poblèmes qui sollicitertt l'esprit humain; il
peut et doit downer naissance, non seulement à un système de connaissances, mais à une plus grande union des esprits, à des facons
nouvelles de concevoir 1'idéal. » (3)
Er wordt dus beweerd dat, om nu maar enkel en alleen van het
zedelijk vraagstuk te spreken, alleen dit zoogezegd wetenschappelijk
rationalisme het kan « stellen » en « oplossen ».
Henri Poincaré, integraal agnostieker en wetenschapsmensch van
de allerbovenste plank, heeft nochtans beweerd in zijn werk over de
Waarde der Wetenschap, dat « la morale et la science ont leurs domaines propres qui se touchent, mais qui ne se pénètrent pas... Il ne
peut — zoo zegt hij — y avoir de science immorale, pas plus qu'il ne
peut y avoir de morale scientifique. » (4)
Doch zetten we het onderzoek van dat hoogdravend programma
verder. Ongelukkig voor hem, zijn er « des obstacles que l'on prévoit
devoir surmonter » en waarvan ik er enkel drie zal aanstippen .
1 0 Vooreerst de anthropomorphische vooroordeelen, in 't leven
gehouden door een eeuwenoude traditie en volgens dewelke er,
op de wereld, realiteiten zouden bestaan buiten het bereik der
wetenschap.
(3) Marcel Bol! : « Pour la diffusion de l'esprit scientifique », Nouvelles littéraires
scientifiques van 7 Juni 1930.
(4) La Valeur de la Science, Introd. blz. 4.
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2 0 Het onrustbarend sukses der leerstellingen die, onder verschillende vormen, het anti-intellektualisme vertegenwoordigen.
3o Eindelijk het veel te algemeen verspreide geloof dat de wetenschappelijke geest niet kan samengaan met poesie en gevoel, dat hij
enkel een koude en onvoldoende wijsheid kan schenken.
Ieder spiritualisme dus, elken godsdienst wil men niet alleen doen
verdwijnen, maar -- en dat is de zonderlinge kant van de onderneming
— verdringen. Een globale weltanschauung, een volledige opvatting
van de wereld en van het menschelijk leven, afgeleid, streng en uitsluitend uit de positieve en wiskundige wetenschappen : ziedaar wat
deze Union rationaliste besloten heeft te verkondigen en te verspreiden (5). En om daarin te slagen, wordt de inrichting overwogen
van « des seances d'etudes qui ne grouperont qu'un nombre restreint
de savants » (6) waaronder we geen enkelen philosoof aantreffen : niets
dan wiskundigen, rnatuurkundigen, chimisten, biologisten, sociologen
(wat, wij herhalen het, geenszins wil zeggen philosofen).
" Het gestelde doel is bij uitstek maatschappelijk, demokratisch
zelfs : « rendre accessible au peuple l'esprit scientifique, lui faire sentir
la beauté et la poésie de la science, lui montrer l'idéal moral en train
de na?tre sous l'action du rationalisme. » (7) Nog eens, deze « esprit
scientifique » wil zich opdringen als een surrogaat -- en heel wat beter
dan het origineel ! -- van den godsdienst.
Zoo willen dus die geleerden tot het volk gaan als geleerden, als
men toch weet wat de wetenschap op onze dagen is, vooral de natuurwetenschappen, en welke slagboom, onoverkomelijk voor eiken oningewijde, en niet alleen voor het volk, er wordt opgeworpen door de
wijze van verklaring van die wetenschappen bij middel van de meest
ingewikkelde wiskunde. Tot het volk, in een tijd waarin het gemiddeld
intellektueel peil op iederen graad : lageren, middelbaren of hoogeren
ellendig naar beneden zakt 1
-

(5) En dit vier jaar na de afdoende enquête van le Figaro over Le Sentiment reli-

gieux et la Science (ig26)t

(6) « Qui se sont groupés autour d'Henri Roger, doyen de la Faculté de Médecine,
et de Paul Langevin, professeur au Collège de France, et parmi lesquels on compte bien
des professeurs à la Sorbonne : Albert Bayet, Ferdinand Brunot, Emile Borel, Paul
Fauconnet, Jacques Hademard, Louis Lapicque, Henri Langier, Etienne Rabaud,
Jean Perrin, Georges Urbain, etc... » (M. Bol!, op. cit.)
(7) Het zou intusschen wreed zijn met juiste cijfers deze ideale en poetische
verwaandheid te illustreeren. De statistieken van criminaliteit alleen, met hun aan 't licht
gebrachte oorzaken, zouden dat meer dan voldoende kunnen doen. En wat er in Sovjet
Rusland gebeurt?
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Het weze mij toegelaten, tegenover deze geleerde dwaasheid dezen
verstandigen zet te plaatsen dien Eckermann ons verhaalt van Goethe:
« verschillende genoodigden kwamen binnen. Goethe ging hun even
een hand geven, en kwam naar mij terug. Ik ging door : « Carlyle heeft
Wilhelm Meister bestudeerd, en overtuigd van de waarde van dat
boek, zou hij willen dat ieder ontwikkeld mensch het zou lezen en er
evenveel profijt en genot uit zou trekken als hij zelf. »
Goethe trok me mee naar een venster, en antwoordde : Beste
man, ik zal u eens iets zeggen dat u van nu af aan veel dingen zal doen
begrijpen en U heel uw leven zal te pas komen : Mijn werken kunnen
niet populair worden; wie het anders meent, en er op werkt om ze populair te maken, heeft het mis. Ze zijn niet geschreven voor do massa,
maar alleen voor die menschen die, willend en zoekend wat ik gewild
en gezocht heb, denzelfden weg bewandelen als ik... » Conversations)
En letterkunde is geen wetenschap waar, voor de zooveelste keer,
techniciteit en specialisatie een onvoorwaardelijk beletsel stellen voor
de veruit grootste meerderheid van hersens!
En zelfs als men beweert enkel « vulgarisatie » op het oog te hebben, dan zouden de voorgaande opmerkingen nog zeer juist blijven en
de hinderpaal zou daardoor niet zijn weggenomen. Daarentegen, welk
misselijk gevaar van primarisme gaat men trotseeren, met de zekerheid,
of liever nog met het proefondervindelijk geleverd bewijs, dat het niet
,zal kunnen ontloopen worden. Er is geen wetenschappelijk populisme
mogelijk.
Toch, logisch in hun dwaling, hebben de stichters van de Union
rationaliste gewild dat niets ontbrak aan hun pseudo-godsdienst, zelfs
het proselytisme niet : « La propagande sera le résultat des séances
d'etude. Par la conférence, mais surtout par l'édition d'une bibliothèque rationaliste comprenant des brochures et des livres, ainsi que des
manuels à l'usage de l'enfance (8), on s'efforcera de répandre les idées
sur lesquelles l'accord se sera établi." En net alsof het over een kruistocht ging (en het gaat er inderdaad over), « la société fait appel à tous
ceux qui croient à la valeur et à l'efficacité de l'esprit scientifique dans
tous les domaines. »
Eindelijk, om de kroon te zetten op dit welsprekend geheel, verklaart de Union rationaliste dat ze zich wil houden aan den voorrang
van het geestelijke (of van het verstandelijke : maar hier is dat net het(

(8) De jeugd... De wetenschap...!
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zelfde) : « Elle n'a aucun caractère politique. Elle se vouera uniquement à la tache intellectuelle définie plus Naut. »
Goethe, hij weerom, verklaarde geen vriend te zijn van de volksphilosophie. Er ligt een geheim, zei hij, zoowel in de wijsbegeerte als in
den godsdienst. Aan het volk moet men de kennis ervan besparen, en
vooral moet men het zoogezegd niet dwingen zich te verdiepen in
zulkdanig onderzoek. Epicurus heeft ergens gezegd : «. dit is juist. want
het volk vindt het slecht ».
« Het gemiddeld gehalte van , het menschelijk verstand » zoo
besloot Goethe is niet hoog genoeg om zich met zulk een geweldig
vraagstuk te kunnen bezighouden. (g)
En dat is even zoo goed waar van de wetenschap, en van de wijsbegeerte die men beweert er uit af te leiden.

Zooals men ziet, het is valsch te beweren dat het scientisme dood
is. Wie zal, integendeel, ontkennen dat dit nieuw scientisme te werk
gaat als een vurig geloof en dad het is tegen iets dat men goed kent!
Er zijn eeuwen die maar niet willen sterven, die maar niet ophouden
te beweren dat ze blijven bestaan ten koste van wie hen volgt : in dat
geval bevindt zich een zekere i ge eeuw (ik zeg een zekere, want die
eeuw was overigens een groote, authentiek godsdienstige tijd) : « Sa
vraie stupidité, » bestond onlangs volgens M. Julien Benda, voorbijgaand schrijver van een Fin de l'Eternel, in het feit, uitgevonden te
hebben « des morales fondées sur l'expérience » : comme si — zoo zei
hij — des commandements moraux pouvaient être autre chose que
des verdicts de la conscience, préexistants à l'expérience et décidés à
lui faire la lecon » (io) of nog — altijd volgens M. Benda wiens agnosticisme, zooals men weet, uiterst kwaadaardig is -- « dans sa brutale
religion de la science, sa grossière proscription de la métaphysique, et
par suite, sa prétention de faire présider les méthodes positives à des
(9) Conversations de Goethe p. 324, éd. Charpentier 2e vol. Paris igz2.

Merken wij op dat alléén het Christendom, zonder de minste geheime leer evenals
zonder het minste populisme, voor iedereen de hoogste waarheden heeft kunnen begrijpelijk maken, en aan iedereen de hoogste houdingen heeft weten voor te schrijven zonder
in het minst afbreuk te doen aan hun verhevenheid en zonder ook maar eenigszins de
rangorde der geesten en der harten te miskennen.
Maar dat is ook geen enkel menschelijk werk.
(io) Altijd en overal? — Doch gaan we verder.
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activités qui relèvent et ne peuvent relever que de la méthaphysique » ( ii).
« Nous touchons là » zoo stelde hij vast, « à ce qui aura été la
grande faiblesse d'esprit du 19e siècle ».
Het lijdt geen twijfel dat, in dit opzicht, de Union rationaliste ten
achter blijft. We zijn heelemail niet van plan — moet dit nog gezegd
worden? — minachtend, hoe weinig dat ook zij, de schouders op te
halen voor de kostelijke en onvervreemdbare waarde van de echte
Wetenschap (12) noch voor de vruchtbare « joie de connaitre » noch
zelfs voor- hun dikwijls (maar niet altijd) wonderbare toepassingen, die
men zich overigens zeer wel onderworpen denkt aan de meest verheven vlucht van het verstand, in een wijselijker geordende wereld,
zooals Benson dien heeft opgevat in zijn pakkenden toekomstroman
La Nouvelle Aurore. Neen, we verliezen geen oogenblik uit het oog dat
de verstandelijke en stoffelijke vooruitgang voorwaarden zijn voor
den zedelijken en geestelijken vooruitgang der menschheid, zonder
daarom evenmin te vergeten dat de eerste in rangorde ondergeschikt
zij aan de tweede, die alleen hem kan en moet levend maken en
richten, op straf van een rampvolle ontwikkeling zooals de hedendaagsche wereld er ons bijna dagelijks het schouwspel van biedt. We
hebben het hier alleen tegen het rationalisme, tegen den aanslag op
de Rede zelf en op God, de bestaande Rede, op het Leven en op diens
Mysterie...
Als de ongeloovige mensch niet zoekt logisch te zijn met zich zelf,
dan kan hij, ook al meent hij godloochenaar te zijn, bewijzen geven
van het helderste inzicht, en al leidt hij ook een onder veel opzichten
betreurenswaardig leven, kan hij toch, op een gegeven oogenblik, zich
plots openbaren als 'n held en alles vrijkoopen in een eenig mirakuleus
plan. We hebben dat meer dan eens gezien aan het front, die plaats
van groote beproevingen en van groote heropbeuringen. En zij die
goed toezien, kunnen het ook op groote afstanden in het dagelijksch
leven waarnemen.
Maar als hij, vrijwillig en voorbedachtelijk, logisch wil zijn in
zijn atheïsme en in zijn materialisme, dan vernietigt en vernielt de
mensch zich zelf, logisch. En dat zeggen niet alleen de geloovigen, ook
(i r) Nouvelles littéraires van i6 Aug. 1930 : la vraie « stupidité ».
(12) We bedoelen integendeel, enkel te wijzen op het onbillijk gebruik dat men
ervan maken wil.
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de klaar ziende of cynische ongeloovigen beweren het : « Dans une
société ou les membres seraient de purs athées, allant jusqu'au bout
des conclusions logiques de leur athéisme, la conscience morale de
chacun perdrait toute valeur en tant que sentiment social : chaque
athée se soumettrait aux ordres de sa conscience pour le Beul plaisir
de sa satisfaction personnelle, mais les croyances de ses voisins ne lui
imposeraient pas de devoirs; une telle société formée exclusivement
d'athées, finirait naturellement par une épidémie de suicides anesthésiques. '
Zoo heeft Le Dantec geschreven. (13)
« Se faire tuer est une grande naiveté, car rien ne vaut la vie pour
l'individu. N'être plus est la pire chose qu'il y ait. La Victoire n'est
pas une récompense pour le mort; celui qui est tué est Ie vrai vaincu...
Si tour les hommes avaient de l'esprit, personne ree se sacrifierait, car
chacun dirait : ma vie vaut celle d'un autre. On n'est heroique, que par
Ie fait de ne pas refléchir. II faut donc entretenir une masse de sots. »
En dit, het is wel verlagend, maar toch waar (tenzij er een God bestaat!)
wordt gezegd door Renan. (i4)
Als men niet wist dat het humanitarisme niet de spiritualiteit is (1.5
zou het van de wijs brengend zijn den idealistischen schrijver van de
Scènes de la Vie future, Georges Duhamel in persoon, te ontmoeten
onder de letterkundige hulptroepen van dit herrijzend scientisme, dat
niets anders is dan een schitterend vermomd antichristelijk materialisme. —
,

3.
(13) L'Athéi sme blz. - "3.
(14) Dialogues philosophiques.
(15) « L'Amour véritable est l'affirmation de l'éternité s Nicolas Berdiáeff, L'esprit
de Dostoievsky blz. 154, Ed. Saint Michel, Paris ig2g.
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Reukwerk
ELIZABETH BARRETT-BROWNING
door M. E. Belpaire

(Vervolg)
Toegewijde moeders, volmaakte echtgenooten, die vindt men
onder de vrouwen, zelfs volhardende heiligen, maar zij schenken geen
Christus. En op Christus' leer is heel Romney's onderneming ter verheffing van 't volk, gebouwd.
« Is de wereld dan zoo slecht ? » vraagt zij. Want zij is zonder
ondervinding.
I have not stood long on the strand of life,
And these salt waters have had scarcely time
To Greep so high up as to wet my feet...

Niet zoo lang staat zij op het levensstrand, dat de zoute wateren

zoo hoog gestegen zijn om haar voeten te besproeien. Maar voelen
V

kan zij voor zijn edele taak. Zelfs een kind kan : Amen, antwoorden op
't gebed van een bisschop. Zij biedt hem vereering en hulde. « Geen
beter hulp ? » vraagt hij met gloeiend gelaat.
a What help ? » I asked.
a You'd scorn my help, — as Nature's self, you say,
Has scorned to put her music in my mouth. »

Hoe zoo, hij vraagt haar om hulp, een hulp die hij zou verachten!
Zooals de natuur zelve de vrouw veracht, die, zoo hij beweert, de
muziek der poëzie aan haren mond ontzegt. Neen, voor poëzie en
kunst is zij niet geboren, maar voor liefde wel, en die kan zij hem
schenken.
En nu ontgloeit zij voor goed in verontwaardiging:
a Now, » I said, c may God
Be witness 'twixt us two 1 » and with the worg,
Meseemed I floated into a sudden light
Above his stature, — c am I proved too weak
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To stand alone, yet strong enough to bear
Such leaners on my shoulder? poor to think,
Yet rich enough to sympathise with thought?
Incompetent to sing f as blackbirds can,
Yet competent to love, like Him ? »

« Hoe 1 » roept zij uit, « ben ik dan te zwak om alleen te staan,
doch nog sterk genoeg om anderen te ondersteunen? Arm aan gedachten, maar rijk genoeg om met gedachten mede te voelen? Onbekwaam
om te zingen, zooals de merels zelfs doen, maar bekwaam om als
Hem te beminnen?))
Tusschen de twee gaapt de kloof van de jeugd, die het absolute
vergt, en beiden zijn onrechtvaardig. Hij die in de vrouw die hij
bemint en voor zich wil winnen, niet de begenadigde van den
hemel erkent, degene die de godsgave der inspiratie heeft ontvangen, en eerder eene helpster dan eene vrouw zoekt. - Aurora
verwijt hem
You misconceive the question like a man,
Who sees a woman as the complement
Of his sex merely. You forget too much
That every creature, female as the male,
Stands single in responsible act and thought
As also in birth and death.

Aurora herinnert hem aan de gelijkheid der zielen die ieder afzonderlijk staan en verantwoordelijk voor goed en kwaad, voor denken
en daad. Zij weet zijne opoffering te waardeeren — maar doet zij dat
wel ten volle, en wat hij haar schenken kan? -- zijn trachten naar
volksverheffing, zijn dorst naar recht en erbarmen, de zending die hij
zich-zelf oplegt; maar ook zij heeft eene zending. De mensch leeft niet
enkel van brood, heeft niet alleen stoffelijker nood. De behoefte van
de ziel is even dringend, en kunstenaars zijn noodig om den weg
open te houden tusschen het zichtbare en het onzichtbare.
It takes a soul,
To move a body : it takes a high-souled man.
To move the masses, even to a cleaner stye :
It takes the ideal, to blow a hair's breadth off
The dust of the actual.
Daarom leden menschen, als Fourier, schipbreuk, omdat ze niet
erkenden dat het leven van binnen uit groeit. En wat haar kunst betreft,
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laat ze klein zijn, en opflakkeren als stroo, « maar ik heb mijn kunst
te lief om ze te verlagen.
I'11 not ask for grace;
Your scorn is better, cousin Romney. I
Who love my art, would never wish it lower
To suit my stature. I may love my art.
You'll grant that even a woman may love art,
Seeing that to waste true love on anything
Is womanly past question.
Enkel misprijzen heeft hij voor hare kunst — het zij zoo 1 Zij, die
liefde heeft voor hare kunst, zou ze niet lager wenschen, op eene hoogte
met haar gestalte. Die liefde voor hare kunst zal hij haar niet misgunnen, vermits het echt-vrouwelijk is liefde vergeefs te verkwisten.
Met die fiere woorden breekt zij het onderhoud af. — Heel
Aurora Leigh is een loflied de kunst ter eere, maar eene kunst in verband met leven en liefde. Daarin _faalde Aurora nog in de onwetendheid harer jeugd. Zij voelt het een stond.
If he had loved,
Ay, loved me, with that retributive face...
1 might have been a common woman now
And happier, less known and less left alone,
Perhaps a better woman after all,
With chubby children hanging on my neck
To keep me low and wise. Ah me, the vines
That bear such fruit, are proud to stoop with it.
The palm stands upright in a realm of sand.
« Ach! had hij mij bemind, bemind met zulk eene bedwingende
liefde, dan zou ik nu misschien een gewone vrouw zijn, en ook gelukkiger, minder bekend en minder alleen gelaten, wie weet eene betere
vrouw, met poezele kinderen rond den nek, om mij nederig en wijs
te houden. Ei mij ! de wingerd met zulke vrucht beladen is trotsch er
onder te bukken. De palmboom richt zich recht op, maar in een zee
van zand. »
Nergens klinkt de levensstrijd wranger dan in Aurora Leigh -- de
strijd tusschen hart en geest, tusschen droomen en daden, tusschen
aardsch- en hemelschheid,, ziel en lichaam, werkelijkheid en ideaal.
En altijd wordt naar de oplossing gezocht in de hoogste sferen.
Tante verschijnt plots op het tooneel en betrapt de twee jonge
lieden in hun woordenwisseling die zoo zware gevolgen moet hebben.
Zij de oudere, heeft wel gezien wat aan Aurora's zelfbewustzijn
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ontsnapt, dat het meisje in den grond van haren neef houdt. Ook,
wereldsch gesproken, zou zij willen dat Aurora met Romney trouwt,
want hij is het hoofd van zijn huis en, naar Engelsch recht, moet hij
alles erven. Zulke berekeningen komen niet in het hoofd van een
enthousiast en onervaren kind, Zich-zelf zal Aurora niet bekennen
dat zij Romney bemint en onwijs handelde met zijne liefde te verwerpen.
Zelfs niet wanneer de tante haar door een schielijker dood ontrukt wordt. In haar testament heeft deze heel haar persoonlijk vermogen aan 't nichtje nagelaten, eene kleine rente die haar in staat
stelt in Londen benepen te leven en haar droom : boeken-schrijven,
tot werkelijkheid te maken.
To-day thou girdest up thy lofins thyself...
begint het derde boek van 't roman-gedicht, niet meer spelend in de
rijke Italiaansche natuur of op 't lachend Engelsch buiten, maar in
't drukke en stofferige Londen. Mrs Browning zinspeelt op den tekst
van 't Evangelie waarin Christus Petrus vermaant dat hij niet altijd
jong zal zijn. Een tijd komt waarop hij ophouden zal zijn eigen wegen
te gaan. In de jeugd omgordt men zijn lenden zelf, maar oud-geworden
wordt men door anderen omgord en geleid waar men niet heen
wil. — In heel de Engelsche litteratuur -- van dien tijd vooral —
speelt de Bijbel een voorname rol, komen de teksten gedurig voor,
door iedereen gekend en begrepen, want heel het leven was nog op
christelijken grondslag gebouwd, alhoewel de zeden niet immer aan
de goddelijke leer beantwoordden. Verder nog zinspeelt de schrijfster
op Petrus en zijn kruisdood.
Tis not in mere death that men die most...
We are apt to sit tired...
While others gird us witti the violent bands
Of social figments...
Reversing our straight nature, lifting up
Our base needs, keeping down our lofty thoughts,
Head-downwards on the cross-sticks of the world.

« De menschen sterven niet het meest aan den dood... Wij zitten
vermoeid neer, wijl anderen ons -omgorden met de geweldsbanden
van maatschappelijke conventie... onze oprechte natuur omkeerend,
de lagere driften naar boven helpend, de opwaards stijgende gedach"7

ten neervellend, ons kruisend hals-over-kop op het kruis van 't
wereldscha. »
vol bijbelschee geest, vol christelijken geest is deze roman, zich
afspelend in 't meest-afgewisselde van 't aardsche leven. M 8 Browning
weet dat de levensstrijd vooral gaat tegen de drie vijanden : den
booze, de wereld en het vleesch. En dat de zieleredding is ; de arbeid.
Daarom laat zij hare heldin schrijven
Get leave to work
In this world — tis the best you get at all;
For God in cursing, gives us better gifts
Than men in benediction.
Kernachtige gedachte ! die den arbeid veredelt en ons in Gods
vloek nog iets beters toont dan al wat de mensch in zegen kan geven.
Aurora geeft gewillig gehoor aan deze leer van den weldadigen
arbeid. Vroeg en laat zit zij aan hare schrijftafel; tot diep in den nacht
brandt hare lamp, en stilaan wordt zij in de wereld der letteren gekend
en ; gewaardeerd. Maar vult dit alles de leemte van 't hart?
Drie jaar reeds heeft zij dit laborieus leven geleid. Wat is er intusschen van Romney geworden ? Zij hoort eerst van hem door eene
elegante dame, lady Waldemar, die haat komt bezoeken; blijkbaar
met de bedoeling haar over haren neef uit te hoorex, want deze wereldsche schoone is verliefd op den edelen Romney opgaande in menschlievende droomen, zich weggooiend ten voordeele van al de lijders
dezer droevige aarde. Bij theorieën wilde hij het niet laten; zijne liefdadigheid wil hij beleven; hij brengt zijn tijd door onder het volk, in
schamele hutten, dreigende armenholen, in gasthuis en fabriekgedruis. En zelfs --- dit maakt Lady Waldemar Aurora kond -- staat
hij op het punt een meisje uit de volksklas te huwen. Dit wil de
aristocratische dame natuurlijk beletten. Liever zou zij hem voor zich
winnen. En dat is ook het doel van haar bezoek. Zij denkt dat Aurora
alles in 't werk zal stellen om deze mésalliance te verhinderen. Daarin
heeft zij zich vergist. Onmiddellijk staat Aurora op; zij wil op zoek
naar die uitverkorene van Romney's hart. De buurt waar deze woont
is allerellendigst : donkere gangen, stinkende straten, armoede, nood,
stampen, stooten, kreten. Aurora wordt uitgescholden wanneer zij
inlichtingen vraagt. Maar niets zal ze tegenhouden.
I think I could have walked through heil that day.
And never flinched. „The dear Christ comfort you",
I said, „you must have been most miserable
To be so cruel".
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« Mij dunkt ik zou door de hel gegaan zijn, dien dag, zonder te
wijken.
« Moge de lieve Christus u bijstaan, » sprak ik, « gij moet geweldig
geleden hebben om zoo wreed te zijn.))
Zoo antwoordt zij op de beleediging en opent hare beurs voor wie
grabbelen wil. Dan kan zij onverhinderd klauteren, hooger, steeds
hooger, in 't aangeduid huis, tot onder 't dak, tot aan 't kamerker
waar I omney Leigh's aanstaande bruid, Marian Erle, woont. Zij
klopt aan de deur.
There came an answer like a hurried dove
„So soon ? can that be Mister Leigh? so soon?"
And, as I entered, an ineffable face
Met mine upon the threshold. „Oh, not you,
Not you !" — the dropping of the voice implied,
„Thea, if not you, for me not any one''.

« Een antwoord kwam, als van een afgejaagde duif — » Zoo vroeg?
Kan dat Mister Leigh zijn? zoo vroeg? »
En, toen ik binnentrad een onuitsprekelijk gelaat begroette mij
op den drempel.
« Oh ! gij niet, gij niet 1 » -- beduidde haar vallende toon « indien
't gij niet zijt hoeft er niemand te komen. »
En als twee sluiers vallen hare wimpers neer.Toch is zij gevoelig
voor Aurora's vriendelijkheid en heft haar schuchtere oogen weer op.
She touched me witti her voice,
This daughter of the people. Such soft flowers,
From such rough roots.
Aurora is geroerd door 't gelaat en de stem van deze dochter uit
het volk. Zulk een zachte bloem uit zulke grove wortels 1 »
Zij is gewonnen van 't eerste oogenblik af. Lang blijft zij bij
Marian zitten, luisterend naar 't eenvoudig, hartverscheurend verhaal
van haar ellendig leven. Een zeer alledaagsch leven. De vader, een
dronkaard, die de moeder sloeg, wanneer zij geen centen meer over
had, die hij kon opdrinken. Waarop de moeder zich wel wreken
mocht op het kind. Ook leerde dat zeer vroeg in stilte te weenen.
Learnt early to cry low, and walk alone,
With that pathetic vacillating rolt
Of the infant body on the uncertain feet,
(The earth being feit unstable ground so soon).
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Hoe aandoenlijk, het laatste vers! Wie die het ooit las, kan het
vergeten : het pathetieke van den onzekeren stap der menschelijke
schepselen op eene wankelende . aarde.
Marian « leerde vroeg in stilte te schreien, en alleen te gaan met
dat aandoenlijk wiegelend bewegen van het kinderlijfje op de onzekere
voeten. (Zoo vroeg wordt de aarde als onzekeren grond gevoeld) »
Zoo groeit het volkskind op, van de eene ellende in de andere
vallend. Eene liefdadige dame zendt ze naar de Zondags-School,
waar zij hoort spreken van een God in den hemel, van den genadigen
Christus, maar als zij thuis komt, hoort zij vader dien Vader in den
Hemel en zijn Christus vervloeken.
Oh! 'tis hard
To learn you have a father up in heaven
By a gathering certain sense of being, on earth,
Still worse than orphaned...

En toch tuigde
Dan voelde zich het kind erger dan verweesd.
zij uit den hemel God weet welke geheime kracht die haar recht
hield in deugd en genade. — Was de moeder maar goed
voor haar geweest! Maar verbeest door al de brutale mishandelingen van haar man, ' had zij op den duur alle gevoel van
menschelijkheid verloren, en op zekeren dag kwam het zoo ver
dat zij de nu opgegroeide dochter wilde ( verkoopgin », uitleveren
aan zekeren « Squire )). Hoewel nog bleek en zwak, was _ het
meisje, met haar hangend haar, toch aanminnig geworden.
Toen brak Marian haar boeien. Weg loopt ze, weg. Waarheen?
zij weet het niet. Naar - de roodende kimme toe, naar het smeltend
verschiet. Uitgeput, valt ze eindelijk in bezwijming neer. Een vrachtman vindt ze bij eene gracht liggen, raapt ze op, legt ze neer in 't
stroo van zijn wagen. Aan 't gasthuis van de stad waar hij heenrijdt,
laadt hij ze af, aan hevige koorts ten prooi. Weken lang blijft zij tusschen leven en dood, tot op 't einde toch de jeugd zegeviert. Maar
wat zal van haar geworden, wanneer zij, 't hospitaal verlatend, alleen
op de straat zal staan ? En zie, juist den dag vóbr dat gebeuren moet,
komt een heer tot de arme zieken. Genadig buigt hij tot ieder van hen
neer. « En gij ? » vraagt hij aan Marian, « waar gaat gij naartoe ? » Zij
breekt in snikken los. « Hoe zou ik het weten, als God zelf niet schijnt
te weten waar Hij met mij moet blijven ? », — « Zoo jong, » vraagt
hij zacht, « zoo jong nog, en reeds verweesd van vader en moeder? »
-.
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— « Van allebei, » beaamt zij. « Allebei heb ik verloren! Mijn
vader dronk zich dood met gin, voor ik melk kon drinken aan moeders
borst. En moeder wilde mij, verleden maand, aan een man versjacheren. Heb ik ze dan niet allebei verloren ? » — « Arm kind! » zucht
Romney — want 't is hij natuurlijk — « hoe zoudt ge niet twijfelen
zelfs aan Gods liefde bij 't verraad eener moeder? Doch die liefde
zal u niet verlaten. Nooit kunnen verloren zonen ver genoeg gaan om
den witten zoom van zijn gewaad niet te zien schitteren. Indien gij
weenen wilt, ween dan ten minste op de plaats waar Joannes lag,
aan Jesus' borst. »
« Eenvoudige woorden misschien, » zegt Marian aan Aurora,
« maar hoe uitgesproken! En toen hij : « Arm kind! » sprak, sloot ik de
oogex om beter de teederheid te voelen die door zijne stem vloeide,
als op Christus' voeten Magdalena's nardus uit alabasten schaal. »
't Was Marian of Romney haar smart aanraakte met den eerbied
dien hij bewijzen zou aan Christus' wonden.
Wanneer het meisje uit het gasthuis komt, zorgt haar weldoener
dat zij eene betrekking vindt in een deftig huis, waar zij met naaien
in haren onderhoud kan voorzien. Doch eene medegezellin van haar,
Lucy, kwijnt langzaam aan tering, en weldra moet zij het atelier
verlaten. Marian gaat haar verzorgen. Zoo verliest zij hare broodwinning en vreest dat Romney het haar kwalijk zal nemen. Maar neen,
daar verschijnt hij plots voor haar, na Lucy's dood.
It was the hour for angels — there stood hers !

Overal kwam hij waar nood of pijn was. Hij was niet kwaad;
hij liet haar zelfs toe de oude, lamme grootmoeder, die Lucy overleefde, voort te verzorgen. Een dankwoord kwam nooit over de lippen
der oude.
(Could any leave the bedrid wretch alone,
So joyless she was thankless even to God?)
« (Kon men dat bedlegerig wrak verlaten, dat zoo vreugdeloos
was, dat zij er zonder dankbaarheid was geworden, zelfs tot God ?) »
Maar toen deze ook overleden was, toen sloeg haar uur. Het uur
dat de rijke edelman het nederig volksmeisje zijn naam en hand
bood.
Lang blijft Aurora naar Marian's simpele woorden luisteren en,
váor zij op heengaan denkt, is Romney in het kamerken. Gul komt

hem zijne nicht te gemoet en dankt hem haar zulk een verloofde
te schenken.
« You accept at last
A gift from me, Aurora, without scorn. '
« Eindelijk aanvaardt gij van mij een gift zonder misprijzen,
Aurora, » zegt Romney bitter, want nooit heeft hij opgehouden haar
te beminnen, maar vermits zij zijne liefde veracht, weigert zijne
medehelpster te zijn in de nobele taak die hij zich zelf oplegde,
wendde hij zich tot deze nederige met kuisch gemoed. — Op misverstand teert een goed deel van der wereld ellende.
Een maand gaat voorbij na dat bezoek van Aurora aan Romney's
toekomende. Zij heeft daardoor, denkt zij haar plicht vervuld. Zij
werd immers niet aangesteld om op beider geluk te waken. Maar.
Where we refuse
Being keeper to our brother, we're his Cain.

Het zinrijke verst Onverschilligheid opent de deur voor- alle
kwaad. Wel mocht Cain ze voorwenden, waar hij zijn broeder had
vermoord.
« Waar wij weigeren hoeder te zijn van onzen broeder, worden
wij zijn Cain. »
Bitter verwijt Aurora zich later hare nalatigheid. Lady Waldemar, zij, blijft niet werkeloos, spant haar strikken. De dag van
't huwelijk is gekomen, de kerk is proppensvol waar het plaats moet
nemen : aan den eenen kant, al de rijke, aristocratische vrienden van
een Romney Leigh; aan den anderen, het gepeupel waaruit Marian
Erle is gesproten. De kostelijk gekleede ladies zien bleek van schrik
voor de houding van arbeiders en arbeidsters. Een dof gemompel
vervult de beuk. Moeilijk baant Aurora zich een weg door de dicht
opeengepakte menigte. Romney komt haar te gemoet en plaatst ze
bij de altaartreden, waar zijn standgenooten wachten.
We waited...
Zij wachten, en blijven wachten. De uren, glijden voorbij. Geen
bruid, geen Marian Erle. Nochtans had Romney gezegd dat zij op
komst was, met hare bruidsmeisjes, alle meisjes uit het volk. Steeds
dreigender wordt de houding van haar standgenooten. Eindelijk
boven de scharen, verschijnt een gelaat, doodsbleek, dat van Romney.
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Hij houdt een papier in zijn hand; hij verkondt : « Er is geen huwelijk.
Marian is weg, is verdwenen. »
He ended. There was silence in the church,
We heard a baby sucking in its sleep...

« Hij zweeg. Het was zoo stil in de kerk, dat wij een wichtje in
zijn slaap hoorden zuigen.
Maar weldra breekt de storm los. Al die lieden achten zich bedrogen, gehoond. Moordkreten rijzen tegen Romney op. Aurora
springt vooruit om haren neef te verdedigen. Zij valt in bezwijming
neer en wordt uit de kerk gedragen door een vriend, Lord Howe.
Wat was er toch gebeurd? Weken lang zocht Romney vruchteloos naar degene die hij tot den rang zijner vrouw_ had willen verheffen.
Spoorloos was zij verdwenen. Nu had hij nog enkel Aurora om met
zijn angst te sympathiseeren. Eindelijk moet hij het opgeven en komen
beiden tot de bittere overtuiging dat het volksmeisje in slechte handen
viel, verleid werd. Bracht dit gedeeld leed ten minste de twee neven
dichter bij elkaar! in zoover dat zij in 't eigen hart zouden lezen en
zien hoe zij elkaar beminnen. Maar neen, gelijk het zoo dikwijls
in 't leven gaat, gooien zij van zich af 't gereede geluk. Maar niet in
moedwil, zooals vroeger. Beiden werden door 't lijden onderwezen.
Blijft de kunst voor Aurora het hoogste in 't leven, dan weet zij toch
dat leven ook lijden meent.
What is art
But lif e upon the larger scale, the higher?
...Art's life, — and where we live, we suffer and toil.
Wat is de kunst, zoo niet leven op een ruimer schaal, een
hoogere ?... Kunst is leven, — en waar wij leven, daar lijden wij ook
en slaven.
Het lijden, zoowel als leven en kunst, vat M8 Browning trouwens nooit anders op dan in godsdienstigen zin. Dat is de diepere
zin van heel haar werk.
The nail that holds the wdod, must pierce it first,

zegt Aurora met Christus' kruisiging voor oogen. Zij heeft altijd den
geest de voorkeur gegeven, terwijl Romney zich afsloofde in maatschappelijk werk, eerst rekenend op de macht van beredeneering en
helpende daad. Maar nu is hij ontmoedigd, nederiger geworden,
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zooals Aurora ook, die zich zelf aanspreekt met de woorden
Aurora Leigh, be humble...

Mrs Browning, gelijk alle diepe zielen, is dit onderhoud, deze communie met zich-zelf gewoon. Een harer schoonste gedichten is, voorzeker My heart and 1, waarin zij het innigste van haar hart heeft`
besloten. Maar dat moet ons hier niet bezig houden. Wij hebben
genoeg aan Aurora Leigh.
Aurora, in haar studieuze eenzaamheid, wordt het wel gewaar
dat kunst alleen haar leven niet kan vullen. Al heeft zij zoo'n hooge
opvatting van de kunst. Al gaan al hare gedachten naar de raadsels
van 't belichaamde schoon.
What form is best for poems?

vraagt 'zij zich af.
En geniaal antwoordt zij .
Trust the spirit,
As sovran nature does, to make the forma
For otherwise we only imprison spirit
And not embody.
« Welke vorm is de beste voor gedichten ? -- Vertrouw den geest
zooals de natuur, , onze meesteres, doet, want anders neemt gij slechts
den geest gevangen, in stee van hem te belichamen. »
De kunstenaar moet den Opperkunstenaar -- God -- nadoen,
die louter geest is en den vorm slechts als het lichaam der ziel gebruikt.
Van binnen eerst, moet het kunstwerk groeien:
Inward evermore
To outward, — so in life and so in art
Which stilt is life...

« Steeds binnenuit, naar buiten, — zoo gaat het in 't leven en zoo
in de kunst » Want kunst is leven op een hooger vlak. En, leven is
liefde -- en smart. Voor den kunstenaar, tweevoudige smart door de
hoogere liefde. Wie baarde ooit zonder smart ? En schoonheid-schenken is leven-schenken, is liefde-schenken — in smart.
De kunstenaar leeft een dubbel leven :
0 sorrowful great gift
Conferred on poets, of a twofold life,
When one life has been found enough for pain!
We staggering 'neath our burden as mere men,
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Being called to stand up straight as demi -gods,
Support the intolerable strain and stress
Of the universal, and send clearly up
With voices broken by the human sob,
Our poems to find rhymes among the stars!

« 0 smartelijk-groote gift, den dichters geschonken, van een tweevoudig leven, waar éen reeds zoo rijk is aan smart! Wij, die als gewone
menschen wankelen onder den last, zijn geroepen om recht te staan
als halve goden, de onduldbaren nood en druk te torsen van 't universeele, en onze gedichten, brekend door menschelijke snikken
helder op te zenden om rijmen te vinden tusschen de starren. »
Twijfel, smart grijpen Aurora aan. Zij vraagt zich af of Pygmalion ook zoo reikhalzend de armen uitstak naar 't « Archetypal Beau.
ty. » Maar neen; Pygmalion beminde, en alles is mogelijk aan de
liefde.
De hoogste liefde is God. Tot God keert zich gedurig de hooge
ziel der dichteres, en te midden harer bespiegelingen over kunst en
kunstvormen, zucht zij:
« 0 my God, my God,
0 Supreme Artist, who as sole return
For all the cosmic wonder of thy work,
Demandest of us fust a word.., a name,
« My Father ! » thou bast knowledge, only thou,
How dreary 'tis for women to sit still,
On winter nights by solitary fires,
And hear the nations praising them far off,
Too far ! ay, praising our quick sense of love,
Our very heart of passionate womanhood,
Which could not beat so in the verse without
Being present also in the ' unkissed lips
And eyes undried because there's none to ask
The reason they grew moist.

« 0 mijn God, mijn God, o opperste Kunstenaar, die tot eenigen
dank voor 't cosmische wonder uwer Schepping, enkel éen woord
... éen naam vraagt « Mijn Vader i » Gij alleen weet, gij, hoe droevig
het is voor vrouwen stil te zitten bij eenzaam haardvuur, en te hooren,
ver, ach! te ver, der menschen lof; den lof van ons gereed gevoel voor
liefde, onze echt-vrouwelijke hartstochtelijkheid die niet in de verzen
kon trillen, zoo zij niet lag op de ongekuste lippen, in de oogen
opgedroogd, daar niemand vroeg waarom zij vochtig zijn. »
Heel Aurora's leed weent in deze verzen, de diepe nood naar
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liefde die de grond is van elk vrouwenhart. Hoe geniaal het hoofd,
dit dooft niet — wel integendeel - de vlam van de overheerschende
liefde.
En van jongsafaan was Aurora verweesd van de liefde. Wel
weet zij haar overleden ouders in den schoot van God, en derhalve
niet ver van haar, want
1f God is not too great for little cares,
Is any creature, because gone to God?

« Als God niet te groot is voor kleine zorgen, waarom zou het
schepsel die verwaarloozen omdat het God vond?))
Zij vertrouwt dan in de bescherming harer ouders, maar zij ziet
hen niet, zij geniet niet hun bijzijn, hunne liefde. En haar hart is
soms zwaar. Maanden lang heeft zij Romney niet meer gezien. Zijn
goed — Leigh-Hall — naar zij hoorde, heeft hij veranderd in een toevlucht voor alle ellenden, alle werkeloozen en lijdenden. Om hare
droeve gedachten op de vlucht te drijven, zal zij eens uitgaan; Lord
Howe heeft haar dikwijls verzocht; zij zal zijne uitnoodiging aanvaarden, de wereld der aristocratie bij hem ontmoeten, de steeds schitterende Lady Waldemar, Sir Blaise Delorme. Wat hoort zij daar
fluisteren dat Romney zich heeft laten vangen in de strikken van .Lady
Waldemar ? De lady zelf verhaalt haar hoe zij Romney ging bezoeken,
ginds, in Shropshire, en deel nemen aan zijn liefdewerk. Dat is Aurora
te veel. Heeft hij Marian Erle dan zoo spoedig vergeten ? Wel is
waar had hij voor Marian, niet meer dan voor haar, een echte liefde;
maar huwen met eene Lady Waldemar! Dat zal Aurora niet bijwonen; zij heeft rust noodig, een andere omgeving; Italië, haar
geboorteland, wenkt met toovermacht. Dat is beslist; over Frankrijk
zal zij naar Italië reizen.
The English have a scornful insular way
Of calling the French light.
« De Engelschen noemen op misprijzend-insulaire wijze de
Franschen licht, » bemerkt Aurora, — of liever Mr 8 Browning
— op haren doorweg door Parijs. De Fransche hoofdstad
boeit haar; zij blijft er verwijlen, bestudeert het volk, de monumenten, de geschiedenis. Is dat volk wezenlijk licht ? Is een
kogel licht, recht op zijn doel afgeschoten ? Zoo is de Fransche
geest, onweerstaanbaar door de logiek voortgedreven — terwijl.
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de Germaansche, de Angel-Saksige, zich laat verleiden, wiegen
door droomen en fantazie. Het artistieke moeten zij er bij
inschieten. Hun logiek is te absoluut voor de natuur. Waar
een Engelschman den wilgentronk scheef en afgeknot schildert,
gelijk hij hem ziet, daar trekt de Franschman dien recht om te beantwoorden aan de eischen van 't ideëele. Want met ideeën dweept dat
nobel Frankrijk,

1

This poet of the nabons...

« Deze dichter onder de natiën. » De sublieme droomen die het
droomt, botsen meestal tegen eene realiteit die ontzettende gevolgen
heeft — de Fransche revolutie — Wel, moge God Frankrijk redden
May God save France !

De Engelschen worden in tegenovergestelde richting beide
aangetrokken en teruggestooten door de Fransche mentaliteit. Mrs
Browning is heelemaal onder de bekoring. • Zij laat Aurora door
Parijs slenteren; in dat Parijs van Louis-Philippe die de beenderen
van Napoléon uit Sainte-Hélèrie had laten overbrengen. Vreesde hij
dan niet ze te hoores; rammelen in zijn graf ? Lang genoeg zou hij
leven om te ondervinden hoe zij steeds revolutie stichten. Niet alleen
bij monumenten blijft Aurora's aandacht. Voor het volk heeft zij een
nieuwsgierig en belangstellend oog, voor ieder van die menschelijke
schepsels, die 't beeld zijn van God.
Let us pray
God's grace to keep God's image in repute.

« Vragen wij Gods gratie Gods beeld in eere te houden ! »
In die liefde voor 't volk voelt Aurora zich dicht bij Romney.
Zij ook denkt het volk te dienen met nobele gedichten te schrijven.
Waarom wil hij haar niet gelooven ? haren arbeid gering achten?
I walked on, musing with myself
On life and art...

« Ik stapte voort, in mij zelve mijmerend over leven en kunst. »
Of het werkelijke niet beter geholpen werd door 't ideëele ? Of een
volkomener poëzie zich niet beter aanpaste aan 't dagelijksche leven
met zijn behoeften dan bloot uitwendige plannen van phalanstères,
enz. uitgedacht door menschen die brood alleen noodig achten.
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Terwijl de zieners, de dichters in de eerste plaats de kracht van 't
woord beoogen.
Zoo droomt Aurora in de drukke Parijsstraten, toen plots een
gelaat haar tegenflitst, even spoedig verdwenen als verschenen. En
toch, zij kan- niet twijfelen. Dat was Marian Erle. Zij keert terug,
zij zoekt. Vergeefs! Niemand te vinden. Wat zal zij doen ? Aan Romney
schrijven ? Maar Romney is immers met Lady Waldemar verloofd,
heeft Marian vergeten. En dan, die vrouw die zij ontmoette, zij droeg
onder haar sjal, een kind...
Toch wil zij Marian terugzien, kost wat kost, al moest zij weken,
maanden in Parijs blijven.
Zij richt zich tot de politie. Vruchteloos. Tot eens ,op een vroegen
morgen, dat zij op de bloemenmarkt stond, zij eene zachte stem naar
den. prijs van eene plant hoort vragen, en zich omkeerende, staat
zij voor Marian Erle.
De ontmoeting der twee vrouwen, de rein-geblevene, de inschijn-laag-gevallene, is met zuiver penseel geteekend. Aurora begeleidt Marian naar 't zolderkamerken in een buitenbuurt, waar zij
haar .kind heeft gelaten, en verneemt uit haren mond de heele droeve
geschiedenis. Hoe Lady Waldemar haar wijs maakte dat zij Romney's
ongeluk zou bewerken met met hem te trouwen; hoe zij zich liet
overreden om naar Australië te vertrekken, onder de geleide van een
zoo-gezegde vertrouwbare persoon. Deze perverse vrouw bracht
Marian in 't Zuiden van Frankrijk in een ontuchthuis. Onder den
invloed van een slaapdrank werd het. ongelukkig meisje aan een
ellendeling overlevend...
Uit deze hel ontsnapt dwaalde Marian heel Frankrijk door,
half-zinneloos van schrik en angst. Hier en daar werd zij door liefdadige boeren geherbergd, en twee keerera bonden zij ten afscheid
een medalieke rond haren hals,
and twice they tied,
At parting, Mary's image round my neck.
Een molenaarsvrouw, te Clichy, neemt haar op, in medelijden,
en bezorgt haar een post te Parijs. Bij eene nogal lichte juffrouw.
Maar wanneer deze bemerkt dat Marian moeder gaat worden werpt
zij ze onmeedoogend op straat.
« Stand stil! there, in the holy Virgin's name,
« Thou Marian...
a Confess thou'It be a mother in a month... »
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« Sta stil daar, in den naam der Heilige Maagd, gij Marian...
Beken dat gij binnen een maand moeder wordt.
Die woorden maken Marian haren toestand bekend. 't Was
dat dan dat haar zoo vreemd maakte in den laatsten tijd.
Did God make mothers out of victims, thee,
And set such pure amens to such hideous deeds?

« Schept God dan uit slachtoffers moeders, en schrijft hij zulk
zuivere amens na zoo gruwelijke daden ? » Want het kind is een pracht
van een wicht. Aurora ziet het in slaap op het bed liggen, wanneer
zij met Marian binnentreedt, en denkt, voor zij 't droevig verhaal
hoorde:
For oh, that it should take such innocence
To prove such guilt.
« Is zulk een onschuld dan 't bewijs van zulke euveldaad.?
Zij had valsch geoordeeld, zooals men altijd doet wanneer men
streng veroordeelt. -- Dan zelfs kan zij niet ongevoelig blijven bij 't
tooneel van Marian met haar kind. Het wicht wordt wakker en lacht
zijn moeder tegen.
He saw his mother's face, accepting it
In change for heaven itself with such a smile
As might as well be learnt there.
e Hij zag 't gelaat zijner moeder en nam het in ruil aan voor den
hemel, met een glimlach die daar wel kon geleerd worden.
Nog weet Aurora op dit oogenblik niet dat Marian een slachtoffer
is en zij verwijt haar haar moederweelde. Maar Marian beroept er
zich op.
c By him, » she said, « my child's head and its curis,
By these blue eyes no woman born could dare
A perjury on, I make my mother's oath...
No cleaner maid than I was took a step
To a sadder end...
Would God sit quiet, let us think, in heaven,
Nor strike me dumb with thunder?
-

« Bij hem, » sprak zij, « bij 't hoofdje van mijn kind en zijn krullen,
bij 't blauw dier oogen, waar niet een echte vrouw een meineed zou
op wagen, zweer ik mijn moedereed. .,.Geen reiner maagd dan
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ik 'deed ooit een stap met treuriger gevolg (dan toen zij Romney
verliet). Zou God in zijnen hemel, stil blijven, denkt gij, en mij niet
stom slaan met zijn donder ? » Zoo zij valschheid spraki
Want Aurora had haar voorgehouden dat zij geen recht had op
die moederweelde; dat de priester die een lam steelt, om het ten offer
te brengen, niettemin een dief is. Dat eene vrouw, die (door de heg
waarmede God zelf de onschuld weert, de liefde) een kindje steelt, ook
dat kind heeft gestolen. Maar Marian weet beter. Zij is sterk in haar
moederliefde.
(God) overblows an ugly grave
With violets that blossom in the spring.

« God begroeit het afzichtelijk graf met viooltjes in 't voorjaar,
had zij vroeger gedacht, toen. de .lichtekooi haar verwijten deed.
Aurora zal gemakkelijker reden verstaan, En inderdaad, nu zullen
de twee vrouwen elkander niet meer verlaten, als twee zusters samen
leven en 't kind opbrengen, de eenige schat der arme Marian Erle.
Had zij Romney vroeger bemind? Of zag zij niet eerder tot hem op,
als tot een hooger wezen ? In elk geval, zijn haar liefdekrachten nu geheel opgeslorpt door het kind dat, in de oogen der wereld, geschandvlekt is. Zijde aan zijde nevens Romney staan zou zij niet willen.
Daarbij, is hij niet met Lady Waldemar verloofd ? Op haar legt Marian
niet de groote schuld, maar Aurora, meer ervaren in de verdorvenheid
der hoogere kringen, bestempelt zonder mededoogen de doortrapte
boosheid der adelijke dame. Droevige bedenkingen doorkruisen haar
brein, terwijl Marian haar verhaal eindigt. Was zij, Aurora, een gewone
vrouw geweest, zooals die God ze heeft gemaakt, vrouwen wier liefde
den man redt, dan had zij dezen man, Romney, door hare liefde,
uit de strikken gered van Lady Waldemar. Heel haar leven zou dan
een poëem zijn, edeler en schooner dan die maar half-geslaagde die
zij schrijft. Want vrouwen zijn geschapen voor offers en liefde.
The world's male chivalry has perished out,
But women are knight-errands to the last.
(c De ridderlijkheid van de mannen is uit de wereld verdwenen,
maar vrouwen blijven dolende ridders tot het eind. » De dwaasheid
van het kruis is hun leus.
Wat zal Aurora nu doen ? Romney bekend maken met Lady
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Waldemar's verraad ? Maar indien hij reeds getrouwd zou zijn?
Neen, liever schrijft zij aan Lord Howe, die voor 't beste zal handelen.
En nu kan zij hare reis voortzetten, ditmaal door Marian en haar kind
vergezeld.
Al die gebeurtenissen hebben Aurora erg geschokt. Terwijl
de trein bliksemsnel, in den nacht, door Frankrijk spoedt, tunnels
in en uit schiet, is de dichteres er soms dicht nabij in bezwijming te
vallen, maar terwille van de zwakke aan hare zij, moet zij zich sterk
houden.
it is very good for strength
To know that some one needs you to be strong.
« Het is heel goed om sterk te blijven, te weten dat iemand uwe
sterkte noodig heeft. »
Te Marseille gaan zij scheep tot aan Genua, en bereiken vandaar
uit eindelijk Florence, waar Aurora den schat dien zij gevonden heeft
--de moeder met haar kind — gaat verbergen tusschen de olijfboomen van eenera heuvel. Zoo deed haar vader vroeger, toen hij met
haar alleen bleef. Een brief van Vincent Carrington, den schilder,
een vriend van Romney en van haar, bereikt haar op hare villa.
Carrington is verloofd, weidt uit over zijn aanstaande bruid, die eerre
bewonderaarster is van Aurora's verzen ; vermeldt den « armen »
Romney, maar zonder te verklaren waarom hij hem beklaagt. Die
brief geeft meer dan ooit de vlucht aan Aurora's fantazie. Zij kwelt
zich met de vraag hoe het Romney is gegaan. Dat men haar jongstverschenen werk bewondert, goed! maar met Mme . de Staël zou zij
wel graag uitroepen : « La gloire n'est que le deuil éclatant du bonheur. » — In vollen Zomer leest Aurora die tijdingen uit Londen.
't Vertrek is stikkend heet. Beter nog de zon buiten uit te dagen,
't onuitstaanbaar gekris der cicalen, die als dwaze • dichters hun hart
uitjubelen in de zomerzaligheid, tot brekers toe.
Een bitteren nasmaak laat Carrington's brief. Haar boek was een
succes, maar wat heeft zij er van als haar leven mislukte ? Haar
kunst? — ja, die is de aloude -vriend. Weer begint zij de verhouding
van stof en geest, van vorm en gedachte, van waarheid en schoonheid
te overwegen, in de kunst, in de moraal, in de samenleving.
Natura! things
And spiritual -- who separates those two
In art, in morals, in the social drift.

Tears up the bond of nature and brings death
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Paints futile pictures, writes unreal verse,
Leads vulgar days, deals ignorantly with men...
We divide
This apple of life...
Without the spiritual observe,
The natural's impossible, — no form,
No motion; without sensuous, spiritual
Is unappreciable, — no beauty or power :
And in this twofold sphere the twofold man
(For still the artist is intensely a man)
Holds firmly by the natura!, to reach
The spiritual beyond it, — fixes still
The type...
to the antetype
Some call the ideal, — better call the real.

« Natuur en ideaal — wie deze twee uiteenrukt in kunst, in de
moraal, in het maatschappelijke, verbreekt den band der natuur en
teelt dood, schildert futile schilderingen, schrijft verzen zonder
werkelijkheid, slijt gemeene dagen, handelt onwetend met de menschen.
« Wij snijden dwars door den levensappel...
4t Zonder het geestelijke, zou 't natuurlijke kunnen bestaan?
-- geen vorm, geen beweging : zonder 't zinlijke zou 't geestelijke ons
ontsnappen, — geen schoonheid, geen macht. In deze tweevoudige
wereld, klemt de tweevoudige mensch (want intens is de kunstenaar
een mensch) aan 't zinlijke zich vast om 't geestelijke daarboven te
bereiken --} houdt star in 't oog het type met sterfelijk zicht, om met
onsterfelijke oogen door te breken tot het antetype dat sommigen
het ideaal noemen en dat veeleerder is : het werkelijke. »
Bij al zijn zout van levenswijsheid, zijn schitterende beelden
van . gevoel en fantazie, is Aurora Leigh toch in den grond een wijsgeerig poëem. De sterk-mannelijke geest van Mrs Browning ging gepaard met het vurigst vrouwengemoed. Haar man stelde haar kunst
veel hooger dan de zijne. In mijne oogen had hij gelijk. Naar den geest
was zij de man. Voldoende zou 't zijn om het te bewijzen haar diepreligieus gevoel. Verzen zooals de volgende:
-

Alas, long-suffering and most patient God,
Thou needst be surelier God to bear with us
Than even to have made us!
u
133

Helaas! gij lankmoedige en veelgeduldige God, gij dient nog

zekerder God te zijn om ons te verdragen dan om ons geschapen te
hebben!))
Hoevele van die verzen zijn levenslange medegezellen en baken!
In haar hartenood gaat Aurora soms naar de kerk, legt haar hoofd
op het koel plaveisel en bidt met ongesproken woorden.
I lay, and spoke not : but He heard in heaven..
Zekeren avond zit Aurora boven op de terras van haar villa, een
boek op den schoot; maar zij leest niet. De nacht is gevallen, voor
zij het weet; het onbewolkt azuur is met duizenden sterren bezaaid,
Daar beneden, aan haar voet, ligt het schoone Florence in haar kom
van heuvelen. Marian die met haar kind in den tuin speelde, is het
in bed gaan leggen en blijft in beschouwing voor het slapend engeltje.
Alleen is Aurora in de stilte van den nacht. En plots ziet zij Romney
voor haar staan. Hoe hij daar gekomen is, weet zij niet ; in de duisternis
kan zij de trekken van zijn gelaat niet ontwaren. Steeds is zij in de
meering dat hij met Lady Waldemar getrouwd is en hij denkt dat
Vincent Carrington's brief haar op de hoogte heeft gebracht van de
laatste gebeurtenissen. Op een dubbel misverstand wordt hun onderhoud aangeknoopt.
Hoe verschillend , deze ontmoeting van de vroegere, op een
Juni-morgen, in , al de pracht der jeugdbegoocheling.f Toen was zij
bedwelmd door den levenswijn, den dichtersroés die uit haar hart
tot haar brein steeg. En hij brandde om leven en liefde te, brengen
aan de misdeelden, aan de uitgeslotenen uit 's levens festijn. Al wat
hem kon afleiden van die edele onderneming was hij gereed met de
voeten te treden, zelfs deze kunstvervoering die in Aurora's oogera
zoo heilig -was. Nu komt hij tot haar, een wijzer man, geleerd door
't leven, gelouterd door de smart. Bitter klaagt hij zich zelf aan, en
hemelt op, nu, die kunst, dit geestelijke, waaraan Aurora zich wijdde.
Zij, heeft het beste deel gekozen. Zij triomfeert, terwijl hij dwaalde.
In de wereld zag hij enkel den stoffelijken nood : een enormen mond,
open om voedsel te verslinden, en er geen vindend -- en zijn hart
brak bij dit zicht .
...one great famishing carnivorous mouth.'.
A piteous open beak that hurt my heart,
Till down upon the filthy ground I dropped,
And tore the violets up to get the worms.
Worms, worms, was all my cry...
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« een wijde verhongerde carnivorische muil --... een deerlijke
open bek die mij door 't hart sneed, zoodat ik neerzonk op den vuilen
grond en de violetten uitroeide om aan de wormen te geraken. Wormen, wormen, was al mijn geroep. » •
De violetten zijn het schoon, 't verhevene van Aurora's kunst;
de wormen het lage waarmee hij te kampen had. Maar ook zijn strijd
was hoog en edel, zijn streven een levend gedicht, Aurora zal 't hein
wel herinneren, en op hare beurt haar bekentenis doen. Was zij milder
geweest, zij had zich zelve geen schade aangebracht. Nu oordeelt
zij juister, omdat zij deemoediger is
I but only think, you see,
More justly, that is more humbly, of myself.
Toen droeg zij een groenen krans; .'t was in de verwaandheid
der jeugd. « 't Was immers mijn geboortedag. Hoe vele geboortedagen
heb ik sinds gekend! Wie noemde mij een onveranderlijke Aurora?
Was het U ? » — Eilaas! het leven heeft van haar eerre andere Aurora
gemaakt; het leven heeft haar geleerd
De kracht die uit den mensch nooit komt gerezen
dan uit de bittere spijs van groot verdriet. (i)
Een omgekeerde twist ontstaat tusschen de twee die nu beiden den
andere willen verheffen. Aurora's boek heeft Romney's oogen doen
open gaan. Het leven groeit van binnen ; de uiterlijke kracht moet deze
wet erkennen; dat heeft hij niet gedaan, en daarom faalde hij.
Tis impossible
To get at men excepting through their souls.

Geen andere weg om tot den mensch te geraken dan door de ziel.
Romney zag in de . eerste plaats het lichaam. Maar zoo handelde de
Zaligmaker niet.
The soul's the way. Not even Christ Himself
Can save man else than as He holds man's soul
And therefore did He come into our flesh.
(c De ziel is de weg. Christus zelf kan den mensch niet anders
(i) Henriette Roland-Holst.
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redden dan met de ziel te bezitten. En tot dat einde heeft Hij ons
vleesch aangenomen. »
« Dat is zoo, » antwoordt Aurora. Maar hij moet zijn eigen werk
zbo niet kleinveren. Al ernstig, eerlijk werk heeft waarde in Gods
oogen. En Romney beaamt hare woorden. Na Adam was de arbeid
een vloek, maar Christus heeft er een voorrecht van gemaakt. En
Romney denkt dat de Hemel zelf een onophoudend werken zal zijn,
met een vast doel. God immers is het eeuwig doel.
Innermost
Of the inmost, most interior of the intern,
God claims his own, Divine humanity
Renewing nature.

« Het innerlijkste van 't innerlijke, het binnenste van 't binnenin,
dat is God, eischend wat hem toekomt, de goddelijke Menschheid
overwinnend de natuur -- »
Beiden Aurora en Romney hebben gefaald. Op dien prachtigen
juni-morgen waren de rozen te rood, de boomen te groen en hun eigen
jeugd was een licht dat ze verblindde, maar nu is het nacht, nu zijn zij
wijzer en nederiger geworden, en zij kunnen inzien dat zelfs hun
mislukking door God tot nut kan keeren.
« Though we fail indeed,
You...I...a score of such weak workers... He
Faits never.

« Al faalden wij, ik... gij... een twintigtal zulker .zwakke arbeiders,
wat geeft dat ? Hij faalt nooit. »
Die woorden van Aurora wekken in Romney's boezem een machtige ontroering. Feitelijk is hij gekomen om zijn onrecht tegenover
Marian te herstellen, haar tot vrouw te nemen, indien zij het vraagt.
Al is hij ' blind geworden, hij kan haar toch aldus voor de oogen van
de wereld in eere brengen. Maar zijn lichamelijke blindheid belet hemi
niet klaar te lezen in 't eigen hart. Hij weet dat hij nooit eene andere
vrouw beminde dan Aurora. Deze weet niets af van 't ongeval dat hem
van 't zicht beroofde, en waant hem steeds met Lady Waldemar
verloofd. Zij weert zich tegen de zoetheid zijner woorden, als hij
spreekt
You have written poems sweet,
Which moved me in secret, as the sap is moved,
In still March-branches.
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« Gij schreeft gedichten, zoete, die mij in 't geheim ontroerden,
zooals het sap geroerd wordt in de stille Maart-knospen... )?
You have shown me truths,
0 June -day friend, that help me hold at night
When June is over...
« Gij toondet mij waarheden, o vriendin van dien Juni-dag, die
mij nu dat Juni voorbij is, helpen in mijn nacht.
Aurora weet niet dat hij van zijn nacht in letterlijken zin spreekt
en steeds vermeldt zij de sterren die boven hun hoofden schitteren.
Toch eindelijk breekt een licht door hare duisternis en van Romney
verneemt zij 't volledig verhaal van zijn ongeluk. Hoe al de armen,
verstootelingen, verdrukten die hij in Leigh-Hall verzamelde, tot
loon het huis in brand staken.
« Zij verbrandden Leigh-Hall ?
« Gij zijt erover bedroefd, lieve Aurora? Ja, wezenlijk, zij deden
het voortreffelijk. » En hij beschrijft het tragische tooneel.
« Sometimes when I dream...
« I hear the silence after, 'twas so stil.

« Soms in mijn droom... hoor ik die stilte daarna, die diepe stilte...»
Dat was dan de dank die hij oogstte! Meer en meer wordt Aurora
door ontroering overmeesterd. Maar Lady Waldemar ? De naam
ontsnapt haar. Wat ? Heeft zij hem daartoe bekwaam geacht ? Dat is
te veel. Ellendelingen konden Leigh-Hall wel verbranden, maar
dat Aurora haar neef kon verdenken zich zoo verlaagd te hebben,
dat kwetst hem in zijne liefde. Vrij is hij dus, ten minste vrij van die
schandelijke banden; want tegenover Marian houdt hij zich verbonden.
« I'm married. Is not Marian Erle my wife ?
As God sees things, I have a wife and child. »
« Ik ben getrouwd. Is Marian Erle niet mijne vrouw? In Gods
oogen heb ik vrouw en kind. »
Maar Marian zelf - staat nu nevens de beiden.
a Romney, » she began,
« My great good angel, Romney »
Then at first,
I knew that Marian Erle was beautiful.
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« Romney, » begon zij, « mijn groote, goede engel, Romney. » —
Dan voor den eersten keer wist ik dat Marian Erle schoon was. »
Uit Romney's mond verneemt Marian hoe hij al - het gebeurde
beoordeelt; verneemt dat hij haar zal aannemen tot wettige, kuische
vrouw en haar kind als zijn kind.
May God so father me, as I do him.
« Moge God mij een vader zijn in de mate dat ik hem vader zal
zijn!))
« En gij ? » vraagt ze aan Aurora, « zult gij me niet verachten
indien ik die_ liefde aanvaard, die tot mij komt, deze bescherming
voor mijn onschuldig kind? » Geen vrees dat Aurora zich minder
edelmoedig toone dan Romney. Haar hart mag bloeden, maar zij
blijft haar edele inborst getrouw. Tot dan was Marian in plechtige
houding voor beiden blijven staan, maar nu werpt zij zich vooruit
voor Romney's voeten en kust ze, al snikkend:
« 0 Romney ! 0 my angel ! 0 unchanged. »
« 0 Romney! 0 mijn engel! 0 onveranderde... »
Neen., zij zal zijn offer niet aanvaarden. Enkel heeft zij uit zijnen
mond de verklaring willen vernemen dat hij haar onschuldig houdt.
Heeft zij hem vroeger bemind, in die verre dagen ? Of was het niet
eerder vereering, een soort aanbidding ? Hij toonde zich immers zoo
groot en genadig. Nu is in haar hart enkel plaats voor ééne liefde
de liefde voor haar kind. Zou zij het kunnen verdragen, dat andere
kinderen van haar, in wettig huwelijk geboren, zouden neerzien
op dat eerste, uit haar vleesch en bloed, haar uit den hemel geschonken
om al haar lijden goed te maken?
[Fve room for no more children in my arms,
My kisses are all melted on one moutti.

« Voor andere kinderen is er geen plaats in mijne armen, al mijne
kussen smolten op éénen mond. »
En dan, met oogen klaarziende uit veel-gestorte tranen,
(eyes that have wept so much, see clear).
wijst zij Romney en Aurora op hun wederzijdsche liefde. En verdwijnt.
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« Vergeef haar, » spreekt Aurora; « zij heeft voor zich zelf klaar
gezien. »
« Haar vergeven ? » roept Romney uit. « Ja, zij ziet klaarder dan
vele anderen. » En diep zucht hij, want zou hij met die blindheid
waarvan Aurora steeds onwetend is, haar liefde zoeken te winnen?
Daarom wil hij haar verlaten. Maar eens ten minste zal hij de diepte
van zijne liefde blootleggen
« 0 love, I have loved you ! 0 my soul
I have lost you — but...
I attest
Those stars above us which I canriot see... »

« 0 liefde, ik heb u bemind! 0 mijne ziel, ik heb u verloren —
maar... ik neem tot getuigen die sterren die ik niet kan zien... »
« Niet kan zien! » Die woorden treffen Aurora als een dolksteek.
Zij vat Romney's handen.
« Heavenly Christ.
...Tis not true
I hold your hands, I look into your face
You see me? »
« No more than the blessed stars. »
« Christus in den Hemel! -- 't Is niet waar. Ik houd uw handen
vast, ik blik in uwe oogen — gij ziet mij ? » — « Niet meer dan de
gezegende sterren. »
Onder de sterren, in de lichtklare nacht zal Romney de bekentenis
nu moeten hooren van de liefde die Aurora hem verweigerde onder
de schitterende Juni-zon. Toen dwaalde zij, met haar kunst boven
leven en liefde te stellen.
Art is much, but Love is more.
0 Art, my Art, thou'rt much, but Love is more!
Art symbolizes heaven, but Love is God
And makes heaven.
« Kunst is veel, maar liefde is meer. 0 Kunst, mijn Kunst,
gij zijt veel, maar Liefde is meer! Kunst is het zinnebeeld van den
Hemel, maar Liefde is God. En maakt den Hemel uit.
Zoo eindigt die roman in vers, dit poëma van Leven en Liefde,
schitterend in den straal der Schoonheid, den Drie-eenigen God
ter eere.
Heb ik heel den reuk geperst uit de fragrante ranken waarmede
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11r 0 Browning die - beelden van leven en liefde heeft omkranst?
Zij zelve spreekt van die « zoete verbena's wier geur nog drie uur
later duren, als men ze even aanraakte. » Maar een geur om volledig
te zijn moet, zoo goed als wijn, uit iets verpletterds komen. -- Zoo
kwam Christus' bloed, als genereuzer wijn, uit zijn wonden gevloeid.
Torcular calcavi solus, kloeg Hij, zoo langen tijd te voren, door Isaias'
mond. Steeds is men alleen in groote smart. En welke smart kan bij
de Zijne vergeleken worden?
Ook Mr s Browning erkende de wet van alle leven en liefde
-- alle aardsche leven en liefde — die in de smart alleen hun hoogste
uiting vinden. Daarom laat zij Aurora en Romney's geluk, de schoonheid hunner liefde opbloeien, uit Marian's verdrukking en lijden,
uit het uitpurende lijden dat zij beiden in verwachting verduurden.
Gelouterd en vereenigd staan zij op uit de beproeving. Aurora, de
ziel, de geest, het dichterlijke, geeft de hand aan Romney, de kracht,
het practische en dadelijke, de toegewijde liefde; en te samen verbeelden zij de harmonie des levens, die is geest en stof — de schoonheid der kunst, ziel en vorm -- de volheid der liefde, weerglans en
afstraling der hoogste liefde — God.
OCTOBER-DECEMBER 1930.
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Primula Veris
Witte sterretjes
geplukt
uit kinderoogen :
wat is uw vriend'lijkheid
onbewogen,
primula,
onbewust.
Eerste kommunikantjes,
komt gij
in dit jaar
schuchter getreden:
wij lachen en wij bidden
zoo onbeleden
is uwe boodschap,
zoo wonderbaar.
o Spreek maar stil —
dit is de liefde
die meêdeelen wil;
een bloempje of een blad...
gij bracht uw enkel blom-zijn
Primula,
niets dan dat!
KAREL VERBEKE.
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« Vlaamsche Arbeid » jubileert
EEN ZILVEREN JUBILEUM.
Dat een literair tijdschrift zich vijf en twintig jaar lang kon handhaven, is niet gering; noch in Holland noch in Vlaanderen. Wel werd
vorig jaar beweerd, dat meester Jozef Muis, die zoo niet altijd de
leidende dan toch altijd op 't.gepaste moment de reddende hand boven
het tijdschrift heeft gehouden, de kunstmatige ademhaling heeft
moeten toepassen om de vreugde van dezen dag te beleven. Maar in
dezen tijd van economische crisis en depressie is het geen oneer een
beetje op krediet te moeten leven.
Het is een feit dat « Vlaamsche Arbeid » een kwart eeuw zijn taak
heeft kunnen vervullen. Jozef Muls heeft in de eerste plaats aan de
jongere katholieke generatie van voor den oorlog en aan de naoorlogsche generatie een tribuun bezorgd waarop hun onder haast ongemerkte controle de vrijheid van het woord werd verleend.
Jozef Muls heeft niet als een hovenier met een snoeimes en bijl
gestaan naast de jonge letterkundigen, maar hij heeft hun gelegenheid
gegeven te groeien. En dit is geen geringe verdienste.
Dit te bedenken moge hem al de onvriendelijke ervaringen doen
vergeten, waaraan zijn 'vijf en twintigjarig leiderschap rijk is geweest.
Op het terrein van « Vlaamsche Arbeid » hebben voor den oorlog
haast alle toenmalige katholieke jongeren gearbeid. Zij waardeerden
het ongetwijfeld dat hunne eerste verzen of verhalen in de gedaagdere
Dietsche Warande te zien verschijnen : maar in Vlaamsche Arbeid
voelden ze zich ongedwongener, als gelijke kameraden ondereen.
Velen zijn gekomen en velen zijn gegaan. Maar allen hebben in
hun hart behouden dezelfde warme vriendschap voor Jozef- Muls
onder wiens leiding of gezag deze vlaamsche arbeid vijf en twintig jaar
lang kon worden voortgezet.

DE REDACTIE.
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Nederlandsche Letteren
door Aug. Van Cauwelaert.
A. Van Duinkerke : Lyrisch Labyrinth. Uitg. De Gemeenschap, Utrecht.
Pr. 2,go en 3,90 gi.
J. J. van Geuns : Het Uur der Sterren. C. A. J. Van Dishoeck.
D. Binnendijk: Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche Poëzie na ig1 8.
Uitg. De Waelburgh. Blaricum.
,

Ik weet niet in hoeverre Anton Van Duinkerke bij 't kiezen van
dezen titel heeft gedacht aan den verwarden doolhof die Dedalos
voor zijn koning bouwde ter beveiliging voor den Minotauros. In elk
geval, men heeft geen draad van Ariadne noodig om tot de geheimste
kameren van dit labyrinth door te dringen. Misschien heeft hij gedacht
aan de overvloedige voorraadschuren, waarin koning Minos het gulden
graan liet bergen; maar ik kan bezwaarlijk aannemen dat hij zoo overmoedig over zijn eigen arbeid zou hebben geoordeeld. Het wil me veeleer voorkomen dat hij door 't kiezen van dezen titel beduiden wilde
hoezeer zijn onmiskenbaar dichterschap nog zoekende is om door de
misleidende gangen een reddenden uitweg te vinden. De kritiek over
dezen bundel, die een herdruk bevat van « Onder Gods Ogen »,
een aantal nieuwe gedichten en een reeks vertalingen, is in Nederland
niet zeer waardeerend geweest. Ze is zelfs, onder de handen van
L. J. Feber, naar mijn meering zeer onrechtvaardig geworden.
Feber, die bij 't verschijnen van « Onder Gods Ogen » een triomfantelij ke bazuin gestoken heeft, om dit poëtisch wonder van het Zuidelijke
Nederland te boodschappen, keert zich thans, met een even beslist
gebaar, tegen deze.., gedichten, die zijns inziens, misschien als proza
of als betoog kunnen aanvaard, worden, maar in `elk geval geen gedichten zijn. De kritiek van Feber reikt zelfs verder; hij aarzelt niet
te schrijven dat al wie de vrijheid nemen mocht aan verzen als « Volk
in de Processie » niet alle poëtische waarde te ontzeggen, zelf van alle
poëtische zin en onderscheid gespeend is. Misschien hoeft deze onbillijkheid tegenover het eerste werk van Van Duinkerke ons niet
zoozeer te verwonderen : liefde die zich bedrogen waant, keert zich
doorgaans met een onevenredige verwoedheid tegen de eenmaal
geliefde. Ik heb dezen eersten bundel nog eens herlezen en ik heb de
.
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kritiek herlezen die ik erover schreef in dit tijdschrift, enkele jaren
geleden ; en ik zie geen reden om deze kritiek af te zweren. « Deze
bundel — schreef ik toen -- verdient noch Feber's triomfantelijke
bazuinstoot, noch Kuyle's nijdige geringschatting. » De bundel
begon met acht krachtelooze, vormzwakke Moensiaden zonder Moens'
kinderlijke opgetogenheid, zonder dwingende bewogenheid; maar
ter wille van Lof der Zeevaarders, Processie, Envoi en enkele
andere gedichten konden we ons gaarne over deze onpersoonlijke
verzen heenzetten, en ons verheugen om de milde menschelijkheid
en gulle liefde voor de eenvoudigen van zijn Brabantsche platteland,
die tot de orde der schoonheid werden verheven.
Het dichterschap van Van Duinkerke is nog steeds op zoek naai
een uitweg. Maar dit beteekent geen verwijt. Dien uitweg vindt ge niet
op bevel, noch door een krachttoer van uw wil. Dien kunt ge vinden
na jaren van gestadigen arbeid, zooals bij Vondel; dien vinden de
meesten door den dwang van het leven zelf. Zulk een moment komt
er voor een dichter of... het komt er niet. Maar als het komt, stuwt het
zijn persoonlijkheid ineens naar buiten. Dan schrijft hij 't werk dat
het merk van zijn naam zal dragen. Dat moment is voor Van Duinkerke
nog niet gekomen; maar de lijn van zijn dichterschap heeft zich niettemin, verrijkend, verder ontwikkeld. Deze verrijking ligt in een gedicht als St. Jehanne d'Arc; prachtig van accent. Van Duinkerke
is een strijdbaar polemist; en het is voorloopig nog onzeker of de
polemist zich niet ten schade van het dichterschap ontvouwen zal.
Maar in St. Jehanne d'Arc heeft zijn verbeten strijdbaarheid zich omgezet in dichterlijken vorm. Daar ligt de verrijking van dit dichterschap
sedert 't verschijnen van « Onder Gods Ogen ».
Van Duinkerke moge zich waakzamer hoeden voor zijn dichterlijke vaardigheid en voor het rethorische gebaar. Haast elk gedicht
uit dezen verzamelbundel bevat regels en strophen die een gemis
aan innerlijken dwang camoufleeren, maar het dichterschap van
Van Duinkerke blijkt niettemin in langzaam tempo te stijgen

Wanneer ge denkt aan het werk van Van Duinkerke, denkt ge
aan- bepaalde gedichten : aan Volk in de Processie, aan Charlie verliefd, aan St. Jehanne d'Arc ; het is het gedicht zelf dat zich ten koste
van andere, vastgezet heeft in uw geest en uw gemoed. Heel anders
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gaat het met de gedichten van Geuns. Er is geen enkel vers in zijn
bundel, dat zich door zijn bizonder accent losrukt van de andere
en er bovenuit stijgt; de waarde van dit dichterschap wordt pas door
den gemeenschappelijken indruk van den heelen bundel duidelijk.
Ik had evengoed kunnen schrijven dat geen enkel gedicht uit « Het uur
der sterren » onder de andere wegzinkt. Want al deze gedichten staan
op het plan van een voorname, tuchtvolle ontroerbaarheid. Ze hebben
de vaagheid en tevens de bekoorlijkheid van een weemoedige mijmering. Het is het teedere lied van een ziel, die vluchtend voor de
harde realiteit van het leven, verwijlt in een wereld van droom en
schoon verleden.

Ik geloof niet dat ik in deze laatste tien jaren een enkele noordnederlandsche bloemlezing in handen heb gekregen, die aan Vlaanderen zijn gerechte deel toekende. Ook die van Binnendijk niet. Daar
hebt ge vooreerst dertig Hollanders tegenover acht Vlamingen.
Het had erger kunnen zijn; we moeten het doorgaans met minder
stellen. Maar uit de inleiding van den samensteller spreekt bovendien
een gevoel van al te gereede superioriteit tegenover den armen broeder
van den nederlandschen stam, en tegelijk tegenover de jongere katholieken, die vooral den invloed der Vlamingen hebben ondergaan.
Binnendijk --onderscheidt in de dichtkunst van 1918 een .tweeërlei
expressionisme : « het eene is de wereldbeschouwing en de vorm der
moderne, niet-katholieke, Nederlanders ; het andere die der Vlamingen
en der Nederlandsche katholieken ». « De driftige vlam van het rythme,
die bij de Nederlandsche groep jonge dichters naar binnensloeg en
er een vaak prachtigen brand van sterk, stralend vuur onderhield,
laaide bij de Vlamingen en Jong-katholieken, aangeblazen door den
'hartstocht hunner natuur of de onrust hunner geestelijke overtuiging,
naar buiten en. verbrandde de levenselementen van het gedicht,
voordat het zich eigenlijk organisch had kunnen formeeren. » Indien
echter de Vlamingen en de katholieke jongeren in Nederland zich van
het dynamisch rythme afwendden naar het alleen reddend statisch
rythme, dan is dat, naar de meering van Binnendijk, in de eerste
plaats te danken geweest « aan de kritische aanvallen der Noordnederlandsche niet-katholieken, die waakzaam het domein der waarachtige
poëzie hebben verdedigd. » Dit moge ten deele waar zijn voor de
katholieke jongeren in Nederland, voor Vlaanderen geldt dit niet.
'q4
,

Van Ostayen is niet gezwicht voor de kritische roede van de Nederlandsche bewakers van het poëtisch erf en Marnix Gijsen schreef
reeds in 1919 gedichten van een prachtige bewogenheid en met
een sterke structuur. Maar om tot dat beeld van Vlaanderen te
komen heeft Binnendijk bovendien het werk van R. Minne en
Van de Voorde buiten de algemeene kenschetsing moeten laten,
evenals het werk van anderen, die waarachtig tegenover de dichters
die Binnendijk aan het woord liet komen, niet de mindere zijn.
Waarom kreeg Van Schagen een plaats en Achilles Mussche niet;
waarom werden Geuns en Klinkenberg en Jan Eeckhout en
C. De Graaf, en Victor Van Vriesland waard gekeurd de Nederlandsche poëzie sedert 191 8 te vertegenwoordigen, maar Maurice
Roelants niet, noch een van de andere Fonteiniers, noch een van
jongste dichtende Vlamingen ? De epigonische gedichten van
Burssens en A. W. Grauls kunnen ons voor dit verzuim bezwaarlijk
vergoeden. Het is me trouwens niet duidelijk waarom A. Grauls,
met een overigens schraal gedicht, in dezen naoorlogschen bundel
figureeren moet. Grauls, die trouwens tot de vooroorlogsche generatie
behoort, vertegenwoordigt Vlaanderen niet; hij vertegenwoordigt
maar zelden zichzelf. De werkelijk goede en persoonlijke gedichten
liggen in zijn bundels verloren tusschen het menigvuldige maakwerk
volgens geleende patronen.
Het is me echter nog onbegrijpelijker om welke reden W. de
Merode, die naar de jaren en naar den ongewijzigden aard van zijn
werk tot de oudere generatie behoort, in dezen bundel werd opgenomen terwijl een dichter als Martien Nijhof werd geweerd, omdat
hij z. g. tot een overgangsgeneratie behoort.
Wanneer ge aldus het werk overschouwt dezer laatste jaren,
treft het weer hoe ongemerkt de heele beweging der jongere nietkatholieke Nederlanders aan Vlaanderen is voorbijgegaan, maar hoe
sterk daartegenover Vlaanderen de nederlandsche katholieken heeft
bekoord en beïnvloed.
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Boekbespreking
: Angélique et Sylvie. — Librairie Pion. Paris. — 15 frs.
Op 3 i Mei 1784, te Aix in Provence, werd de jonge markgravin Angélique d'Entrecasteaux, dood gevonden in haar bed, de keel opengesneden, slachtoffer van een vreeselijke misdaad. Wie was de moordenaar? Al gauw vielen de vermoedens op haar echtgenoot, « Président à Mortier » aan 't Parlement, een der meest gevierde mannen der vroor
lijke stad, waar eens de goede Koningin Jeanne haar blijde « Cour d'amour r. hield.
Sedert een paar jaren reeds was de jonge echtgenoot in de strikken eener ervaren coquette
gevallen, en zijn schuldige drift maakte van hem een moordenaar. Men staat versteld
voor de snoode, hardnekkige vastberadenheid waarmee hij keer op keer zijn al te deugdzame en geduldige vrouw trachtte om het leven te brengen, tot dien laatsten woesten
aanval op Sinxennacht 1 784. Te laf echter om de kansen van een proces te trotseeren,
vluchtte hij. Door welke samenloop van omstandigheden kwam hij te recht in een
gevangenis te Lisbonne, om daar ellendig om te komen, en welke was de houding en
het •vonnis van het Parlement, te Aix? Dat alles vertelt ons dit mooi geschreven boek,
boeiender dan een roman, want, het verhaalt eene echt gebeurde geschiedenis. T.
ARMAND PRAVIEL

ALFRED DAGAN : Frédéric Mistral. Sa Vie et son Euvre. 1830-1914. — Maison
Aubanel Père. — Avignon. — i5 fr.
Schrijver heeft Mistral intiem gekend; zijn handschrift onderwierp hij aan Mistrals
weduwe, en 't is op haar aandringen dat hij er eindelijk toe besloot het uit te geven. Het
beeld van den grooten dichter, die tevens een hoogstaand man was, rijst er duidelijk
omlijnd uit, in al zijn edele voornaamheid. Ook zijn werken worden nauwkeurig ontleed, zoodat zelfs degenen die ze niet gelezen hebben, er een volledig gedachte van
krijgen. Treffend is het te bestatigen hoe, van 't begin af, de zelfde lijn door allen gaat,
hoe hetzelfde ideaal ze ingaf en droeg : 's dichters groote liefde voor zijne Provence en
zijn taal, zijn fierheid over zijn land, en zijn vasten wil om zijn al te lang verwaarloosde
taal weer tot haar recht te brengen. Heel zijn werking — zijn gedichten, zijn Provencaalsch woordenboek, zijn « Museon Arlaten ». — getuigt van die hartstochtelijke liefde
en van dat hoog ideaal. En uiterst belangrijk is het haar te vergelijken met die van Gezelle,
en vast te stellen hoeveel deze beide geniale dichters, hetzelfde jaar geboren, in 't gemeen hebben, al zijn ze nog zoo verschillend op menig gebied. Er zou eene interessante
studie op te schrijven zijn, want beiden waren edele figuren, en dichters tusschen de
grootste.
L. D.
Het boek van M. Alfred Dagan is waard gelezen te worden.
EARL DERR BIGGERS : Derrière ce Rideau. Traduit de 1'Anglais par Louis Postif. —
Librairie académique Perrin et Cie, Paris. — 12 frs.
Een der vermakelijkste politie-romans, welke Amerika ons in de laatste jaren gaf:
Sir Frederic Bruce, de vermaarde Engelsche detective, komt te San-Francisco aan,
waar hij eindelijk de oplossing meent te vinden van eene geheimzinnige, ingewikkelde
zaak, waarmee hij sedert jaren bezig is. Op 't oogenblik echter, dat hij de laatste sluiers
gaat verscheuren, wordt hij vermoord. Wie is de moordenaar, en wat heeft deze moord
te stellen met het verdwijnen van Eve Durand, vijftien jaren geleden? En wie zal het
nieuwe raadsel oplossen, van den brutalen, verwaanden Amerikaanschen detective,
Flannery, of van den fijnen, stillen Charlie Chan, den Chineezen politieman van Honolulu ? Tot het einde blijft het geheim bestaan, en de aandacht geboeid. Voortreffelijke
uitspanningslectuur. L. D.
GUSTAVE AUGÉ : Nos Coeurs de chair. — Maison Aubanel Père. Avignon. — 20 fr.
Francois Annet is verloofd met een vriendin uit zijne kinderjaren, Jeanne Pastourelle, een braaf en deugdzaam meisje. Doch hij laat zich verleiden door Yvonne, de

146

nicht van Jeanne, en onder haren verderfelijken invloed laat hij zich door zijne
driften meesleepen en verliest zijn geloof. Maar Yvonne bidt voor hem; in den oorlog
wordt hij vreeselijk verwond, en verminkt. Yvonne verlaat hem, en hijzelf wordt door
wroeging over zijne zonden verteerd. Met Jeanne gaat hij naar Lourdes, waar hij
miraculeus geneest. Ze zullen trouwen. Intusschen wordt Yvonne het slachtoffer van
een erg ongeval, en ontvangt zoo doende de straf die ze verdiend heeft : de beleedigde
moraal wordt aldus gauw gewroken. Het boek — dat eene ware historie verhaalt — is
al te preekerig om een kunstwerk te zijn : de zedeles ligt er vingerdik op, en werkt
echt hinderlijk. Sommigen zullen het evenwel met genoegen lezen. T.
JOSEPH HERGESHEIMER : Linda. Roman traduit de l'anglais. Préface par André
Bellessort. — Perrin et Co Paris. — i 2 fr.
Stella Condon wordt door haar man verlaten -- we kunnen gissen waarom —
voór de geboorte van haar dochtertje Linda. Ze leeft nu het lichtzinnig pleizierleven
eener demi-mondaine, om beurten in al de groote hotels, totdat hare schoonheid verwelkt, en ze uit wanhoop, met een schatrijken jood trouwt. In die middens groeit de
kleine Linda op, zonder eenige opvoeding; ze is vreeselijk onwetend; haar mentaliteit
is op een verkeerd spoor gebracht door de vreemde princiepen die ze van haar moeder
gekregen heeft. Maar eene ingeboren distinctie, een instinctieve deftigheid, een gevoel
van eigenwaarde beschermen haar. De hartstocht boezemt haar een onoverwinbaren
afkeer in -- reactie uit al te talrijke, slechts halfbegrepen indrukken uit hare kinderjaren.
Daarom stoot zij Pleydon, dien zij bemint, terug, en huwt ze met Arnaud Hallett, voor
wien zij slechts vriendschap gevoelt, maar die meer kieschheid aan den dag legt. En zoo
gaat zij door het leven, koud, ongenaakbaar, hartstochtelijk bemind, en toch vreeselijk
eenzaam, omdat ze zichzelve niet vergeten en niet geven kan.
Een schoon en boeiend roman. Vooral het eerste deel waar 'schrijver ons de lichtzinnige, vroolijke moeder en het ernstig, vroegrijpe kind toont, is meesterlijk. Later, al
blijft het boek uiterst interessant, schijnt ons Linda's beeld niet altijd bevredigend. We
begrijpen niet goed waarom hare kinderen vreemdelingen voor haar blijven; ook niet
hoe het -komt dat- zij, zoo jong gehuwd, niet meer den intellectueelen invloed van haar
man ondergaat, en de princiepen welke zij van hare moeder gekregen heeft, niet met
denzelfden scherpen blik beoordeelt, waarmee ze na ettelijken tijd haar moeder zelve
heeft leeren doorzien. Doch niettegenstaande dat is « Linda » een merkwaardig
boek, hoogstwaardig gelezen te worden. L. D.

ANNIE SALOMONS, Verhalen uit het Verre Oosten. --- Uit de reeks Nieuwe Romans
van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam. Genaaid Fl. 2.50
-- gebonden in keurband Fl. 3.50.
Annie Salomons bezit, zooals vele Hollandsche vrouwen, een benijdenswaardig
vertellers-talent. Er is een toon van oprechtheid in haar werk, het gevoel is bij haar geen
onbeheerschte hartstocht, zooals bij Jo van Ammers- Killer en consoorten. Haar sukses
is dan ook van veel beter gehalte, al dankt zij het gedeeltelijk aan de romantische kleur,
die in haar geschriften overheerscht en die we soms wel wat gedempter zouden wenschen.
Deze bundel schetsen — de meeste zijn reeds in tijdschriften verschenen — geeft
enkel een zeer oppervlakkigen kijk op het leven van de Oost-Indiërs. De schrijfster heeft
maar heel kort in het Verre Oosten gewoond, heeft de kleurlingen waarschijnlijk alleen
leeren kennen in hun conventioneelen omgang met de « oudere broeders » en waagt zich
dus niet aan het « ontraadselen der Oostersche ziel. » Daarvoor verdient zij onzen innigsten dank. We hebben genoeg van al die toeristen-filosofie.
Zij beschouwt de Oostersche wereld van het standpunt der Hollanders uit, en
schijnt het « oudere-broederschap » van de blanken ernstig op te nemen. Op haar best
is ze in de serieuze verhalen o. a. het eerste en het laatste. Tusschen de grappige of tragikomische is er eigenlijk maar één interessant : dat van Siti Soendali, die zou gaan trouwen. De kunst om van niets iets te maken door een smakelijke inkleeding verstaat Annie
Salomons niet zoo goed als bv. Jef Simons. Sommige bladzijden lijken ook wat al te
sentimenteel, zooals in het verhaal van het hondje, dat zijn jeugdig leven voor keukendoeleinden moest laten; de overigens heel goede novelle Zuster Elizabeth, die in Dietsche
Warande verscheen, heeft een beslist melodramatisch slot.
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Van al de gestalten uit het boek zijn er twee me min-of-meer bijgebleven : het
vrouwtje van den civiel-gezaghebber uit de eerste schets en die slang van een Siti Soendali. Het bundeltje behoort tot de goede, knap-geschreven ontspanningslektuur.
J. D. B.
Dr. I. ZEEHANDELAAR : Geestelijke Hygiëne. — Sexueele en lichamelijke gezondheid
door opvoeding. N. V. H. P. Leopold's Uitg.- Mij., Den Haag.
In het eerste hoofdstuk wordt den onbevoegde respekt voor het « nieuwe vak
ingeboezemd door allerlei geleerde Grieksche woorden, maar naderhand slaat de schrijver een vulgariseerenden, anekdotischen toon aan, zoodat de gewone lezer moed vat om
te zeggen wat hij aan dit werkje heeft : het is immers voor gewone lezers en niet voor
specialisten bestemd.
Intusschen is geestelijke hygiëne absoluut geen nieuw vak. Alle opvoeders, die
hun naam verdienden, hebben er steeds hun aandacht aan gewijd, al luidde de doelstelling dan ook anders dan in den titel van dit boek. Vele van de hier verkondigde waarheden
zijn dan ook oude bekenden, de meeste nieuwe dateeren van Freud, — een goed stuk
van de verkeerde opvattingen zullen wel tot Rousseau terug te voeren zijn.
De schrijver wil aantoonen hoe de mensch in zijn normale ontwikkeling kan gehindert worden, soms totaal misgroeien tengevolge van uiterlijke invloeden, die innerlijke stoornissen teweegbrengen. De aldus ontstane complexen doen zich niet alleen
op geestelijk, maar ook op lichamelijk gebied gelden. Natuurlijk moeten die stoornissen
zooveel mogelijk vermeden worden. Als de schade echter is toegebracht, kan ze niet door
verdringing of onderdrukking van het storende element, maar enkel door een echte
bevrijding hersteld worden : openhartig, taktvol onderzoek en het scheppen van een atmosfeer vol vertrouwen en goeden wil.
De daad, het voorbeeld van een volwassene brengen dikwijls de stoornis teweeg.
De schrijver kant zich tegen elke opvoedingsmethode, die op strenge uiterlijke tucht
en straf berust. Straf, en zelfs scherpe vermaning zijn uit den booze, — door hun persoonlijkheid moeten de ouders leiden, haast onmerkbaar en zonder sankties. Heel dikwijls
wordt veel wat goed en gezond is in het kind onherstelbaar door den opvoeder verknoeid,
met de beste bedoeling van de wereld. Denk maar aan het ziekelijk minderwaardigheidsgevoel, dat velen op de school opdoen. De schrijver hecht veel meer belang aan het voorbeeld, aan de omgeving, dan aan de opzettelijke opvoeding. Daarin heeft hij natuurlijk
gelijk. Waar hij alle sankties afwijst loopt hij verkeerd. Vermits de ouders een deel van
de natuurlijke sankties uitschakelen : moeder houdt de kleuter terug, die niettegenstaande
strenge waarschuwing, de gloeiende kachel wil omhelzen — moeten ze er andere, doeltreffende in de plaats stellen, anders leeren de kinderen nooit dat het kwaad nadeelige
gevolgen heeft.
Groot gelijk heeft de schrijver o. a., waar hij een redelijke sexueele voorlichting
-- vooral niet te lààt — als een belangrijk onderdeel van de geestelijke hygiëne beschouwt,
- ongelijk waar hij gemeenschappelijke voorlichting op school als redelijk aanprijst.
Ook inzake coeducatie kunnen we niet meegaan.
Zoo worden meer en min interessante theorieën en gevallen zonder veel orde of
systeem doorheen het boek verweven. De aangeduide gang wordt heelemaal niet gevolgd.
De schrijver werkt volgens een soort associatie-systeem; het eene geval herinnert hem
aan het andere, van zijn hoofdthema laat hij zich telkens langs vele zijwegeltjes afleiden.
Dit maakt het boek niet minder leesbaar, maar tenslotte weet men niet goed waar hij
naartoe wil, behalve voor de paar hoofdideeën, die ik hierbovenweergaf.
Nuttige wenken zijn er in het boek ongetwijfeld te vinden, — maar ze zullen enkel
diegenen van dienst zijn, die kunnen schiften, en die reeds een stevig gegrondvest
opvoedingssysteem hebben. O. V. B.
WILLY CORSARI, Gestalten in een Spiegel. N. V. H. P. Leopold's Uitgevers-Mij.,
Den Haag. — 1930. Ingenaaid Fl. 2. go, gebonden Fl. 3.go.
Bij het verschijnen van dezen « roman» is er drukte gemaakt over schrijvende
dames. Ik zie niet goed in waarom juist zoo'n tamelijk onnoozel boek de aanleiding moest
leveren. Vroeger zijn er toch boeken genoeg uitgekomen, waarbij zoon debat de moeite
zou geloond hebben : « Het Spiegeltje » van Ina Boudier, een paar verken van Top
Naeff, c Orpheus in de Dessa », « De Wake bij de Brug », « Het Dure Moederschap
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van Augusta de Wit, en « Sprotje » van Margo Antink. -- Maar neen, om te bewijzen
dat alle vrouwenschrijvelarij uit den booze is, moeten de werken van Jo van Ammers
dienen en het meesterstuk van deze dame, die haar produkten gewoonlijk in Duitsche
en Hollandsche Magazines publiceert, verschrikkelijk romantisch is, bedreven in een
wuft-zwoelen, half-mondainen trant, — diepzinnige titels verkiest en haar onderhavig
boek inleidt met een would-be diepzinnig vers van Longfellow. Ik laat het hier, als
bewijsmateriaal tegen Willy Corsari volgen:
For the soul is dead that slumbers
And things are not what they seem.
In onzen bakvischtijd zouden we daar drie groote uitroepingsteekens achter gezet
hebben...
Willy Corsari schrijft knap, gemakkelijk en een tintje poëtisch. Ze weet uitstekend
een stemming aan te geven, en vooral een angst-en-begeerte-stemming. Ze kan zelfs
verscheidene bladzijden lang boeien: maar als ze met spitsvondige psychologie afkomt
is ze verloren. Dan geeuwt de lezer.
Misschien is het wel eerder om de enkele aangeboren hoedanigheden, die het publiek van een bepaald gehalte eeuwig zullen bekoren, dat de heeren der schepping zoo
tegen een reeks « schrijvende dames » te keer gaan. H:et moet inderdaad hatelijk zijn,
dergelijke lektuur ingang te zien vinden, terwijl diep-hartstochtelijk, bezield werk van
jonge schrijvers zoo'n zwaren strijd te kampen heeft. — Maar laten de critici niet te
gauw veralgemeenen. Als er van de Hollandsche romanlektuur der laatste vijftig jaar
iets blijft, dan zullen er alvast een paar vrouwenboeken bij zijn.
Dit romannetje zal daarvoor helaas niet in aanmerking komen. En ook niet als
ontspanningslektuur voor volwassenen : die zullen de verwikkelingen te naïef vinden.
Evenmin voor jong volk : het heele verhaal is te scheef als opzet en de zwoele dampkring
is te overtuigend weergegeven. J. D. B.
JOSEPH RYELANDT : Beknopte Muziekgeschiedenis tot in igoo. Dienstig voor Schoolonderricht. Vertaald door August Cornelis. — Desclee, De Brouwer en C 1 e, Brugge.
In de zes hoofdstukken van dit klein boekje van vijftig bladzijden, geeft schrijver
een uiterst beknopt, maar toch algemeen overzicht der muziekgeschiedenis, in haar groote
lijnen, heel practisch voor jonge leerlingen, klaar en aangenaam om lezen. Het werkje
is daarbij nog met een aantal portretten van toondichters opgeluisterd. T.
C. F. ANDREWS : Indië en de strijd tegen het Westen, vertaald door C. SchipperKastein. — Van Loghum Slaterus. Arnhem.
In dit boek bedoelt schrijver een beschouwing te geven over de oorzaken van den
wrok, die in Indië altijd scherper tegen Engeland wordt, vooral sedert de instelling der
Commissie-Simon. Hij heeft lange jaren in Indië gewoond, is het Indische volk diep
genegen, en heeft nauwe vriendschapbetrekkingen gesloten met Rabindranath Tagore en
Gandhi, de leiders der Nationalistische Beweging in Indië. Met warme waardeering
spreekt hij over die hoogstaande mannen, die door woord en voorbeeld een nieuw Indië
geschapen hebben. Tevens beklaagt hij Engelands verblindheid die door tal van onbehendige maatregelen de Indiërs altijd dieper kwetst, en de kloof tusschen de twee landen
als met opzet verbreedt. Vooral Lord Birkenhead, minister voor Indië, heeft het verkorven, en verbittering en vijandigheid veroorzaakt, die vroeger niet bestonden. De
Indiërs zijn zeer gevoelig waar het hun ras geldt, en nemen niet aan als een minderwaardig volk behandeld te worden. Benevens vele grieven van oekonomischen aard, schrijnt
nog het meest dat vooroordeel tegen het ras, dat Engelands mentaliteit sedert den oorlog,
langzamerhand verandert. De Indiërs, die over hunne eeuwenoude beschaving fier zijn,
willen niet vergeleken worden aan de Zuid-Afrikaansche negers.
Het boek is aangrijpend. Het geeft een belangwekkenden kijk op den huidigen
T.
toestand, en laat ons in de ziel van Gandhi dringen.
PIERRE DELSUC

: La Rude Nuit de Kervizel. Roman Scout. — « Editions Spes ».

Paris. — i o fr.
Schrijver van dit onderhoudend boek is een twintigjarige « Scoutmestre », die de
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ziel van de Scouts goed kent en de vlam van geestdrift en naastenliefde weet er in aan te
wakkeren. Zijn roman verhaalt ons de dramatische verlossing van een Russisch ingenieur.
Michel Bragoff, sedert twee jaren in het verlaten kasteel van Kervizel, in Bretanje,
gevangen gehouden. Een groep Scouts, campeerend op de kust, dichtbij, ontdekt bij
toeval zijn treurig lot. Hoe zij het plan vormen hem te doen ontsnappen : welke gevaren
zij te trotseeren hebben, en met welken heldenmoed ze hun leven en het zijne tegen zijne
vijanden verdedigen, en eindelijk zegevierend uit den strijd komen, wordt met veel
talent verteld, en zal door alle jongens van 12 tot i8 jaar met hèete belangstelling gelezen
worden.
T.
H. G. CANNEGIETER : Grootvader's glorie. Het verhaal van den tiendaagschen veldGroningen.
tocht. Uitgave P. Noordhoff N. V. 1930.
De Hollandsche historicus Cannegieter heeft in dit boekje het dagboek overgeschreven dat zijn grootvader hield tijdens den tiendaagschen veldtocht in België,
als kapitein bij de Friesche mobiele schutterij. Van beroep was deze schutter doctor in de
medicijnen en de nuchterheid die de heeren van dit bedrijf gewoonlijk kenmerkt, maakt
van zijn mémoires iets zeer aantrekkelijks. Wat hier over drinken en eten gesproken
wordt is bijna zoo erg als in een roman van Timmermans of als in Im Westen nichts
neues. Tot aan de Belgische grens is het natuurlijk een pretje geweest, de kapitein zorgt
voor genever, de heeren officieren hebben « een biefstukpartijtje », de . troepen zingen
onder gejuich van het volk « Zouden muitelingentrouwe Friezen dwingen », de kapitein
vermaakt zich met knikkeren samen met den president van de rechtbank te Eindhoven
enz. De eerste Belgen die men ontmoet spreekt men naar classiek hollandsche beleefdheid in het Fransch aan. Men komt in Moll, « een zeer schoon en groot dorp », men arriveert te Beverloo dat men — God beware me — « een groot schoon dorp », vindt met
« een brillante kerk en toren ». Men plundert Beringen schaamteloos en brutaal en Cannegieter teekent de zaak heel objectief op.
Krijgshaftig waren die heeren niet, naar volgende passus getuigt : « Wij mogten
zoo dapper zijn als wij wilden, liefst trokken wij zoo ver mogelijk voort zonder vijanden
te ontmoeten ». Ten slotte wordt er ook wel gevochten, bij Kempt, bij Leuven enz. en
schutter Cannegieter keert behouden naar huis.
Zijn kleinzoon heeft amusante plaatjes gekozen als illustratie voor dit interessante,
soms burleske en vaak naïeve document. Dr. J. A. GoRis.
E. J. J. KocKEN t Ter dateering van Dante's Monarchie. Uitgaven van het Instituut
voor Middeleeuwsche geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen, onder
redactie van Prof. Dr. W. Mulder S. J. Nijmegen. Utrecht, ia'.
De Monarchia is een der kleinere schriften van Dante en werd in het Latijn
gesteld. Enkele Duitsche geleerden hebben authenticiteit van het werk betwist op gronden die niet zeer ernstig moeten opgevat. Maar zooals de schrijver in zijn inleiding zelf
opmerkt, sedert Harnack in igoo aantoonde dat de grieksche fragmenten die Prof. Pfaff
in 1715 onder den naam van St. Irenaeus uitgaf, behendige fabrikaten van zijn hand
waren, is men wantrouwig geworden.
De Monarchia is een pleidooi voor de wereldmonarchie; wat het tijdelijke betreft
zij geeft getrouw de gedachten van Dante weer zooals die in zijn verdere geschriften
verspreid liggen. De Keizer ontvangt zijn gezag niet van den Paus, wel rechtstreeks van
God. De Paus ook heeft een rechtstreeksche goddelijke opdracht. Beiden beheerschen de
wereld in haar geheel. Dit betoog werd geschreven toen het Roomsche Keizerrijk reeds
in de schaduw lag en naar de woorden van James Bryce lijkt het meer een Grafschrift,
dan een apologie.
Wij bezitten in het Nederlandsch slechts enkele kleine bijdragen tot de studie van
Dante en zijn werk, die van wetenschappelijk gehalte zijn. Het meerendeel der publicaties
bestaat uit leesbare vulgarisatiewerken en biografieën. De Eerw. Heer Kocken heeft met
deze studie de reeks uitgaven van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der
Keizer Karel. Universiteit te Nijmegen op zeer degelijke wijze ingezet. Hij situeert de
Monarchia tusschen het anonieme tractaat Non ponant laici os in coelum en. De Potestate
Papae van Hendrik van Cremona en concludeert tot de authenticiteit. Hij trekt ook argumenten uit de innerlijke waarde van het geschrift en is met Pater Mulder de meening
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toegedaan dat het niet mag bogen op de hooge verdiensten die anderen, als prof. Struycken, eraan toeschrijven. De slotsom van zijn betoog is dat de Monarchie geschreven werd
en voltooid tusschen Augustus en September van 1301. Dr. J. A. GoRIs.
ALPHONSE DE M.RNEFFE
ALPHONSE DE MARNEFFE

: Kniajna Dodol. Poème, Ed. Lemerre, Paris.
: L'Etrier de Pegase, Ed. J. Luyckx, Bruxelles.

Deze Pegasus is maar een houten hobbelpaard. D. W. B.

Volksgeloof, door E. E. GEWIN. — 1930. Groningen, Noordhoff. 76 bi.
De voornaamste verdienste van dit werkje zal wel zijn : zeer vlot geschreven en
dan ook aangenaam lezende vulgarisatie te zijn, een verzameling van allerlei anecdoten
en wetenswaardigheden over « volksgeloof », waarbij men dan telkens wetenschappelijke
verklaring verwacht. Deze blijft evenwel door den band achterwege. Bedoeling van den
schrijver lijkt niet anders te zijn dan, langs den weg van een viertal hoofdstukjes « Over
het zoogenaamde bijgeloof », « Teekenen », « Overstuurmakende krachten », « Afkloppen))
op zoo prettige wijze mogelijk den lezer vertrouwd te maken met een reeks interessante
uitingen van volksgeloof. Tot zoover is hij er dan ook uitstekend in geslaagd, al kan men
betreuren dat de schrijver zich systematisch onthouden heeft van verklaring, onder het
voorwendsel dat « het primitieve denken en dus ook de traditioneele voorstellingen
en gebruiken... voor ons, cultuurmenschen, veelal ondoorgrondbaar » zijn.
Op gevaar af pedant te zijn heb ik me verwonderd over het gebruik van sommige
vreemde woorden, zooals op bi. 5 exorsatie voor exorcisme, op bi. 6 filigram voor filigraan,
bl. a8 begaafd met premonitie, bi. 37 den dood van den gesuccombeerde. T. D.
LYA BERGER :

L'impasse (Jeunes Femmes et Jeunes Filles). Fayard et Cie. Paris. --

5 fr.
Roland Gérainval is verloofd met Claire Fernandat, eene rijke erfdochter. Zij
bemint hem hartstochtelijk, terwijl hij slechts achting en genegenheid voor haar over
heeft. loodra Nancy de Bréaumont op zijn weg komt, wordt hij op haar verliefd, en wil
zijn verloving breken. Maar Claire wordt het slachtoffer van een vreeselijk ongeval.
Uit medelijden blijft hij haar getrouw, al is zijne positie in schijn nog zoo moeilijk en
valsch, al wordt hij verdacht het slechts op haar fortuin gemunt te hebben. Pijnlijke tijden
volgen, zoowel voor hem en Nancy, als voor Claire, wier oogen allengskens open gaan,
en die na langen strijd eindelijk, overwonnen door Nancy's edelmoedige toewijding,
haar egoïstische liefde en opstandigen hoogmoed eindelijk inziet, en het zware offer
van heel haar levensdroom brengt. Roland zal met Nancy trouwen. Dat alles, vlot en
eenvoudig verteld. Een aantrekkelijk boek voor jonge meisjes. L. D.
A. P. SMITS : Rotsplanten en haar toepassing in onze tuinen,
J. M. VAN HOUTEN : Tuinplanten, met 5o afbeeldingen.

met 54 afbeeldingen.

Beide uitgaven van W. L. J. Brusse te Rotterdam.
Al wie maar een lapje tuin heeft zou zich vast deze twee deelen uit de « reeks voot'
liefhebbers » moeten aanschaffen; en wie er geen heeft koope ze toch. Het zijn buitengewoon verzorgde handboeken over het leven en de verzorging van tuin- en rotsplanten
en de overvloedige illustraties zijn zeldzaam verzorgd. W. B.
JAN LAUWERIxS : Moderne Woninginrichtingf met afbeeldingen. Pr. i,5o gl.
C. DE LoRM : Het gezellige Binnenhuis, met 26 afbeeldingen. Pr. 1,50 gl.
GUST HAVELAAR : Het moderne Meubel, met vele afbeeldingen. Pr. 1,50 gl.

Uitgegeven van W. L. J. Brusse te Rotterdam.
Allen die een huis willen bouwen of meubileeren zou ik dringend willen raden er
niet mee aan te vangen vóór ze deze drie uitstekende, praktische en door ter zakebevoegden geschreven handboekjes hebben ingezien. De resultaten van het moderne streven
in schilder- èn beeldhouwkunst en literatuur mogen vaak betwistbaar en betwijfelbaar
zijn, maar op het gebied der decoratieve en toegepaste kunsten heeft dit streven resultaten bereikt die in elk opzicht een verovering en een verrijking beteekenen. Wie gezien
heeft tot welk een resultaat van handige, karaktervolle en tevens goedkoope woningskunst men is gekomen, zal zich schamen nog langer te wonen in een ongezellige,
protserige karakterlooze stijlloosheid. D. W.
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: De Avonturen van Max en Kees. Uitg. Gebr. Kluitman, Alkmaar.
Onschuldige avonturen van een tweetal Haagsche jongens op school en op verlof.
Prettig geschreven.
P. KOEKOEK

FR. ROZENBOSCH : Winterbloemen. Uitg. Lannoo, Thielt.
Er is geen mensch ter wereld, behalve dan de schrijver zelf, die zich over dit boekje
vergissen kan : 't is. niks.
D. W. B.
hl

N. L. M. VAN LEEUWEN : Epiek en Lyriek. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Ing.
3,5 0 gl., geb. 3,90 gl.
Dit handboek is bedoeld als leesboek voor de 3e (middel-)klasse van H. B. S.,
gymnasium, lyceum en kweekscholen; en geeft een karakteristiek met een rijke keus van
voorbeelden van de epiek en de lyriek, in hunne verschillende vormen : het geschiedverhaal, de sage, de mythe, de roman, de ballade, de ode, het leerdicht, enz.
Na de karakteriseering van elk deel en onderdeel volgt een interessante keuze van
voorbeelden uit de nederlandsche en de buitenlandsche literatuur maar het wil ons
voorkomen dat deze uitgave niet aan belangrijkheid zou hebben ingeboet, indien de
samensteller wat meer belangstelling had betoond in de literatuur van Vlaanderen.
Dr. L D. S.
JUST HAVELAAR : Zwerftochten. Uitg. N.V. Van Loghum Slateries, Arnhem.
Just Havélaar was een verliefde zwerver die naar rust in Schoonheid zocht. Hij
zag de wereld als iets reëels en onreëels tegelijk. Hij zocht steeds naar de geestelijke kern
der dingen. Zijn zwerftochten naar de schoonheid van natuur of menschelijke schepping :
naar het Zwitsersche hoogland, naar Brugge, naar Chartres, naar de romantische schoonheid der oude duitsche steden, naar den luister van een herfestelijk bosch, kregen bij
Havelaar de wijding van een bedevaart.
Deze bundel bevat tevens twee fragmenten uit zijn verblijf in het hospitaal,
dat hij niet meer verlaten zou. Zijn weduwe heeft deze opstellen gebundeld en hiermede
een wensch vervuld van dezen te vroeg gestorven, edelen mensch. Dr. L. D. S.
JOZEF DE COCK : Doove netels. Uitg. Steenlandt, Kortrijk.
Indien Jef De Cock niet tegelijk met de professorale en met de priesterlijke waardigheid bekleed was, zou ik zeggen : hij verdient, ondanks zijn maximalistische gevoelens,
te worden uitgehangen tusschen de kleinmoedige Vlaamsche defaitisten. Het is onvergeeflijk inderdaad dat iemand die van den Lieve Heer in deze mate de gave van vertellen
heeft_ ontvangen, zich zooveel jaren, met een niet te bewegen koppigheid, tot zwijgen
en tot staken heeft gedoemd.
Intusschen is de uitgave van deze verspreide verhalen een welkome Kerstgave.
Dr. L. D. S.
J. H. F. KOHLBRUGGE

: Systematisch en beschrijvend Leerboek der Volkenkunde.

Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Pr. i i,5o gl.
Dit standaardwerk is het resultaat van een jarenlangen, syntheti:c:1en arbeid.
Men moge over sommige opvattingen of beweringen met den schrijver van meening
verschillen; het blijft een werk van bijzondere beteekenis. Het is de bedoeling van
Kohlbrugge geweest een etnologische beschrijving der volkeren te geven, waarbij
evenwel het eene volk uitvoeriger werd behandeld dan het andere. Schrijver gaf de voorkeur aan de typische, de geïsoleerde en de meest primitieve, en in natuurlijke toestanden
levende volkeren. J. W. B.
ZERKAULEN : Musik auf " dem Rhein. Verlag Herder & Co Freiburg i. Breisgau.
332 S. Pr. 5,6o M.
Van al de herinneringen in een menschenleven blijven de jeugdherinneringen
het liefst en het diepst. Waar de omstandigheden een schrijver ook heenvoeren mogen,
telkens keert hij met een onverholen voorliefde terug naar het land zijner kinderjaren.
Een kind schijnt niet zoo heel veel te hooren of te merken van zijn omgeving, maar
wanneer ge ziet hoe schrijvers uit het land hunner jeugd, dat ze soms sedert jaren hebben
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verlaten, het beste van hun kunnen en kunst scheppen, merkt ge hoe diepe prenten in
het kinderhart elk woord en ding geslagen heeft.
De duitsche romancier Zerkaulen woont thans te Dresden; maar zijn jeugd heeft
hij doorgebracht aan den Rijn, te Bonn. Naar Bonn, die tevens de geboortestad is van
Beethoven is zijn verliefde droom teruggekeerd; en hij heeft iets van zijn eigen jeugd
beschreven in de jeugd van Beethoven. Want de tijd waarin Beethoven geboren werd
en opgroeide, vertoonde dezelfde teekenen als de huidige strijd der volkeren, opstand
en politieke chaos.
Zerkaulen heeft het beeld van Beethoven met gewetensvolle objectiviteit geteekend,
maar daaromheen iets geweven van zijn eigen liefde en droom. W. B.
JACOB WASSERMANN

: Christiaan Wahnschaffe. Roman in twee deelen, I Eva;

II Ruth.
JACOB WASSERMANN : Het Ganzenmannetje.
Beide vertaald door Nico Van Suchtelen en uitgegeven door de Wereldbibliotheek
Amsterdam,
Jacob Wassermann heeft in « Die Kunst der Erzhlung » zijne opvattingen over
de verhaalkunst uiteengezet. « Glaubst du denn », schrijft hij daar, « dasz es Laune ist
oder Trotz oder die eitle Lust zu verbluffen, was unsere Besten in ihren besten Stunden
bewegt? Sie sind nicht Eigenwillige, sie sind Geschöpfe der Zeit, in. ihnen kristalisiert
sich die Schnsucht und das geistige Bedürfnis der Menschheit. » De dichter en de
romanschrijver moeten naar Wassermann's meen.ing zijn : het geweten van hun tijd.
Niet enkel naar den inhoud, ook naar den vorm geeft Wassermann's werk een beeld van
zijn tijd; zij het slechts een fragmentarisch beeld. Men vergelijke even « Het Ganzenmanneken » dat tusschen I g I I en 1913 werd geschreven, met Christiaan Wahnschaffe,
dat in de oorlogsjaren is ontstaan en voltooid werd in igig. Er is een grootere onrust,
niet enkel in het wezen, maar in den bouw en de behandeling zelf van Christiaan Wahnschaffe. Wassermann heeft altijd het werk van een romancier beschouwd als een spiegel
waarin dé schrijver zijn eigen innerlijk beeld zou speuren; en deze drang, dit zoeken
naar dit smartelijk pogen van den literairen schatgraver naar de brokstukken die zijn eigen
levenservaringen hebben achtergelaten, komt in Chr. Wahnschaffe met verhevigden
drift tot uiting. J. Wassermann is ook buiten de grenzen der duitsche literatuur een
romancier van beteekenis. Maar tegenover zijn oostersche sexualiteit dient met nadruk
te worden gewaarschuwd. Voor een zij het beknopte inhoud van beide omvangrijke
verhalen ontbreekt plaats. W. B.
HEINRICH FEDERF.R : Das blunder in Holzschuhen. Geschichten aus der Urschweiz.
41 bls. 46 Tausend. Freiburg im Breisgau. Herder & C° G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung. Pr. i,2o M.
HEINRICH FEDERER : Eine Nacht in den Ubruzzen. Mein Tctrcisius Geschichtlein.
Freiburg im Breisgau Herder & C° G. m. b. h. Verkogsbuchhandlung. Pr. i,2o M.
Twee schattige boekjes die ge koopen zoudt zonder ze open te slaan, want ze bevatten vertellingen van den grootsten katholieken verteller in de moderne Zwitersche
literatuur; en de uitgaven zijn zuivere juweeltjes van boekdrukkunst.
De prijs dezer uitgaven is nu ook zoo laag geworden dat ieder zich de vreugde van
deze warme, bekoorlijke verhalen gunnen kan.
STEFAN ZWEIG : Noodlotsuren der Menschheid. Vijf historische miniaturen. Vertaling
van Reinier P. Sterkenburg. Uitgave : J. Ploegsma-Zeist.
Er komt haast in ieder menschenleven een moment, dat beslissend is voor zijn heil
of zijn ondergang. Sommigen krijgen meer kansen in hun leven; de meesten krijgen
er maar een. Een minuut te vroeg of te laat toegrijpen beteekent hetzelfde resultaat :
het beteekent mislukken. De kans wil gegrepen worden op het verrassende en vluchtige
beslissende moment. S. Zweig heet dit noodlot's uur; wij heeten dat : Voorzienigheid's
uur.
Wat dit uur beteekend heeft voor Napoleon op het slagveld van Waterloo; — voor
Goethe, te Marienbad; — voor J. A. Suter, de rijkste en de armste man ter wereld
— voor Dostojewski en voor kapitein Scott, die enkele uren na Amundsen de Zuidpool
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bereikte, dat maakt S. Zweig voelbaar in zijn kleinen bundel « Sterrenstunde », dat de
vertaler in « Noodlotsuren der menschheid » heeft omgezet. Vijf historische miniaturen
in synthetische, geladen zinnen. De uitgave is keurig. Dr. L. D. S.

NIEUWE UITGAVEN
Vier leuke kinderboekjes, uitgegeven door L. C. G. Maimberg, 's Hertogenbosch:

I. Toen Jantje droomde, van B. F. MARTENS, illustr. van E. Van Hagendoorn. — II. Hoe
de apen ontstaan zijn, verteld en met plaatjes versierd door Louis Manche. — III. De
Kabouters en de Rooie Kool, door R. V. ZWEGERS, geïll. door Harry van Amelvoort. —
IV. Maria's Lieveling, door BR. MARTINUS, ill. van Joub Roteiv.
En voor grootere jongens heeft de firma Malmberg nog vier andere spannende
verhalen uitgegeven : I. De twee Vriendjes, door Zr M. TERESA. Geïllustr. door H. Van
Amelsfoort. Prijs i 2 fr. — II. Klaveren-Drie, door J. V. BURGERS, met illustraties van
P. Geldorp. Prijs 17,50 fr. -- III. Om 'n Schat, door M. S. GROSS. S. J., met illustraties
door Rob. Graafland. Prijs 26 fr. — IV. De Vlammende Woestijn, door B. V. ZWEGERS,
met illustraties van W. Huysmans. Prijs 3o fr.
Wie een boek zoekt voor zijn jongens heeft dus maar te kiezen.

VERSCHENEN:
HEDWIG COURTHS-MAHLER :

I In stilte gebouwd, II De verloren Ring. Beide vertaald

door A. Vierhard-Berkhout en uitgegeven door J. T. Swartsenburg, Zeist.
RAOUL PLUS S. J. : God in ons. Uit het fransch vertaald door G. Van Gestel S. J.
4e druk. Uitg. Veulengs' uitg. maatschappij, 's Hertogenbosch.

Katholiek en Vlaamsch Studentenleven te Leuven. Blauwvoet-uitgaven, Leuven.
: Wat is het religieuse Leven? Vertaald door J. Munnekan pr. Uitg.

RAOUL PLUS

Teirlings, 's Hertogenbosch. Pr. io frank.
J. TERSREEG

: De Uitgever en zijn Bedrijf. Uitg. Nederlandsche uitgeversbond,

Amsterdam.
P. LEOPOLD C. D. : De Ontwikkeling der Radiotoestanden in Nederland. Prijs 2 fr.
Uitg. Centrale Radio-Technische Club, Huidevettersstraat 21, Antwerpen.
De Vlaamsche Drukkerij, Minderbroedersstraat, Leuven gaf twee nieuwe missieverhalen uit
Walter Klingers Wereldreis, door FRANZ WEIZER S. J. Prijs 14 fr. De Groote Zwartrok, P. J. DE SMET S. J. Ie deel : Naar het Rotsgebergte.
Wie reeds andere uitgaven heeft gelezen uit deze missieserie, kent het gehalte
van deze mannelijke, boeiende verhalen. Ik las ze de eene na de andere; want ze zijn als
krachtig, voedzaam brood.
Bij C. A. J. Van Dishoeck is het derde deel verschenen van Karel Van de Woestijne's
Werken : Kunst en Geest in Vlaanderen. Studies over : Albyn Van den Aveele, E. Verhaeren
G. Minne, Const. Meunier te Leuven, Maurits Niekerk, Théo van Rysselberghe, Emile
Claus.
Het Winterboek 1930-1931, is wellicht het mooiste dat de Wereldbibliotheek
tot heden uitgaf. Het bevat o. m. een werkmaardige studie van Prof. Vermeylen over
Het Oud-Vlaamsche Portret, verzen van Slauerhoff, Authonie Donker enz. en verhalen
van Ernest Claes, Jo De Wit e. a.
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BLAUWVOETUITGAVEN. LEUVEN.

Schets van den Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
NATIONALE EN HISTORISCHE KUNSTBOEKHANDEL. Uitg. G. Van Oest.
CATALOGUS : Euwfeest-tentoonstelling van de Belgische Kunst, 1830-1930.
UITGEVER-REDEMPTORISTENKLOOSTER, TE ST. TRUIDEN.
L. LAIV MERTYN C. ss. R. : Heilig Uur Gezangen.
UITGEVERIJ J. B. WOLTERS. GRONINGEN — DEN HAAG.
PRIjs

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

'Dr.

Ing. Geb.
Dr. J. H. RONHAAR : Palestina. . . . . .. . . . . . . . . . . . . Fl. 3.50 3,90
B. E. BOUWMANS & TH. A. VERDENIUS : Hauptperioden.
Fl. 4,25 4,75
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH : Die Freiherrn von Gemperlein
Fl.
0,75
.
i ndchen
Fl. 1,20 1,40
L. BOT en J. HOUTEPEN : Ein Deutsches Plauderst
Beknopte Engelsche Spraakkunst . . . . . . . . . . Fl. i, — 1,20
Oefenboek bij de Beknopte Engelsche Spraakkunst . . . Fl. i,— 1,20
Woordenlijst behoorende bij Oefenboek bij de Beknopte
Engelsche Spraakkunst . . . . . . . . . . . . in den prijs begrepen
»
A. C. W. VAN Es : Beginselen der Staathuishoudkunde . . . . . . . Fl. i,go 2,10
Fl.
1,20
J. E. ENDEPOLS : Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc.
K. R. GALLAS en C. R. C. HERCKENRATH : Fransch Woordenboek
7,50
twee deelen
eik deel
3,75
Dr. C. DE BAERE : Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
J. VAN HAM en Dr. S. HOFKER : Een Nieuwe Nederlandsche Spraakkunst.
L. BOT et C. J. UITERvAAL : La Petite Grammaire Française (3 partie).
Livre d'application, correspondant a la Petite Grammaire Française (3e partie).
Id.
L. C. T. : Bigot Het Kind.
Dr. S. HERRLICH : Beknopt overzicht der grieksche mythologie, (naar het Duitsch).
L. BOT en J. HOUTEPEN : Beknopte Engelsche Spraakkunst.
: Oefenboek bij de Beknopte Engelsche Spraakkunst.
»
»
: Woordenlijst behoorende bij Oefenboek bij de Beknopte Engelsche Spraakkunst.
Dr. C, DE BASRE : Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
Dr. A. PERDECK : A survey of English Literature.
Dr. J. M. MARMELSTEIN en Dr. J. SMIT : La littérature à vol d'oiseau.
L. BRECKx en Dr. L. GOEMANS : Eerste Fransche Lessen.
L. GOEMANS : Exercices adaptés au precis de grammaire francaise.
L. BOT en H. HOUTEPEN : Oefenboek bij de Beknopte Engelsche Spraakkunst.
Dr. J. B. BESANCON en Dr. J. FRANSEN : Bonnes pages II.
Dr. J. B. BESANCON en Dr. J. FRANSEN : Bonnes pages III.
J. VAN HAM en Dr. S. HOFKER : Een nieuwe nederlandsche spraakkunst.
PH. A. LANSBERG : Lyceum-Herdrukken.
MARY MAPES DODGE : Hans Brinker. Adapted and Annoted by Drs. H. R. S. Vander
Veen. J. B. Wolters. Groningen. -- The Hague. — 1930.
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Inhoud van Tijdschriften
DE PELGRIM (Oktober-December). — Ruusbroec : Hoe die siele een wijngaerdt
Gods is. — Jan Hammenecker gehuldigd. -- Cyriel Verschaeve : Het eeuwig leven van
Augustinus. — Dirk Vansina : Twee gedichten. — Anton van de Velde : Twee fragmenten uit Tiji 1I. — Heinrich Flönes : Die gestohlenen Martyrer. — Gery Helderenberg : Monnik met anjer. — Gery Helderenberg : Gebeden in de krocht. — L. Reypens
Functioneele schoonheid en wijdingsschoonheid in het kerkgebouw. — Jan Vercammen
Liefde aan zee. — Dr. H. Thunissen : Kerkhofkunst. — D. V. S. : Willy Oeser. G.
Tromp Meesters. André Basijn. — Léon Bloy : Het heil door de Joden. — Al. de Mayer
De geestelike, d. i. de zedelik-godsdienstige waarde in het katholiek tooneelrenouveau. —
Kantteekeningen; Sprokkelingen; Varia; Platen van Prof. Hakke; P. Joostens; Van den
Brandes A. Basijn; Deckers; F. Jacques. — Omslag van Van Immerseel.
ROEPING (November). — Prof. Dr. R. Speleers : Historische momenten en
persoonlijke herinneringen uit den strijd voor de vernederlandsching der hoogeschool
van Gent. — Gabriël Smit : In memoriam matris (vers). Regionalistische Romankunst. —
M. Molenaar M.S. C. : Jezus Christus, het voorbeeld (slot). — Hans Van Zijl : Ochtend
in Parijs (vers). — Henri Bruning : Gevecht tegen het hart. - Prof. Dr. J. A. Veraart
Deckers' Vlootplan. — Herluf Van Merlet : De Bond van Eerlijke Menschen. — Kroniek:
Het formaat van « Roeping ». Lof der Titel! « Een nieuwe orde ». — Reproducties
naar werken van Charley Toorop, Joris Ivens, Room en Chabot. -- Bijlage : Titelpagina's van Jaargang acht.
ROEPING (December). — Gabriël Smit : Advent (vers). Draaiorgel (vers). Oude
Vrouw (vers). — Redactie : Nederland, let op uw zaak. — M. Molenaar M. S. C.: Sint
Augustinus. — H. Van Merlet : De Film II. — Prof. Dr. R. Speleers : Historische momenten en persoonlijke herinneringen uit den strijd voor de vernederlandsching der
hoogeschool van Gent. — A-Z. : Dao waor gein plaots in de Herreberg. — J. M. V.
Hardeveld : Socialistische Kunst. — Anton Van Duinkerken : Over den roem van Tollens. — Prof. Dr. J. A. Veraart : Staatsman en Propagandist. — Kroniek : G. K. Het
Kapitalisme-debat in de Tweede Kamer.
DE NIEUWE GIDS (Oktober). - Willem Kloos : In Memoriam H. M. d'Angremond. — Id.: Ter stille Gedachtenis. — A. G. Rinders : In Memoriam. — M. Wagenvoort : Afgescheurd. — XXX.: Aan den . Glimlach-Herman d'Angremond. — Jihnnie
Harinck : Ter Herinnering aan onzen Hooggeachten en Beminden Directeur. Brieven
van Jac. van Looy aan Willem Kloos. — Knouw Bian Tie : Over Kloos Theorie der
Dichtkunst. — N. G.: Historisch Overzicht. — H. Heijerman Jr.: Reflecties. — Johnie
Harinck : Zijn Groote Avond. — H. P. van den. Aardweg : Bij het Portret van Willem
Kloos. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Hélène Swarth : Ik zag. — H. W. Sandberg : Verzen. — W. A. van Ravenstein : Verzen. — J. W. Broedelet : Tooneel-notitie. —
Eva Raedt de Canter : Leven. — Willem Kloos : De Groote Illusie. — J. Reyneke van
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Stuwe : Het Hotel van voorheen, het hotel van thans. — M. Wagenvoort : Buitenlandsch
Overzicht. — F. S. Bosman : Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (December). — Cornelis Veth : Zijn stoel bezet. — Jan
Veldman : Tusschenspel. — Piet van Assche : In 't Moerasland. — Khouw Bian Tie :
Over Kloos' Theorie der Dichtkunst. — Willem Kloos : Binnengedachten. — T. Zwaan:
Verzen. — Hélène Swarth : Verzen. — Hein Boeken : Waar sta ik? — M. Fafai-Kievits :
Betwistbare Definities. — Willem Kloos : Over de eenig-ware wijze van Gedichten
kritiseeren. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne KloosReyneke van Stuwe : Bibliographie.

DE NIEUWE GIDS (Januari). — Frans Mynssen : Na Vijf en Twintig Jaar. —
H. Aalbers : Het Levenswerk van Prof. Dr. A. H. de Hartog. — Dr. E. D. Baumann :
Oud-Egyptische Tooverspreuken. — Karel Damme : Het Gezellenhuis. — Helene
Swarth : Ik zag. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Lili Green : Poems. — Brieven
van Emile Zola aan Frans Netscher. — Willem Kloos : Helene Swarth en Aart van der
Leeuw. — Joh. W. Broedelet : Tooneel Notitie. — N. G.: Maandelijksch Overzicht. —
Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch overzicht. — Jeanne Kloos. Reyneke van Stuwe
Feiten en Fantasiën (dames rubriek). — Bibliographie. — Johannes Reddingius.
BOEKZAAL (i November). — F. Hieronymus Rongen O. Grist.: Sint Bernardus
vertaald. — Dr. H. H. : Rathenau. — Anton van Duinkerken : Kroniek der Dichtkunst. —
A. F. van Beurden : Een boek van de zee. — P. P.: Dr. Seipel aan de schrijftafel. —
Dr. Raph. Kreemers : Theodore Dreiser. — M. M. : De greep van den tijd. — Leo Fens
Arie. — Uit Boek en Blad : Roeping; De Stem. — Verscheidenheden.
BOEKZAAL (i December). — L. J. M. Feber : Verhalen uit het verre Oosten. —
H. H. De Oostenrijksche Jongeren. — F. H.: Het Land aan de Kim. — Dr. H. v. d.
M. : Scheppende beloften. — Jos Vandervelden : Anton van de Velde's Tijl. — F. M.:
Athanasius in de groote stad. — P. Placidus O. Cap.: Maarschalk Foch en de Oorlog. —
Uit Boek en Blad : De Vrije Bladen. Deutsche Kunst und Dekoration. — Verscheidenheden : Sinclair Lewis : Nobelprijs voor Letterkunde 1930. Pirandello heeft genoeg van
Europa. — Rjepin en Tolstof. — Agatha Christie hertrouwd. Haar mysterieuze verdwijning in i gz6.
DE VLAAMSCHE GIDS (November). — Mr Louis Franck : De Belgische
Nationaliteit en de Vlaamsche Beweging. r- Maria Karola : Breuken (vervolg). —
A. De Marest : Introïtus. — Jan Lemmes : Onze Driekleur. — H. Van Tichelen
Kinderboeken. — Nieuwe Uitgaven. — C. D.: Tijdschriftenkroniek.
DE VLAAMSCHE GIDS (December). — Dr. F. Vercauteren. - Antwerpen in de
Middeleeuwen. — Jozef Peeters : De opvoedende Rol van de Radio. — Lode Monteyne
De Tooneelschrijver Jules Romains, van « unanimist » tot « individualist s. — D. R., H.
Van Tichelen en A.: Boekbeschouwing.
DE VLAAMSCHE GIDS (Januari). — H. Ch. G. J. Van der Mandere : Reisindrukken uit Finland II. — Maria Karola : Breuken. — Dr. Julius Pee : Emile Erckmann. — Lode Monteyne : Vlaamsche Kroniek. — H. Van Tichelen : Onderwijs en
Opvoeding. — C. D. : Tijdschriftenkroniek. — Nieuwe Uitgaven.
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LEVEN EN WERKEN (December). — Mr. Marius G. Levenbach : Mens en
Arbeid II. — E. C.Knappert : Het Portret door de eeuwen. — Annie Salomons : Boekbespreking. — H. E. Kuylman : De IJsvogels. — C. De Vos-Maurits : Calvariënberg. -C. M. Van Hille-Gaerthé : Van Canton naar Canton. — E. C. Knappert : Boekbespreking. — Maryanne van Lochem : Mijn Siberische reis, -- L. Bonga : Hagar. -- L.
Bonga : Vasti. — F. Van Gelderen-De Witte : De Zonnekoning en Versailles.
WESTERMANNS MONATSHEFTE (December).
Wilhelm von Scholz
Der gerettete Luftkreuzer. — Vortrag von Rabindranath Tagore (deutsch von H. Otto :)
Meine Religion. — Prof. Dr. Fritz Traugott Schulz : Georg Ort, ein Maler deutscher
Art. — Carl Lange : Vom Wesen und Geist der Freien Stadt Danzig (Kultur und
Geschichte). — E. Albrecht-Doussin : Deutsche Weihnacht (Gedicht). — Hanna
Odening : Schmuck der Dame. — Richard Schaukal: Weihnachten (Weihnachtslied). —
W. Wolfgang Breuer : Der Vogelhândler (nach einer - Radierung). — Ernst Zahn
Pietro-Angelina (Roman, Schlusz). — Inger Lie : Spielzeug aus dem Erzgebirge. —
Anton Mayer : Das Menu. — Roland Betsch : Der Wáchtensprung (Sport-Novelle). —
Der Regenbogen (Aus Kunst, Natur und Leben). -- Dramatische Rundscháu. — Literarische Rundschau. — Photo-Ecke. — Allerleirauh. — Rátsel-Ecke. — Kunstblatter
und Einschaltbilder : Paul Rosner : Traudi. — Lucas Cranach : Madonna. — Arthur
Riedel : Dorf im Winter. -- Ernst Kretschmann : Gitarrenspieler. — Walther Teutsch :
Heimkehr. -- Joachim Karsch : Die Unwissende. -- Franz Sedlacek : Die Flucht
nach Agypten. -- Richard Muller : Katze am Fenster. — Hans Lasser : Wanderer
im Schnee. .
ARISTO (Oktober). -- Vincent Cleerdin : De Opkomst van Brabant en Limburg.
— Ernest Michel : Onze Eeuwfeesterij-Zeventien. — Wouter Lutkie, Priester : Zelfvertrouwen. -- Frans Kelt : Lied. -- Aug. Cuypers : Uit een Schoolstaat. -- Ernest
Michel : Late Litanieën. — Suggesta. — Criton : Politieke Nabeschouwingen.
HOCHLAND (Oktober). — Prof. Karl Muth : Die Stunde des Biirgertums. —
Ludwig Finckh : Der Ritter (Gedicht). — Dr. Josef Rauscher : Berlin. — Ernst Wiechert : Niels der Schlangentöter (Novelle). — Sigrid Undset : Die christliche Kultursubstanz Europas. — Dr. Franz Michel Willam : Nordlandfahrt zu St. Olaf. — Paul
Thun-Hohenstein : An Dich (Gedicht). — Prof. Dr. Philipp Funk : Joseph Bernharts
Papstbuch : Kritik. -- Franz Herwig : Neue Romane. — Georg. Sch" er :Der Erzâhler
Ernst Wiechert. — Rundschau : Ein Erdteil der Zukunft? — Das Schluszwort im
Dreyfusprozesz. -- Adolf von Harnack. — Hermann Platz. — Zur Salzburger Akademikertagung. --- Die geistige Landschaft. — Uber den « Menschen von Peking ». — Offene
Briefe.
HOCHLAND (November). Das deutsche Reparationsschicksal. Von Dr. Bernhard Psister. -- Deutschlands. Versuchslokal. Von Dr. Josef Ruscher. — Der Gnadenberg. Legende einer Landschaft. Von Julius Zerzer. — Kepler. Gedicht von Ludwig
Finckh. — Lebenswahrheit und formales Denken. Von Professor Dr. Robert Saitschick.
— Die christliche Kultursubstanz Europas. Von Sigrid Undset. — Kritik : Die Einkreisung Deutschlands ein M rchen? Von Dr. Hermann Lufft. — « Handbuch der
geographischen Wissenschaft ». Von Friedrich Demi. — Rundschau : Der VII. Internationale Kongresz für Philosophie zu Oxford. — Die 44. Tagung der Giirresgesellschaft.
-- Lebensfremde Wissenschaft. -- Sammlung Schlosz Rohoncz. — Von Gallspach und
dem Internisten. — Kunstbeilagen.
—

—
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HOCHLAND (Dezember). — Die Zwiespáltigkeit der modernen Fürsorge. Von
Mila Radakovic. — Die Monstranz von Wessenburg. Erzáhlung von O. Berneder. —
Klage in der Nacht. Gedicht von Franz Johannes Weinrich. — Das Palástinaproblem.
Von Professor Dr. Johannes B. Kraus S. J. — St. Augustin, der Meister der christlichen
Bildung. Von Professor Dr. Alois Dempf. — Das deutsche Reparationsschicksal. Von
Dr. Bernhard Psister. -- Wandel der Tage. Gedicht von Josef Michtl. — Kritik : Jugendbildung. Von. Professor Dr. Ludwig Hánsel. — Neue Romane. Von Franz Herwig. —
Rundschau : Flandern. — Alfred Polgar. — Eine Chance den Jungen in der Kirchenmalerei. — Fünfzig Jahre Augustinusverein — Vierzig Jahre Volksverein. — Weihnachtsbi cherschau.
DE GIDS (December). — Redactie. — A. H. Nyhoff : Twee meisjes en ik. - El.
Reitsma : Sonnet. — Anth. Donder : Gedichten. — Dr. G. A. Nauta : De Nederlandsche
opstand in de Spaansche letteren. — Dr. J. J. Salverda de Grave : Taalgeleerdheid en
Spelling. --- A. A. Bake : Indische muziek en de composities van Rabindranath Tagore. —
J. Zaaijer : De Nederlandsch-Belgische veiligheid. --- Catechisant : Economie en geest.
-- Bibliographie.
ELZEVIER (December). -- Frontispice-plaat : Eendrachtelijkheid van Beweging
in Bladformatie van Saxifraga Aizoon (foto Prof. Karl Blossfeldt). — W. Steenhoff
Rythme of Eendrachtelijkheid der bewegingen, met 2 illustraties. -- Franz Diilberg, Lot en Avontuur van ' Beroemde Schilderijen, II (Slot), met 5 illustraties.
A. H. LUIJDJENS : Sinterklaas, goed Heilig Man, met i 3 illustr. — Dr. Felix Ruttén :
Oberammergauer Houtsnijkunst, met 5 ili. — Hélène Swarth : Rozemeisje. — Elisabeth
Zernike : Moeders en Maagden (Slot). -- Roel Houwink : De Zelfmoordenaar. — G. J.
Corbeth : Nachtleven te Parijs. — Berthe van Hilten : Troost in den Nacht. — Lya
Verlaet : Chineesche Junk. - Kroniek : Boekbespreking, door H. R., Jo de Wit, Roei
Houwink en A. M. Hammacher, met i illustratie. — Lithografieën 188o-igio, door J. S.
Sara van Heukelom bij Martinus Liernur, den Haag, door J. S. — Het Raam van R. N.
Roland Holst in het Amsterdamsche Stadhuis, door A. M. Hammacher, met i illustr. —
Pijpke Koch, Kor Postma en Karel Willink in den Kunsthandel P. De Boer, Heerengracht te Amsterdam, door A. E. van den Tol.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (Januari). — H. F. ten Holt : Meisjesportret.—
H. F. ten Holt : Teekeningen. — Jos. de Gruyter : Moderne Nederlandsche Bouwkunst.
--- Van den Eeckhout : In het Oostende van James Ensor. -- P. Boutens : Verbeelde Reis.
— C. en M. Scharten : Het Wonderbaar Instinct der Liefde. — A. J. D. Van Oosten
The Dickson Girls. — J. Slauerhoff : De tweede keuze van Parijs. — Roei Houwink:
De Eeuwige Kruisiging. — Jo Smits : De Gast. — Helene Swarth : Jardin botanique. —
Jan H. de Groot : Warhold. — Kroniek. — Boekbespreking.

LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (décembre). -- Jean Schlumberger
D'un certain manque d'imagination. — Jules Supervielle : Le beeuf et l'áne de la creche.
— Vincent Muselli : Stances de contre-fortune. — Pierre Abraham : Sur Proust. —
Jean Cassou : De 1'Etoile au Jardin des Plantes. — Julien Benda : Essai d'un discours
cohérent (III). — Chroniques. — Albert Thibaudet : Propos d'Alain (Réflexions). --Drieu la Rochelle : Malraux, l'homme nouveau. — Pierre Laserre : Notes. -- Le Roman.
— Littérature generale. -- Lettres Etrangères. — Le Théátre. — La Musique. — Revue
des livres. -- Revue des Revues.
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Wier ,pake1. en maa••IJnea alet
moeteD oadercloea wor die VaD

BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM _

LONDBN

~

..

..

BeD alagader

YIUI

heel bet ecGnomlecbe leven

"BD B.~all. eD

voor den toerlat nn
ONVERGELIJKELIJItE AANTREltltELIJItBEID
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TE U.LIN G' 5 Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DeEL. - De Noord-Neder1. KathoJieken in de politiek

onder Koning Willem I.
Ingenaaid Irs. 62.60
Oebonden Irs.' 62.50
TWEEDE DEEL. - De Nederlandsche Katholieken In de polttlek
.
onder Koning Willem I.
lngenaaid Irs. &2.50
Gebonden Irs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN

Ingenaaid Irs. 90.-

Gebonden Irs. 110.-

c zootang een boek als dat van Dr. WITLOX Diet 't bezlt kan worden van allen
die optreden tn bet belang der openbare katholieke zaak, dus nlet aileen hlstorici.
maar ook polttlcl,sociologen, Journallsten en zeer veleanderen, kunnenwlj ,. boera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolleverscbijnseten Inons
kathollek leven, maar zootang Is onze emanclpatle nog nlet, Ik zeg nlet voltooJd,
maar op waardlge wlJze voortgezet ».

o. GORRIS (Stud/In).

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

Kindertuin. - Lagere en Middelbare klassen, - Hoeger leergang: Handels-, Talen- en Huishoudkundlge sectie.
Humaniora. - Middelbare Normaalschool :. afdeeling voor
Germaansche Talen. - Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling. - Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde, ·
Inlichiingen te verkrijgen bij de Overste.
~m+.+.+

TUINBOUW FLORA N.
Voorheen :

w.

JUCHEM

STATIE. OUDE BOD -

+!

Ii
;

,

•••••••••••••••••••••••••••••••+•••

« ZONEN

v. I

MORTSEL

Broote keul ,an FRUITBOOMEI in .U. 'onnen. - SIERIIDIDOIEI. - Coniferen.
Heesters. - 6roenblij,ende en ,a.te planten. - HOUSEl en OaHLIaS. .
Atremeene aanleg van parken. lust.., rots- en modeme tulnen, vljvers.
Bijzonder Ingertcht tot bet aanleggen van fruit-tulnen en boomgaarden.

Inllchtlnjen en PrlJscourant op aanvraag
Telefoon: Antwerpen 246.92

.

Postcheckrekenlng '08484

••• ~ ~ +•••+.+.~m•• +.+•••~•••~••••••••+.
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Nijverheid
voor
Handel
en
NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP

FILIAAL . VAN DE VOLKSS'ANK VAN ·LEUVEN
Betrokken bij de ALOEMEENE BANKVEREENIQING, Antwerpen

KAPITAAL : PR. 10.000.000

I!

I

I

&

=

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Televramadree:

NldVERBANK

I

Np.17S4&

81J- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adlnkerke,' AlverJngbem, Ansegbem, Ardooie, AvelJlhem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, BeverenjRoeselaere, Bisseghem, Blzet/Ploegsteert, Blankenbergbe, Brugge, Ceurne, Dadlzeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude,
Gheluwe, Ohlstel, Oulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee.
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledegbem,·Llchtervelde, Meenen, Meenen/Barakken , Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorsee1e, Moerslede, Nleuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nleuwkerke, Oost..Roosbeke, Passchendaele,.Plthem, Poelcapelle,
Popertnahe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Tborhout, Veurne, Waereghem, Wervlck, West ..Roosbeke, Wevelghem, Wlelsbeke, Wyngtrene, Yper, Zonnebeke.

1I
5i

Poetcbeckrekeuina

,,~-

BOE K-E NGIDS
AIgemeen Nederland8cb Bibliografiach. Tijdlchrift
waarin

regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er rnerkwaard'gs verschijnt van
1 itt era ire en andere Nederlandsche werken.

B0 EK ENGIDS telt 200 medewerkera
tot het puik
.

behoorende

onzer Ylaamsche Jrrachten op verscheiden gebied;

verschjint iedere maand;
bespreekt jaarlijka een duizendtal· boeken ;
is een vertrouwbare gids,ook op zedelijk geb~ed.
: 20

FR.

PER JAAR

InschrlJYlngen fe zenden : A. S. K. B. Caylitlltraat, 27, Anlwerpen.
14
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Wie op de .. hoozte wil zljn van de NIE,UWE
NEDERLANDSCHE BOEKE~,
abonneert op

ABONNEMENTSPRIJS

I

.

•

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

•

N. V.

:

ZETEL ANTWERPEN

.:

Lange Nieuwstraat, 72

:

.:

•
•i•
•••
:
••
••
:
.:•
•

Kapitaal : Fri. 200.000.000

ALLE BANKVERRICHTINGEN

•

•
•i•
••
:
••
•••••
:.
.•
•

•

Rekeningen op Zicht en T ermijn

•

Fondsen

•

Effecten

:

Koepons

..:

:

SPAA.RKAS

:

•

Brandkoffers

•

•

•

.~

.'

••••••••••••••••••••••••••

15.

--

1.

J. Van Mierlo-Proost
TURNHOUT
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
Bigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden
Telegram adres : VAMIPRo-TURNHOUT
Tele/onen : Nr 110. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
Postcheck.. Nammer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B., C. 5e en 6e ultgave Bentley.. Acmt-Wester
Union-Rudolf M~s en Private Coden.

•
16'

-

· Voor al Uwe bankverricbtingen . .
wendt U tot de

Caisse (jenerale' de
Reports et de Depots
Kolonienstraat, 11 --, Brussel .
I

I

Opgericht- in 1874

Kapitaal en Reserven e 395 millioen Er.

~
~

I

I

Voorzitter van den Beheerraad

Mr Michel Levie, Staatsminister. --

n

n

.J'

•••
'j7

LIITGAVE VAN J. B. WOLTERS
DEN HAAG

GRONINGEN
M. J. Koenen — Dr. J. Endepols, met
medewerking van Prof. Dr. R. Verdeyen
te Luik

NEDERLANDSCH
In ten deel . 16e druk fr. 40,00
K. R. Gallas en C. R. C. Herckenrath'

FRANSCH
Twee deelen, in twee banden gid. 7,50; elk deel afzonderlijk . . gid. 3,75,
•

1. Van Gelderen

DUI TSCII
Twee deelen, in twee banden gld.7,50; elk deel afzonderlijk, 6e druk gld. 3,75
K. Ten Bruggencate — A. Broers

ENGELSCH
Twee deelen, in twee banden gld. 7,50; elk deel afzonderlijk, l

le

druk gid. 3,75

-ESTEUNT Belgische Ondernemingen ..5
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SCHRIJFMACHINES

:- Nieuw Model Nr 5

=
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EN .KOOPT

Beter

dan vreemde stelsels

F. MAES
;

-..::
::

..::

Kathelijne Vest, 59 ::

"ANTWERPEN

-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
18

:!J111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111 ~

----

-~
=
=
.=
-=
-

==
.....
==
=
=
=
=
=

=
-=
=

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

--==
=
=

-==
==
=

--==
-§
-==
----

P. Noordhoff Groningen
De onderstaande aUgaven zljn door de Belglscbe Regeerlng opgenomen
In de IIJst der scboolboeken, "''itarvan hel gebrulk toegelaten Is In de
of leleele mlddelbare onderwljslnrlcbtlngen :

P. WIJDENES
NIEUWE
SCHOOLALGEBRA
NJ~VW~ ,SGij_OOLALO~BRA

-t

-I

.~-.

Dee) I - 3de druk : deelll- 3de druk : deelill .. 2de druk.
Deel Iper
- 3de druk
: deetH - 3de druk
: deetlll - 2de druk.
Prijs
2.25
Prijs per . dee],
deel, stevlg
sfevig gebonden
gebondeit ..
.
Antwoorden
I
...
III
1.00
Antwoorden
I
III
O
rafleke
ns
ch
r i f•t . . .
. . .•
0.50
Graflekenschrltr
.'
•
•
.
•
Twaa)f wand platen met grafiken (fi6 X 66 em.)
Twaalf wandplaten met graflken (56 X 66 cm.).
prijs
per
•.
..
..
ff 0.60
prlls
per plaat.
plaat.
.
.
..
0.60
op
karton
f 1.- : op Unnen
..
..
..
..
..
ff f.25
op platen
karton eompleet
f 1.- : op
Unnen
1.25
12
f 6.50. op karton f 11.-. op Unnen ~ f 13.00
. Verkteinde
12 platen compleet
f 6.50,
f 11.-,' op IInnen
f 13.00
reproduetfes
vanop
dekarton
wandplaten
(12 stuks) •
f 0.40
VerkJelnde reproductles van. de wandplaten (l,~ ~tJ1~s) •
f ~,~40
De Ultgever bledt hun, die de Nleuwe Schoolalgebra op hun school
De Ultgever bfedt hun, die de Nfeuwe Schoolalgebra op hun school
Invoeren,
en 'daarvoor
daarvoor mlnstens
40 de~ltJes
Invoeren, 'en
mlnstens '40
deeltJes bestellen
bestellen (hetzlj
(hetzlJ van
van I,I, II
II
of III, voor klaslegebrulk ern present-exemplaar aan van deze 12
of III, voor klassegebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten,
).
wandplaten, geplakt
geplakt op
op karton
karton (f(I 11.••
11.••).

Dr. P. MOLENBROEK en- P. WIJDENES
PLANIMETRIE
PLANIMETRIE voor
voor Mjdd.
Midd. en
en Voorb.
Voorb. H.
H. o.
O.

Dee)
Deel
Dee)
Deel

II .•. met
150 fiRuren, gecart.
met 150 figureD, gecart.
II
II -- met
met 121
121 figuren.
flguren, gecart.
gecart,

STEREOMETRIE
STEREOMETRIE voor
voor Midd.
Midd. en
en Voorb.
Voorb. H.
H. O.
O.

2de
2de druk,
druk, met
met 150
150 flguren,
figureD, gecart.
geeart.
Antwoorden
Antwoorden

2.75
0.50
2.75
0.50

Dr. J. F•.DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 fiKUren f 1.75 :
Uitwerkingen enantwoorden

gebonden.

f 2.25
f 0.50

Bezoekt
stand P.
P. NOORDHOFF
NOORDHOFF in het
Bezoekt de
de stand

Holland Huis te Brussel
Brussel
Auderghemschelaan,
Auderghemschelaan, 61-63
61-63
waar de
achooluitgaven gratia
gratia ter
de nieuwe
nieuwe achooluitgaven
inzage
beachikbaar zijn.
zijn.
inzage beachikbaar
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JathoIi oke Soeiaik
EI q n tNRfr'1DNrMfb'Y
In,745i
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OERTAAL : NEDERLANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Riploma van Maatschappelijke Assistente. --- • Twee jaren studie:
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. -- Officieel diploma na minstens één !aar praktijk.

Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.

'rT^i

U HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS
'. .
.

Colüribia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rueduMidi)149

a
COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

Compagnie Maritime Beige
hunt Dawiall

NaatnioligiiiiiVtiotschap

Maatschappelae Zetel : Ste-Katherdnevest, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES

C O M A R B E L *, ANTWERPEN

CONGO

-

LUN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONal
VIA

ANTWERPEN — LISABON*
TENERIFFE* —BANANA"`
BOMA — MATADI en term
door de prachtig ingerichte paketbooten.

GedlpIomeerde geneesheeren en verpleegsters aan board.
* Enkel voor Passaglers.

LIJN OP OOST AFRIKA

Maandelijksche afvaarten. Snelvervoer van koopwiren voor Belgisch Congo, Tangs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
,

n LIJN OP NEW -YORK

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.

n LIJN OP LA PLATA

Twee-maandelijksche postdienst.
••

n LIJN OP BRAZILIE

Twee-maandelijksche postdienst.

.141JN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

n LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Postdienst (China en Japan) rond den 25n der maand.
n Al deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassaglers
en enkele voor relzlgers 3° klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtIngen zich to wenden tot de Agenten Beheerders

.

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelbevest, 61, ANTWERPEN
TELEGRAM-ADRES : r A G E N M A R I N a, ANTWERPEk
TELEPOON : Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen).
-

.
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N. V. Drukkerij Erasmus, Out

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
BEHEER VOOR
HOLLANDaN.INDIE
N. V. P. BRAK D'S U.
VAARTWEG
HILVERSUM

REDACTIE :
MARKGRAVELEI, IBa
BEH EER:
LEM M STRAAT, 12

ANTWERPEN

XXXI' JAARGANG

LA

MAANDSCHRIFT

MAART
1931
INHOUD : Prof. P. Arcari : De groei van Papini. ~ - Dr. Elias : De
geschiedschrijving der Nederlanden. ~- Felix Rutten : Calabrië. o~ Ver.
zen van K. Verbeke, J. Vercammen en A. Demedts. — Aug. Van CauweIaert : Poeziekroniek. -- Guido Eeckels : Fransch-Belgische Letteren. ^Pertinax : Ringsteken. — Boekbespreking. — Inhoud van Tijdschriften.
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PACI Fl 1

Regelmatige en spoedige dienst met luxe-bootgin

tussch en ANTWER PEN en CANADA
Biljetten voor alle stations in Canada en de Vereenigde Staten

TOCHTEN rondom de wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Middellandsche Zoe, West.indio.

ANTWERPEN---SQUTHAMPTON : £ 2-10-0 alle maaltijden
ANTWERPEN — QUEENSTOWN : £ 4-1O---0 Inbegrepen.
Draagbare autaars op alle bouten

Uitgifte van mandaten en travellers, cheques door de Canadian Pacific expresRailway

C.an ad ian pari f i c Rai* lwa y
l

-

Agoncy (Beiglum) N. V.

Jordaenskaa&, 25, ANTWERPEN

98, Adoiphe Maxiaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

ilfr/F/,ijg9Ifft/

fmPERfECibevd.
'ots, gi e# u9 fû4^r

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb. 16 fr.
«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
.JUL. PERSIJN.

De groei van Giovanni Papini
door Paolo Arcari,
Hoogleeraar te Freiburg (Zw.)

Giovanni Papini is ongetwijfeld een van de meest kenschetsende
schrijvers van Italië. En hij is kenschetsend omdat in hem op treffende
wijze zich vereenigen en tot uiting komen het temperament van een
gewest, het temperament van een historisch oogenblik en het temperament van een opvallend en duidelijk omlijnd persoonlijk karakter.
1
Het is onmogelijk Giovanni Papini te begrijpen als men Toscana
en Florence niet begrijpt. En ik spreek hier niet van Florence om zijn
sociale en politieke tradities, maar vooral als een historisch en erfelijk
,centrum van cultuur.
In Florence evenals in alle zetels van een oude en verspreide
ontwikkeling, evenals in alle oude en verfijnde beschavingen schieten
de smaak voor de geleerdheid, de classificeerende en catalogiseerende
hartstocht voor de archaeologie gemakkelijk wortel en beleven er een
hoogen bloei. Het is natuurlijk dat er tusschen het Palazzo Pitti en
het Palazzo del Bargello, tusschen Santacroce en het Palazzo della
Signoria, tusschen Musea met een wereldfaam de weelderigste
bibliotheken, specialiteiten, voorliefden en particularismen in de
wetenschappen, in de navorschingen en in de navolgingen ontstaan
en zich versterken. Er zullen er zijn die in de vijftiende eeuw als in
hun ideëel vaderland leven, anderen die enkel leven en ademen
voor de Preraphaëlieten... In zulke atmosfeer krijgen de academies
belang en zooals altijd waar er academies zijn, ook de anti-academies
die even hardnekkig, even exclusief en even gesloten zijn en op hunne
beurt andere ware en eigenlijke academies vormen.
Vandaar ook in de kunst, in de letterkunde en in de studies iets
als een strekking tot onderlinge behulpzaamheid, met een woord
solidariteit. Florence is in dat opzicht de meest Parijsche stad van
Italië : de letterkunde wordt er niet door enkelingen, maar in -scholen
16z

en clans beoefend. Dit is het eerste gevolg der Academie. Maar ook.
het andere gevolg blijft niet achterwege : dat men zich vooral doet
bewonderen door het toevoegen van een nieuwe reden aan de tallooze
die de menschen reeds hebben om ruzie te maken. Een merkwaardig
geschenk, dat wij aan den academischen geest verschuldigd zijn,.
is de zooveel meer verfijnde en vernuftige wellust van een beetje
te redetwisten, deels om ophef te maken, deels om zijn eigen spieren.
te doen bewonderen, om zijn betoog kleur bij te zetten en om heel de
galerij door den dichten hagel zijner meesterlijke zetten in toejuichingen te doen losbarsten.
Zoo zijn de kenteekens der Florentijnsche cultuur -- althans
voor zooveel zij tegenstrijdig schijnen en precies om hunne tegenstrijdigheid, die ze wederzijds vereischt en vordert — de kameraadschap
en de onbeschoftheid.
Toen Giovanni Papini bij het begin van deze eeuw zoowat twintig;
jaar was, hadden zich in Toscana en in Florence verschillende eerbiedwaardige en machtige genootschappen achter een ingewikkeld
systeem van prikdraad en voetangels versterkt : de vereeniging La
Leonardo, club van beroemdheden van gevorderden leeftijd, het
Palazzo van de Piazza San Marco met zijn faculteit van Wijsbegeerte
en Letteren, beter gekend onder dèn naam van « Istituto superiors »•
(Hooger Instituut) ; een beetje in de schaduw de Accademia della
Crusca met zijn Arciconsolo (voorzitter) en haar bezadigde bewerking
van den Dizionario en daarentegen goed in 't oog vallend het elegante
en prachtige weekblad Il Marzocco der gebroeders Orvieto, het.
gezaghebbend orgaan met een eclectische en gematigde cultuur.
Tegenover deze gevestigde posities nam Giovanni Papini weldra.
stelling met zijn boeken, vergaderingen en debatten, vooral echter
met geslaagde wekelijksche en maandelijksche publicaties : met zijn
medewerking aan Regno van Enrico Corradini, met het tijdschrift
Il Leonardo, nadien uitvoeriger met La Voce (De Stem), weekblad en uitgeverij, later weer gedeeltelijk en beknopter met Unitá
(Eenheid), dat zich in zekere reformistische politieke stroomingen.
verbond en met L'Acerba, dat met het futuristisch avontuur akkoord
ging.
Papini koos stelling en nam tot mikpunt van zijn aanvallen de
meest gewaardeerde en onbetwiste namen, hij koos hartstochtelijk
stelling waar de- anderen eclectiekers waren. Hij was overdreven en.
gewelddadig tegenover de bezadigdheid, onbeschoft en vernieuwend,.

-
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aanvallend en lyrisch, woest in zijn optreden en maakte de waarheid
en de algeheelheid tot zijn roeping.
Zijn bijval was snel en groot. Maar Papini had zich niet alleen
in beweging gezet. Een -tuchtvolle en allen gevestigden roem eerbiedigende Lombard zou honderdmaal minder academisch geweest
zijn dan hij. Omdat hij Lombard was, zou hij eenzaam gebleven zijn
in deze vereering, terwijl Papini rondom zich een halven generalen
staf groepeerde om de vijandelijke vestingen neer te halen, een halven
generalen staf die zich als een echte kweekschool van letterkundige
beroemdheden openbaarde evenals de thans bedreigde groepen
vroeger kweekscholen geweest waren.
Tot nog toe heb ik de eigenaardigheden van zulk intellectueel
leven in groepen of benden uiteengezet , van uit mijn standpunt van
den in eenzaamheid opgegroeide en het wordt daarentegen tijd
er de verdiensten en de weldaden van aan te duiden. Uit deze Florentijnsche strekking om zich te groepeeren en zich onderling te bestrijden volgt de mogelijkheid een beetje publiek te vereenigen rondom
en het belang in te boezemen voor de letterkundige schermutselingen,
die doorgaans zoo weinig toeschouwers trekken. Hoevelen hebben
daarentegen niet rondom Giovanni Papini plaats genomen, zij het
dan ook maar uit de ietwat boosaardige belustheid om zijn parate
terechtstellingen, zijn « periodische slachterijen » van groote en kleine
schrijvers, die hij telkens opzettelijk aankondigde, bij te wonen en
die men graag met een woord aanduidt, dat reeds tot den technischen woordenschat der letterkundige critiek behoort, maar
dat hij nieuw leven inblaasde, n.l. « stroncatura » (afmaking,
afhandeling).
Vandaar ook de mogelijkheid nieuwe intellectueele waardemeters
te doen aanvaarden, een ruimere bekendheid te geven aan nieuwe
namen en werken, een grootere belangstelling voor de nieuwe richtingen in de gedachte in het leven te roepen.
Maar toch zou dit alles niet volstaan om de Toscaansche beteekenis van Papini te belichten : men mag daarvoor een wet van het geestelijk leven in Italië niet uit het oog verliezen. Zoo Italië werkelijk -zooals de dichter het gezegd heeft, zooals wij Italianen het hopen en
zooals een ondervinding van drie duizend jaar het schijnt te bewijzen« altijd herboren wordt » en de natie met de « veelvuldige levens »
is, dan komt dit door het feit dat zijn gewesten elkaar afwisselen in de
hegemonie van den geest. Hoe talrijk zijn niet de Italiaansche steden,
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die na hun bloei hunne poorten gesloten hebben en daarna in stilte
weer aangerijpt zijn 1
Gedurende de eerste dertig jaren der negentiende eeuw werd
Florence door allen, die samen met Manzoni naar de volstrekte
politieke eenheid smachtten, als de cultureele hoofdstad vereerd en
had het een schitterende taak te volbrengen. Nadien op de andere
groote oogenblikken der eeuw kregen Turijn en Milaan de bovernhand. jonge en vruchtbare streken traden naar voren : de Abruzzen
schonken. haast in een enkel seizoen Tosti aan de muziek, Michetti
aan de schilderkunst, D'Annunzio aan de poëzie en later Benedetto
Croce aan de philosophie. Sicilië had na 188o een pleiade van romanschrijvers,
Zoo kon men gelooven dat Toscana tegen het einde van de
negentiende eeuw 2ooniet in vergetelheid, dan toch op den tweeden
rang vervallen was. Maar dr, als het ware om de wet onzer letterkundige geschiedenis te bevestigen, herneemt Toscana het woord,
dààr treedt Florence weer op het voorplan, dààr streeft het er naar,
ofschoon slechts hoofdstad van een gewest, weer een leidende rol
te spelen in heel het schiereiland. Het voelt in zich de kracht om de
mannen en de werken uit het laatste tijdvak te beoordeelen en te
meten naar de maat van een roemrijke traditie :het voelt het en wil
zich beter doen waardeeren...
Ik meen wel aan Giovanni Papini de verschuldigde eer te hebben
bewezen met hem te beschouwen als het sein, het zegevierend sein
van deze Toscaansche herleving.
II
De negentiende eeuw zal tot de grootste der acht eeuwen, die de
letterkundige geschiedenis van nu af aan telt, blijven behooren.
Zij was niet groot rond de jaren vijftig, maar zij was het bij het begin
en bij het einde der eeuw. Bij het begin met het driemanschap Foscolo,
Manzoni, Leopardi, bij het einde... met hoeveel namen 1 De schrijvers
van 1930 zullen het nooit aannemen, Papini zelf wellicht ook niet,
maar de werkelijke oorzaak van het « vocianisme, » van het « crocianisme, » van het « futurisme, » van het « novecentisme » ligt in het feit
dat tegen het einde der negentiende eeuw te veel Herkulessen te veel
zuilen geplant hadden ! In den burgerlijken en historischen hartstocht
kon men onmogelijk krachtiger zijn dan Carducci (t1907), die of164

schoon Toscaan van geboorte door een halve eeuw van onderwijs. te
Bologna en door zijn strengheid tegenover de Toscaansche opvattingen synoniem werd van Bologna. Men kon niet verder gaan dan
D'Annunzio (geb. 1863) in het pantheïstisch aanvoelen van de natuur
en in de orgiastische voorstelling van de meest weelderige en zonnige
landschappen. Het was onmogelijk gestager en dieper te lijden onder
den strijd tusschen . Kerk en Staat, tusschen Godsdienst en Wetenschap , tusschen overlevering en modernisme dan Antonio Fogazzaro
(tigio) er onder geleden heeft. Er bestond geen middel meer om nog
heiden of christen te zijn... tenzij enkel en alleen uit diep-innerlijke,
onbaatzuchtige noodzakelijkheid en zonder eenig vooruitzicht van
indruk te maken. Er was evenmin nog middel om zich als zacht,
toegeeflijk, vreedzaam en verdraagzaam voor te doen, daar Giovanni
Pascoli (tiqu) alle snaren van een haast evangelische goedheid zonder
eenige hoop op het hiernamaals, alle snaren van de vergeving en van
de broederlijkheid op onovertrefbare wijze had doen trillen. Welke
regionale ontdekkingen kon men niet verhopen toen tegen het einde
der eeuw Giovanni Verga (tig2o op tachtigjarigen leeftijd) en rondom
hem Luigi Capuana en Federico De Roberto Sicilië en Grazia
Deledda Sardinië openbaarden? Dat waren wijde werelden en daartegenover moesten de schrijvers der twintigste eeuw zich evenals
arenlezers na een van die wijnoogsten, die in de annalen vermeld
worden, met kleine folkloristische eigenaardigheden, met verborgen
hoekjes tevreden stellen.
En met betrekking tot de beroemdheid en de verspreiding onder
de bourgeoisie ? Wie kon verhopen de duizenden opvoeringen van de
blijspelen van Giacosa (t1906) en de miljoenen exemplaren van
De Amicis (tigo8) te benaderen. Het scheelde weinig (men krijgt
werkelijk lust het te zeggen) of er bleef aan de letterkundigen der
twintigste eeuw niets anders over dan als straatbengels en onbeschofterikken op te treden, daar alle lauweren, die door de vermaardheid
in de kringen der deftige families kunnen uitgereikt worden, reeds
geplukt waren.
Alles saamgenomen bevond de twintigste eeuw zich in denzelfden
toestand als de zeventiende : ook voor haar evenals voor de zeventiende, voor de geslachten die op Michelangelo en Tasso volgden, kwam
het er op aan nieuwe, nog onbegane wegen in te slaan, daar de groote,
traditioneele wegen reeds alle zegevierend tot het einde schenen
doorloopen te zijn. Wat bleef er nog over dat het einde der negentiende
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eeuw niet had weten te volbrengen? De menschen der twintigste
eeuw keken rondom zich en na lang zoeken vonden zij het. Zij vonden
dit : de negentiende eeuw was arm geweest aan philosophie. De redenen van deze philosophische armoede der uitgaande negentiende
eeuw op te sommen zou ons wellicht te ver brengen; laten wij enkel
aanstippen dat tegen - het einde der negenitende eeuw in Italië een
Fransch-Engelsch sensualistisch en realistisch optimisme heerschte,
dat ten zeerste strijdig was met het karakter en het genie van het
Italiaansche volk; dat de strijd tusschen het nieuwe Italië en het Pausdom een van de twee groote Italiaansche philosophische tradities,
ni, de orthodoxe, als afgeleefd en uitgeput deed beschouwen, terwijl'
de andere, de platonische, aan de aanvallen van een onbeschaamd
realisme blootstond.
Wat er ook van zij de negentiendeeuwers waren ' lyriekers,
dramatiekers, geleerden, werkers, maar geen philosofen geweest.
Zij waren aanhangers geweest van een voortvarend agnosticisme,
dat zijn uitdrukking vond in een kernachtige formule van Giosue
Carducci, die werkelijk terzelfdertijd en de stem en de geeselriem
van zijn tijdperk geweest is
het is veel beter te vergeten zonder het te doorgronden
dit ontzaglijk mysterie van het heelal.
Aan de twintigste eeuw bleef dus over het integendeel wel te
willen doorgronden — dit ontzaglijk mysterie — en zoo bleef haar
een prachtige mogelijkheid van oorspronkelijkheid open. Evenals het
Duitsch romantisme van het begin der vorige eeuw, bloeit de Italiaansche letterkunde der twintigste eeuw — en zij bloeit soms even stekelig
en gemelijk als de distel - op tal van metaphysieken : de vermetele
en krachtige metaphysiek der absolute idealisten, de troostelooze
en zelfs wanhopige egocentrische metaphysiek van Luigi Pirandello,
den grootsten onzer tijdgenooten; de malle, grillige en onhebbelijke
metaphysiek der novellen van Massimo Bontempelli; een verzakende
metaphysiek als in de laatste lyrische gedichten van de laatste « crepuscolari, » naam waarmee de epigonen van het tijdperk en van de
school van Giovanni Pascoli aangeduid worden.
Met deze herleving der metaphysiek evenals met de herleving
van Toscana, met het temperament van een tijdperk evenals met het
temperament van een stad, kwam het persoonlijk temperament van
Giovanni Papini wonderwel overeen.
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III
Het lot heeft hem voor den strijd gehard gedurende een zwaren
leertijd, door een lastige nachtwaak. Giovanni Papini had noch een
blijde en onbekommerde kindsheid, noch een gemakkelijke jeugd.
Zijn kindsheid was de afgezonderde, stugge en droefgeestige kindsheid van den leelijken jongen; zijn jongelingsjaren en zijn jeugd werden
beheerscht door de armoede, die op dien leeftijd een beslissetiden
invloed uitoefent en blijvende geestestoestanden in het leven roept.
Op dien leeftijd scherpt de armoede den geest en oefent hem, ik zou
haast zeggen, lijk een schermer, doet hem altijd zich in acht nemen, paraat staan en met een lenigen sprong opvliegen voor het verweer of
voor den aanval. De rijkdom daarentegen voedt den geest volgens
een heel andere methode op, hij voedt hem op in een geest van samenleving, hij vormt hem tot matigheid en goeden smaak als een dischgenoot die op een uitstekenden maaltijd moet vermijden een slechte
spijsvertering op te loopen en zich voor betere schotels moet voorbehouden.
Papini bezocht niet het klassiek gymnasium , of lyceum, maar
bereidde zich voor tot het diploma der normaalschool, die voor de
hervorming van Giovanni Gentile op brutale en dwaze wijze van de
humanistische studies gescheiden was. Geen Latijn, geen philosophie.
De jonge leerling ging weldra de grenzen van dit enge programma te
buiten : voor de letterkunde overschreed hij ze onder de duurbare
leiding van een genialen leeraar en een liefelijken dichter, Diego
Garoglio; voor de philosophie overschreed hij ze heel alleen. Vanzelf
had hij een eerbiedigen hartstocht voor het Grieksch en voor de talen
van het geheimzinnig Oosten : hij onderging er de onbestemde
en genotrijke suggestie van, die hem weliswaar er het alfabet niet van
ontcijferde, maar die zijne fantasie ontstak. Door zichzelf werkte hij
in de bibliotheken, die alleen door doctors in de geschiedenis en de
philologie bezocht worden en droomde er met open oogen de eerzuchtigste encyclopedische droomen. Dat wil zeggen dat hij autodidact
was met heel den ijver van den neophiet, die aan den autodidact
eigen is, met heel de geestdrift, die aan de ontdekking voorafgaat
en soms met een maagdelijken en naïeven aanleg om zich te verbazen
en te ontroeren, Maar ook voelde hij voortdurend den angst van hem,
die vreest iets van essentieel gewicht niet gelezen te hebben, een werk
of een theorie, die allen moeten kennen, niet te kennen. De autodidact
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bezit nog de gelatenheid van den man der wetenschap en van den
methodisch gevormden geleerde niet : de gelatenheid nl. die er in
berust de tallooze onderwerpen, die aan zijn eigen specialiteit vreemd
zijn, niet te kennen. De autodidact weet niet uit hoeveel verzaking
aan intellectueel genot, uit hoeveel gewilde onwetendheid een beetje
wetenschap bestaat en beeft van schrik op heeterdaad te worden
betrapt evenals een landlooper zonder papieren.
Vandaar het encyclopedisme van den jongen Papini, vandaar
de eruditie, die tot voor eerogen tijd een aspect van zijn veelzijdige
werkzaamheid was, Vandaar ook de zwerftochten zijner belezenheid,
die tot Amerika doordrong, van de kusten van den Stillen Oceaan
naar China oversprong en met een duizelingwekkende snelheid de.
reis om de wereld gedaan heeft. Het maakt indruk aan zijn tijdgenooten
of aan een groep jongeren te kunnen zeggen : « Terwijl ik gisteren
een Perzischen dichter las... » ook dan wanneer het voor de verrijking
van den geest van geringer belang is een Perzischen dichter te hebben
gelezen dan een op school geleerd gedicht van Leopardi met levendige, meevoelende menschelijkheid te hebben verstaan.,.!
Men voelt dit alles in zijn minder belangrijke geschriften, in
enkele zijner « liefderijke voorstellingen, » in vele zijner inleidende
opstellen, die hij aan zooveel boekdeelen zijner nochtans goed opgevatte, waardevolle en nuttige collecties « Scrittori nostri » (Onze
Schrijvers) en «. Cultura dell'anima » (Cultuur der Ziel) heeft laten
voorafgaan. Men vindt iets van deze onervarenheid, van dit provincialisme van den toevalligere bezoeker terug in de boeken, die hem den
grootsten roem bijgebracht hebben, in zijn overijlde en paradoxale
neerhalingen als Crepusculo dei Filosofi (De Avondschemering der
Philosofen), L'altra meta (De andere Helft), 24 Cervelli (24 Koppen),
Testimonianze (Getuigenissen). Maar en dat is juist de openbaring.
en het gevolg van zijn temperament, het zou onrechtvaardig en
onverstandig zijn er niets anders dan dat in te voelen en in weer
te vinden. Daar Papini een zeer rijke natuur is, begrijpt men hem
niet ten volle als men hem toejuicht, als men enkel met hem meezingt, maar men begrijpt hem evenmin als men enkel critisch en
wantrouwig blijft, als men zich eigenzinnig betoont tegenover hem
die vol heilzame tegenstrijdigheden is. In zijn pronkzucht met wat de
Franschen « puissance de lecture » noemen, is alles immers niet
bloote zelfingenomenheid en ijdelhcid van den beginneling, die wil
« épater les bourgeois »
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Er is bij hem een innerlijke noodzakelijkheid die zijn stempel
op deze overdadige belezenheid drukt. Voor zichzelf heeft hij het
noodig zulke grootsche en eerzuchtige monstering van zooveel
. systemen te houden : zelfs als er niemand was om naar hem te luisteren, zou hij het toch gedaan hebben. Hij zou het gedaan hebben omdat
hij het noodig heeft tot zich te kunnen zeggen : « Ik heb niet gevonden,
maar ik heb overal gezocht, in het Verre Oosten en in het pragmatistisch Amerika, in de Oudheid en in het uitstalraam der jongste
nieuwigheden uit de boekenwereld !... » Zelfs indien Papini van in
den beginne, van in zijn wroetende jeugd geen autodidact geweest
was, zou hij zich toch vooruitgestort hebben om de duizend romans
der hartstochtelijke en wufte cerebraliteit te beleven, die reeds bij
voorbaat de bitterheid der onverschilligheid en der breuk in zich
bevat. Ten gevolge van zijn diepe natuur, die zich onafhankelijk
voelde van de lotgevallen en de omstandigheden van het leven,
bracht hij in de weiden der gedachten een mannelijke, volksche
en tevens verfijnde gulzigheid met zich mede. Indien hij van Hegel
en James, van zijn kortstondige en daarna omvergehaalde afgoden
met een soort van wrok als van bedrieglijke schuldenaars spreekt,
dan getuigt dit ten voordeele van zijn karakter : dat komt doordat
zijn verwachting gespannen, zijn eischen overdadig waren en de ontgoocheling zeer spoedig kwam en smartelijk was. ' Dat komt doordat
hij in een zeer vlug tempo de verwaande menschelijke wetenschap
doorloopen heeft.
Bij deze intellectueele tegenstrijdigheid tusschen den beginneling
en den ontgoochelde, tusschert den verbaasde en den blasé, voegt
zich een sentimenteele tegenstrijdigheid tusschen den muiter en den
eenzame. Men moet zich Papini vaak voorstellen in een klein café.
Bohème, gansch omneveld door den rook der pijpen en gezeten
rondom dien anderen rook der Toscaansche « ponci » (grog, punch),
maar men moet hem zich niet minder voorstellen stilstaand « waar de
Arno het meest verlaten is » of de heuvels bestijgend, waar zij steiler
worden, waar de cypressen stugger worden, waar de schoonheid
van het Florentijnsch landschap ernstiger en dieper wordt. Dit komt
doordat hij gemaakt is voor de woordenzwelgerij der vereenigingen,
die opgaan in dezelfde antipathieën, in dezelfde beeldstormende
razernij, voor het lang en luid rumoer der discussies, maar niet minder
voor de eenzaamheid. Hij is de anderen spoedig moe en nog spoediger
als zij hem gelijk geven dan als zij hem tegenspreken. Hij is het moe
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te luisteren omdat hij het noodig heeft naar zichzelf te luisteren
hij is het moe te spreken, te weerleggen, te antwoorden, te verslaan
hetzij door een geestigheid of door een zet, omdat hij in zich een wereld
heeft, die hij niet mededeelen kan. Het is de wereld, die men ziet doorschemeren in Pilota cieco (De blinde stuurman), in T ragico quotidiano
(Tragiek van eiken dag), in Cento Pagine de Poesia (Honderd bladzijden Poëzie) : een wereld, die ontsnapt aan het leven, dat tot het
domein der novelle en der poëzie behoort, een wereld die enkel
opgespoord wordt door peilingen in de eigen ziel, een wereld, wier
kennis voor den dichter geen waarde had als doel, maar wel als middel
om tot het bewustzijn van zijn derde, laatste, hoogste en grootste
tegenspraak te komen.
Want indien wij in Pilota Cieco (De blinde Stuurman) en in
Tragico quótidiano (Tragiek van eiken dag) tot het besluit komen
dat hij onder het leven lijdt met een toornigen wrevel, indien hij er
onder lijdt als een kind, aan wien men iets schooners beloofd had,
dan is hij toch te verstandig om zich aan zulk romantisch misverstand
met iets vaags en uiterlijke als het Leven over te geven. Hij moet
in toorn geraken tegen een meer tastbare werkelijkheid, tegen de
menschelijke natuur.
En de gevoelstegenspraak bereikt haar toppunt in de moreele
tegenspraak, die wellicht het moeilijkst te doorgronden is, maar die
den doorslag geeft, indien men met Giovanni Papini in een echt
zielsverkeer wil treden. Het oppervlakkigste middel om over Papini
te spreken is te spreken over zijn boosaardigheden, zijn brutaal
optreden en b.v. aan te halen : Papini heeft Edmondo de Amicis,
den schrijver van Idioma Gentile (Het liefelijk Dialect), den liefelijken
idioot genoemd; Papini heeft gezegd dat Hegel in het duister ziet als
de katten; Papini betreurt oprecht dat Spencer niet spoorweg-ingenieur gebleven is, omdat dan aan de arme philosophie vele kwellingen
zouden bespaard gebleven zijn...
Men zou daarmee een zeer rijke en vermakelijke bloemlezing
kunnen samenstellen, maar wee hem die niet duidelijk laat uitkomen
dat Papini niet enkel een spotvogel is. Bekladders van een anders
naam vindt men in overvloed en tusschen Borgo degli Albizzi en de
Via dei Calzaioli kan men ze met heele netten vangen lijk de politie
met de boosdoeners doet.
Het interessante van deze driestheid is de vele vormen, die zij
aanneemt . en dat te wijten is aan de psychologische verwikkeling
-
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en de chemische ingewikkeldheid zijner gelaatsvertrekkingen en
schimpwoorden. Florentijnsche grofheid, ongetwijfeld, maar merkt
op onder den vloed van grove woorden, dat deze opvliegende en
.schandvlekkende schrijver een gevoelig mensch is, die onder de schande van zijn gevoeligheid lijdt. Merkt op dat deze Matamoros der
letterkunde en der philosophie tot den aanval overgaat om zich niet
te moeten verdedigen, wellicht om al het kortstondige en het geïmproviseerde, dat in hem aanwezig is, niet te moeten verdedigen.
Zijne schuchterheid is het eveneens, die hem steeds met eene of andere
grove driestheid doet beginnen, gelijk anderen het gesprek of de discussie met een vervelende herhaling van beleefdheden en gemeenplaatsen aanvangen. Er zijn viervoeters die elkaar met hoorenstooten,
groeten, er zijn kloeke en zware sjouwers, die elkaar bij wijze van begroeting op den schouder slaan, dat men er van in bezwijming zou
vallen : en Papini gelooft — wellicht een meeping, die hij van Carducci
overerfde — dat het goed is om zich met het gehoor vertrouwd te
maken, maar dadelijk los te barsten : « Hola, schooiers, wilt u koest
blijven 1 » En het eerre « favete linguis » zoowel als het andere en als
alle andere woorden van beleefdheid is een teeken van de verlegenheid
van hem die op het preekgestoelte of op het katheder plaats neemt.
Maar bij Papini is er nog wat anders : hij beleedigt niet enkel
om kwaad te spreken, maar wel omdat hij misprijst. En men kan geen
kwaad denken over den naaste alleen. Als men met zekerheid, met
helderziendheid en volharding kwaad denkt van zijn evennaaste,
dan heeft men geen illusies meer over iemand anders, die heel wat
innerlijker is. En Papini heeft het op den naaste gemunt met heel de
opeengehoopte woede van iemand, die mistevreden is over zichzelf.
De onervarene lezer meent dat hij enkel het wreedaardig spel herhaalt
van de kat met de muis, met één enkeling, met één persoonlijkheid,
met één exemplaar : maar hij is eigenlijk onze gansche menschheid,
onze en zijne menschheid, beu en is er afkeerig van.
De kwaadspreker is altijd een menschenhater; maar de menschenhater is een onvoldane : hij is de echte onvoldane, die belang inboezemt; hij is onvoldaan met een volstrektheid, die het voorteeken is
van een groote toekomst. Indien het enkel een intellectueele onvoldaanheid was, zou zij in scepticisme, in stilzwijgen en woordenvitterij
ondergaan; indien het enkel een sentimenteele onvoldaanheid was,
zouden wij enkel een aandoenlijken held uit de romans van een eeuw
terug voor ons hebben; indien het enkel een moreele onvoldaanheid
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was zonder de ondervinding van de beide voorgaande, dan zouden
wij een stekeligen en nurkschen declamator hebben, een misprijzend
en niet steekhoudend proza.
Maar deze onvoldaanheden zijn er integendeel alle drie : en daar
zij er alle drie zijn, is Papini een van die zielen, die kunnen neerstooten
in de meest nihilistische en spotzieke neerslachtigheid en zich kunnen
verheffen op de vleugels der vernieuwende hoop.
Daar deze onvoldaanheden alle drie bij hem aanwezig zijn,
is hij een van die zielen, op wier lippen God als eersten en eengen
smaak, den smaak der assche gelegd ' heeft. Daarom is hij een
schrijver, aan wiens wanhopige onmacht om gelukkig te zijn wij
een meesterwerk te danken hebben : Un uomo finito (Eer Man, die
afgedaan heeft) ; een schrijver, van wiens heroverde christelijke hoop
— over de gansche wereld heeft zich zijn naam en de weerklank
van zijn bekeerirxg verspreid — men het beloofde boek verwacht
La seconda Nascita (De Wedergeboorte).
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door Dr. H. J. Elias.
Het is irnhaerernt aan het wezen der geschiedenis dat de geschiedschrijver zoodra hij tot de hoogte stijgt der historische synthese,
op zijn werk de stempel drukt van zijn eigen persoonlijkheid en van
zijn eigen levensbeschouwing. In het dubbel werk van analyse en
synthese dat aan de grondslag ligt van alle historische reconstructie,
biedt alleen het eerste de waarborg der objectieve zekerheid. Niet
dat deze absoluut is : bij het vaststellen van een feit, getoetst aan de
regelen der historische kritiek die scherp de waarde van ieder getuigenis heeft onderzocht, is de subjectieve waardeering niet volledig
uit te sluiten. De geschiedschrijver moet steeds tegenover zichzelve
een streng toezicht houden in zijn streven naar waarheid : het waarschijnlijke mag in zijn geest niet uitgroeien tot de werkelijkheid van
het ware. Het weer te geven feit moet door hem gezien worden zooals
het was en niet alleen zooals het schijnt te zijn geweest, zijn critische
zin moet gescherpt worden door een langdurige oefening en een
strenge zelf-discipline. Maar niet alleen in de geest van de geschiedschrijver zelf ligt een bron van misverstand; het historisch gebeuren
is zóó ingewikkeld dat noodzakelijkerwijze het persoonlijk oordeel
van de historicus erbij op de voorgrond treedt. Ieder feit moet door
hem ontleed worden in zijn oorzaken — een dikwijls moeilijk op te
lossen psychologisch probleem zonder vaste steunpunten — het
moet in zijn midden teruggeplaatst om oorzaken, historische omstandigheden en toeval uit mekaar te houden : samenstellende elementen
van het historisch gebeuren waarbij het subjectieve oordeel een belangrijke rol speelt. Dieper grijpen wij naar de kern van het vraagstuk
waar ieder feit moet gewaardeerd worden in zijn beteekenis, in zijn
verhouding tot algemeene vraagstukken die op geen absolute wijze
zijn op te lossen. Wie zal de vaste regels aangeven volgens dewelke
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de maatschappij langzaam groeit ? Wie kan voor ieder gebeuren de
juiste wisselwerking nagaan tusschen- gedachten ent toestanden,
de beteekenis weergeven van de invloed van het individu op de massa,
van het milieu op de leidende personen en omgekeerd ? Wie weet
de objectieve maatstaf aan te duiden waaraan wij de beteekenis zullen
meten van iedere factor in het geheel der menschelijke ontwikkeling?
Zoo groeit het subjectieve element dat reeds aanwezig is in de historische kritiek zelf, tot een noodzakelijk en niet te vermijden kwaad
in de synthese. Geschiedenis is niet het navertellen alleen van de feiten : het is een beoordeelen van het verleden. Niet het gewone waardeoordeel dat toetst aan zekere princiepen, maar het oordeel over het
verloop der feiten en de ontwikkeling der toestanden onder de invloed van op te sporen oorzaken. Thucydides was. aldus de eerste
geschiedschrijver die uitgroeide boven het peil der annalistiek, niet
zoozeer door zijn rijkere documentatie en zijn scherpere kritiek,
als door het oorzakelijk verband dat hij wist te leggen. tusschen toestanden en feiten en door het verheffen der geschiedenis tot de wetenschap van een zich steeds herhalend menschelijk handelen. Deze
subjectieve waardeering van feiten en toestanden heeft noodzakelijker wijze op alle gebied tot de meest verschillende conclusies
geleid. Het moge volstaan hier de aandacht te vestigen op de rijke
verscheidenheid in de historiographie der oudere kerkgeschiedenis
waar nochtans wordt gearbeid met ' een beperkt feitenmateriaal.
Op sociaal en economisch gebied heeft de historische wetenschap
zich ontwikkeld van een volslagen negeering der economische toestanden tot de overdrijving van het historisch materialisme dat er
alles aan ondergeschikt wil maken. In het politieke leven is voor iedere
levensbeschouwing en voor iedere partij de geschiedenis een hefboom
geworden die, door de macht van het experimenteel vaststaande,
de menigte moest opheffen tot de hoogte van het voorgespiegelde
ideaal. De Fransche historiographie na de Omwenteling is van deze
subjectieve visie doordrenkt. De geschiedenis was voor haar de school
der politieke overtuiging waaruit de wetten moesten afgeleid worden
die noodzakelijkerwijze de maatschappij stuwen in de richting van de
eigen politieke opvattingen : Guizot, Mignet, Thiers hebben in de
uitleg en in de waardeering der feiten de eigen beoordeeling van
het politieke gebeuren in het verleden geprojecteerd. Niet anders
is het de Europeesche naties gegaan op het gebied der ' nationale
geschiedenis. In een land als Duitschland waar wetenschap en lite'74

ratuur in de wording der natie een ,doorslaggevende invloed hebben
gehad, staan de geschiedschrijvers in de eerste rij der politieke leiders,
schouwend naar het verleden om er lessen en richtlijnen in te vinden
voor de toekomst, maar de geschiedenis tevens interpreteerend in
het licht van de eigen opvattingen. Men kan zich moeilijk de ontwikkeling van de duitsch-nationale gedachte in de 19e eeuw voorstellen
buiten de gedachtenkring dezer politieke geschiedschrijvers die in de
wisselwerking van heden en verleden een krachtige steun vonden; die
door hun voorstelling van het verleden een groote invloed wilden uitoefenen op de toekomst maar daarbij zeer sterk de invloed hebben
ondergaan van hun eigen tijd en van hun eigen gedachten. De geschiedenis der historiographie kan aldus op hare beurt beschouwd worden
als een geschiedenis der menschelijke gedachte. Iedere levensbeschouwing heeft haar eigen verleden opgebouwd : naast de theoretische
grondslag van hare ideologie heeft zij het experimenteel bewijs der
geschiedenis willen geven. Dit is geen vervalsching van het verleden.
Dit is niet noodzakelijk een « Hineininterpretieren » dat alle waarde
ontneemt aan de geschiedenis als wetenschap. Het is eenvoudig
het aanvaarden van een niet te negeeren noodzakelijkheid die inhaerent is aan de historische reconstructie. Wel zijn er grenzen. « Sine
ira et studio » blijft nog steeds het wachtwoord voor wie gaan wil tot
het verleden. De historischekritiek behoudt hare rechten die geen
verantwoordelijk historicus zal durven schenden. Maar « partijdigheid » en « standpunt nemen » zijn twee verschillende, niet te verwarren begrippen. Het eerste is de negatie van alle historische denken, het tweede is een noodwendigheid voor wie zich verheft boven
het amateurisme der archeologische opzoeking of het moeilijk aan-

eenlijmen van de « disjecta membra » zijner historische kritiek.
Aan dit onvermijdelijke van het subjectieve waardeeringselement is ook de nationale geschiedenis der Nederlanden niet ontsnapt. Geen wonder : moeilijker dan elders is hier het problema.
In onze lage landen bij de zee, zonder vaste geographische grenzen
of uitgesproken geographische eenheid, zijn de menschen, gesproten
uit een en hetzelfde ras, die een en dezelfde taal spreken, niet gekomen tot het natie-schragend element bij uitstekendheid : de gemeenschappelijke staat. Integendeel. Wie een zelfde oorsprong hadden en
een zelfde taal spraken werden gescheiden, terwijl in het Zuiden
twee verschillende volkeren tot éen staat werden verbonden. Een
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eerste feit dat zijn uitleg vraagt. Meer nog : tot tweemaal toe werd
het staatsverband dat deze gewesten vereenigde gewelddadig aan
stukken geslagen. De reden ? Hier ligt de kern van het vraagstuk,
althans voor wat de scheuring betreft in de z 6e eeuw. Voor de
negentiende eeuw is de vraag niet zoo moeilijk op te lossen : drié
eeuwen lang waren beide landen uit mekaar gegroeid. Echter kan
hier de vraag worden gesteld : of het Zuiden sterk genoeg aan- of
in mekaar gegroeid was om als nationale eenheid te worden beschouwd ? Een vraag waarop de historicus slechts twijfelend durft
te antwoorden omdat in de groei der Vlaamsche Beweging de lijn
nog niet zoo klaar is getrokken dat ze met zekerheid kan worden
aangeduid zonder te moeten vreezen voor een logenstraffing door
de feiten zelf in een min of meer verwijderde toekomst. Is voor ZuidNederland aldus de vraag nog ingewikkeld en onzeker, voor het geheel
der Nederlanden is, althans bij het begin der i ge eeuw, het antwoord
duidelijk genoeg : sedert de opstand tegen Spanje zijn Noord en Zuid
van mekaar vervreemd en is in 't Noorden een natievormende staat
geboren. Maar v66r de opstand ? Dit is het problema waar de strijd
om gaat.
1eedc vóór het midden der i7 eeuw heeft de Hollandsche
historiographie hierin haar standpunt ingenomen. Grotius was een
der eersten om de nationale dualiteit tusschen Noord en Zuid Nederland te affirmeeren : « Belgis vix commune quicquam extra odium
Hispanorum » de haat tegen de Spanjaarden was ongeveer de eenige
band tusschen de Nederlanders. Logischerwijze, beklemtoond door
de politieke evolutie van het land, zou dit standpunt éen der hoeksteenen worden van het nationaal gevoel in het Noorden, door zijn
tegenstelling met het Zuiden aldus zijn eigen eenheid bevestigend.
Fruin heeft het zeer klaar geformuleerd : «. Het mislukken der vereeniging was niet aan toevallige, maar aan noodzakelijke oorzaken
te wijten. Geen voorbijgaand misverstand had de scheuring teweeggebracht, maar een diepgaand verschil tusschen de Noordelijke
en de Zuiderlijke Nederlanden, in afkomst, in volksaard, in geschiedenis, in godsdienst, in regeeringsvorm, in maatschappelijken toestand,))
In Zuid^ Nederland is men slechts langzamer tot een dusdanig
inzicht gekomen. Van een nationale historiographie is, v66r 1830,
geen spraak. De zorg om de geschiedenis van de opstand der Nederlanden tegen Spanje van Katholiek standpunt uit te beschrijven,
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heeft men in de 17e eeuw aan vreemdelingen, Spanjaarden en Italianen,
overgelaten. Het religieuze standpunt was hier het doorslaggevende;
van een nationaal bewustzijn is geen spraak. Ook 1830 zou dit niet
.aanstonds brengen. De Belgische geschiedschrijvers der negentiende
.eeuw zijn in hun nationale geschiedenis niet uitgegroeid boven het
particularisme van staten en gewesten in de middeleeuwen, of boven
de tegenstelling paapsch- en anti-paapsch in hun beoordeeling van
,de opstand. Niet een nationaal, maar een politiek en godsdienstig
standpunt treedt hier op de voorgrond. Pas rond 186o ontwaakt in
België bij het jonge geslacht een nieuwe geest die zoekt naar een
nationale waarde. Het is de langzame wording op alle gebied van wat
twintig jaar later in het litteraire kamp de « Jeune Belgique » van
Max Walter is geworden en dat ook, langs « 'Van nu en Straks », zoo
vruchtdragend heeft ingewerkt op de hernieuwing der Vlaamsche
gedachte.. Een geslacht groeit op, zoekend naar een nationale gedachte
om de jonge staat te schragen en te vestigen tegen de hoog opspoelende golven der bittere partijpolitiek, die scherp en hoekig was
gebleven in dit kleine land dat nog zooveel gelijkenis vertoonde met
een groot dorp. Het is de incubatie-periode van de nieuwe gedachte
,die in 1897 door Edmond Picard werd gedoopt : « 1'a,me belge ».
Het is uit deze gedachtenkring dat het werk is gegroeid dat aan het
vernieuwde nationaal bewustzijn een historische grondslag wilde
schenken, de « Histoire de Belgique » van Henri Pirenne (1899 in
Duitsche vertaling verschenen) in Mei 1900 te Brussel gepubliceerd.
Pirenne wilde aan de nieuwe staat een verleden schenken dat de verrechtvaardiging zou worden van zijn bestaan als natie. 1830 was voor
hem geen toeval : het was het noodzakelijke gevolg en de bevestiging
van een historische ontwikkeling die in de Zuidelijke Nederlanden,
sedert de Middeleeuwen reeds, Vlamingen en Walen heeft doen
samengroeien tot een Belgische natie. Hoe deze natie kon ontstaan
in dit land zonder geographische of politieke eenheid, tusschen twee
verschillende rassen die ook niet dezelfde taal spreken ? « Son
unité provient — zoo luidt het antwoord (I 3 bl. X-XI) - non de la
communauté de race comme en Allemagne, non de l'action centralisatrice d'une monarchie comme en Angleterre ou en France, mais
de 1'unité de la vie sociale. Les bassins de 1'Escaut et de la Meuse
n'ont pag seulement servi de champ de bataille à l'Europe : c'est
par eux aussi que s'est effectué le commerce des idées entre le monde
latin et le monde germanique qui se touchent sur leur territoire, ce
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sont leurs ports qui, pendant des siècles, ont été les entrepots desmarchandises du Nord et du Midi. Comme notre sol, formé des
alluvions de fleuves venant de France et d'Allemagne, rotre culture.
nationale est une sorte de syncrétisme ou 1'on retrouve, mêlés l'un.
à l'autre et modifiés l'un par l'autre, les génies de deux races. Sollicitée de toutes Aarts, elle a été largement accueillante. Elle est ouverte
comme nos frontières, et 1'on retrouve chez elle, à ses belles epoques,
Ie riche et harmonieux assemblage des meilleurs éléments de la civilisation franco-allemande. C'est dans cette admirable réceptivité,
dans cette rare aptitude d'assimilation que réside l'originalité de la
Belgique; eest par quoi elle ' a rendu à l'Europe de signalés services
et eest à quoi elle doit d'avoir possédé, sans sacrifier l'individualité
des deux races dont elle est faite, une vie nationale commune à
chacunc d'elle ». Het kenmerk van België is dat het werd tot « un.
« microcosme » de l'Europe occidentale. »
De uitwerking van een dergelijke opvatting was alleen maar
mogelijk bij een sterke synthetische beschouwing van ons verleden .
« J'ai voulu écrire une oeuvre d'ensemble et de synthèse » verklaart
de schrijver (I bl. IX). Veel van wat wij gewoon waren in de vaderlandsche geschiedenis terug te vinden is daarom bij hem weggevallen..
Niet alleen voor het feitenmateriaal, voor de methode zelf was het
noodzakelijk. De politieke geschiedenis wordt op het achterplan
geschoven : « J'ai cru devoir insister davantage sur la formation de
ce que l'on pourrait appeler la « civilisation commune » de la Belgique.
C'est elle, en effet, qui donne à notre histoire son aspect caractéristique. C'est dans les manifestations si variées de notre , vie sociale
qu'apparait le plus clairement notre originalité. » (I bl. XIII)
In de volgende deelen werd dit standpunt echter iet of wat
verlaten : de Bourgondische staat was in dit opzicht te belangrijk.
om hem niet naar volle waarde te schatten (vgl. II 3 bl. IX), De
Belgische natie is voor Pirenne de vrucht van een gemeenschappelijk.
verleden; een opvatting die door hem op de verschillende gebieden
van het maatschappelijk en cultureel leven wordt uitgewerkt. Een
bizonder belang wordt daarbij, naar zijn eigen opvatting van de
historische wording, gehecht aan de economische en sociale verschijnselen; op geestelijk gebied vindt die eenheid een sterke steun in de.
historische verfransching van het Vlaamsche land. Uit het gemeenschappelijk ondergaan van hetzelfde verleden -- een materialistische
opvatting der natie die wordt voorgesteld als product van een uiter-178

lijke ontwikkeling — is dan het besef der eenheid gegroeid en de
natievormende wil — meer ideologische opvatting die haar waarde
terugschenkt aan de psychologische factor. « La communauté de ses
souvenirs a fait naitre chez elle cette conscience collective dont la
guerre a révélé toute la profondeur. Et cette conscience ne doit rien
qu'au peuple même en qui elle réside. Elle ne découle ni de l'unité
géographique, ni de l'unité linguistique. La Belgique -- eest l'originalité et la beauté de son histoire — est le produit de la volonté de
ses habitants... En dépit de la différence des tempéraments, de la
diversité des langnes, de 1'opposition des intérêts, ils ont contracté
au cours des siècles, dans la pratique des mêmes institutions, dans
le même amour de 1'indépendance, dans la même résistance aux
mêmes souffrances, une camaraderie civique qui les a agrégés en
une même familie. Ils tiennent de li une dignité qui les relève à
leurs propres yeux et qui les distingue des peuples qui se sont docilement laissés former par 1'Etat... Nous avons une patrie, non point
parce que la nature nous 1'a assignée, mais parce que nous l'avons
voulue » (V bi. XI-XII).
Aldus deze nieuwe nationale opvatting der Belgische geschiedenis. Het ware misschien mogelijk, bij een streng theoretische kritiek
van het natievormende begrip, een lichte tegenstelling te ontdekken
in deze formuleering die eerst de nadruk legt op de van buitenuitwerkende factoren om dan zoo sterk te wijzen op het psychisch
element. Wij gelooven echter niet dat die tegenstelling werkelijk bestaat; chronologisch volgen beide begrippen mekaar op : uit de materieele omstandigheden is het psychisch element steeds sterker gegroeid.
De uitwerking van dit standpunt en deze nieuwe interpretatie der
Belgische geschiedenis waren in synthetisch opzicht werkelijk verschillend van op het standpunt dat door vroegere Belgische geschiedschrijvers was ingenomen geweest en dat ook door P. J. Blok werd
verdedigd in de Inleiding van zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk. Een geschiedschrijvér als E. Poullet die zich hoofdzakelijk met
de geschiedenis der politieke instellingen had bezig gehouden, had de
grenzen onzer nationale geschiedenis veel ruimer opgevat (Vgl.
Histoire politique nationale. II 2 [1882] bi. X en XII). Zijn ruimerstandpunt was ongeveer het standpunt ook van Blok (Dl. 12 Inlei
ding) die, alhoewel - heel wat minder synthetisch dan Pirenne, toch
een algemeene lijn tracht te vinden. De opvatting van Blok was de
volgende : er bestaat thans een afzonderlijk volk van Nederland en
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een afzonderlijk volk van België. Deze scheiding is het gevolg van drie
eeuwen verschillende historische ontwikkeling die de scheiding heeft
veroorzaakt « van de stammen op nederlandschen bodem in twee
volken... verwant door afkomst en geschiedenis, ten deele door taal
en gewoonten, veelzins door gemeenschappelijke belangen verbonden ». Men mag daarbij echter niet vergeten « dat voor die drie eeuwen
van een scheiding tusschen Noord en Zuid geen sprake is. Het Zuiden
mag zich eerder hebben ontwikkeld dan het Noorden, mag voor het
Noorden de bakermat zijn der beschaving, het uitgangspunt der.
sociale en godsdienstige ontwikkeling, soms de wieg der staatkundige
instellingen — van een scheiding in twee scherp onderscheiden
deelen is voor het einde der 16e eeuw niet te spreken ». In de 14e
eeuw, voor de opkomst van het huis van Bourgondië, is in deze gewesten nog geen eenheid bereikt. Deze bestaat noch op aardrijkskundig, staatkundig of ethnographisch gebied « maar toch valt er bij
nauwkeurige beschouwing der geschiedenis van al die verschillende
feodale staatjes eenige samenhang te ontdekken, nu eens zeer duidelijk,
dan weder alleen met groote moeite... Kortom, er is wel geene eenheid maar er is toch meer samenhang van belangen — strijd van
belangen, als men wil — tusschen de latere bourgondische gewesten
onderling dan tusschen deze en hunne zuidelijke of oostelijke buren ».
Met de Bourgondische hertogen komt een belangrijke verandering.
Thans wordt geboren een staat, de mogelijkheid _tot verbinding der
« verschillende volk; es der Nederlanden tot éene natie ». Om dit
standpunt van Blok te begrijpen moet men rekening houden met zijn
opvatting van de natie en van de taak van de geschiedschrijver.
Voor hem bestaat de natie niet zonder de staat en moet anderzijds
— in tegenstelling met Pirenne — bij het schrijven der geschiedenis
steeds worden uitgegaan van de geschiedenis op staatkundig gebied.
Tot éen rijk was het intusschen in de i6e eeuw nog niet volledig
gekomen : iedere «c provincie » van de nieuwen staat voelde zich
nog als op zichzelf staande deel. In de opstand tegen Spanje viel
die staat ineen. De oorzaak ? « Parma's veldheerstalent en politiek
beleid, de ijverzucht der in het land zelf geboren en getogen zuidnederlandsche grooten tegenover den halven vreemdeling, den Prins
van Oranje van duitschen, nassauschen stam, de persoonlijke eerzucht dezer grooten, de tegenstelling ten slotte tusschen Katholiek
en Protestant -- die velerlei oorzaken brachten Bene scheiding teweeg
tusschen Zuid en Noord.*»
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Men zal al dadelijk opgemerkt hebben hoe de opvatting van Blok
verschilt met deze van Fruin en ook onrechtstreeks een negeeren is
van de theorie van Pirenne over de entiteit van een Belgische natie
reeds voor de 16e eeuw. De politieke omstandigheden echter die de
dualiteit Holland-België hadden doen geboren worden en voortleven,
niettegenstaande het experiment 18 15 - 1830; de sterke synthetische
greep van Pirenne en zijn levendige manier van voorstelling tegenover
de iet of wat zwaar op de hand en minder gedachtenrijke uiteenzetting van Blok; het affirmeeren van het latere politieke verloop in de
historische ontwikkeling, drongen de opvatting der Nederlandsche
eenheid op de achtergrond — niet alleen in België waar Pirenne
de groote autoriteit werd op het gebied der vaderlandsche keschiedenis, maar ook in Nederland dat in deze theorie de versteviging
vond van het eigen nationaal bestaan. Het is dan ook in de geest
van Pirenne en sterk onder zijn invloed dat COLENBRANDER in zijn
Belgische Omwenteling (19o5) de nadruk legde op de historische
tegenstelling tusschen Noord en Zuid; het is deze opvatting die GosSES en _JAPIKSE (Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 1920) bracht tot de volgende scherpe formuleering : « De uitbreiding van de Bourgondische macht over de Nederlanden voltrekt
zich niet als een politieke noodzakelijkheid... in 1543 is de expansie
opgehouden, anders niet; het was geen einde van den groei als bij
een organisme, dat volwassen geworden is.. Staatkundig vereenigd
werden de gewesten hier door de Bourgondische vorsten. Onderlinge
aantrekking werkte hierbij niet waarneembaar, er werd een dynastieke
band om hen heen geslagen ». Voor de provinciën benoorden de groote
rivieren bemerkt men onmiddellijk « dat zij van het Bourgondisch
gezag niet zoozeer vrij geworden zijn als wel vrij gebleven zijn...))
« Wat onder de Bourgondiërs tot stand kwam, was niet een
Nederland, ook niet een Groot-Nederland, maar een België. » Het
gevolg ervan zal zijn dat Noord en Zuid verschillend staan in het
hoofdmotief van hun opstand tegen Spanje : « het Zuiden had den
Bourgondischen staat aanvaard, doch wenschte dien geen deel van een
Spaansche-Habsburgsche monarchie. Het Noorden wilde geen Spaansche overheersching, maar ook geen Bourgondisch staatsverband, en
allerminst zooals Alva dit trachtte aaneen te klinken. Het begeerde
territoriale onafhankelijkheid... Er ontstond een breuk in de monarchie, waardoor het aangezette stuk, dat Karel V er aan vastgemaakt
had, ook weer kon afvallen » (o. c. passim blz. I, III, IV, CCCXXIV).
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In Vlaanderen zelf was van Vlaamsche zijde tegen de theorie
van Pirenne niet, of althans maar zeer zwak gereageerd. De Vlaamsche
gedachte had zich nog niet ontwikkeld tot een nationale opvatting
der Vlaamsche Beweging : zij zat vast in taalverheerlijking of kultuurflamingantisme. In wetenschappelijk opzicht kan er trouwens maar
moeilijk gesproken worden van een Vlaamsche historiographie.
Men was er over 't algemeen niet uitgegroeid boven het geliefhebber
van locale geschiedenis. De Vlaamsche publicaties van een Fredericq,
een Fris of een josson kenmerken zich door een politiek partijstandpunt of door hun antifransche en antiverfranschende strekking;
dieper beteekenis voor de nationale gedachte hebben zij niet. Alleen
tegen de theorie der tweetaligheid van het Vlaamsche land wérd
scherper stelling genomen omdat juist deze opvatting in het politieke
leven een hoofdargument werd der politieke tegenstrevers. Onrechtstreeks werd hierdoor wel een gevoelige bres geschoten in de ideologie van Pirenne voor wie zij een doorslaande beteekenis had in de
uitwerking zijner theorie (vgl. Hist. de Belg. I bl. z 53- z 56) maar het
geheel bleef toch onaangeroerd.
Toen kwam de oorlog. In de verhoudingen tusschen Walen en
Vlamingen, in de betrekkingen tusschen Nederland en België bracht
hij een diep ingrijpende verandering. De Vlaamsche Beweging
groeide voor een deel der Vlamingen uit tot een bewust nationaal
verzet dat weldra aan het uitbouwen ging van een eigen nationale
gedachte. Deze gedachte, eerst op het staatkundig terrein uitgewerkt,
zou weldra haar invloed doen gevoelen op het gebied der historiebeschouwing. De verhouding van dit nationalisme tot Noord-Nederland was daarbij verschillend met de vroegere houding der Vlaamsche
Beweging. Het wilde sterker de nadruk leggen op de eenheid van de
Nederlandsche stam, voor velen zuiver kultureel, voor anderen ook
politiek. De gespannen betrekkingen tusschen Nederland en België
hadden ook dit gevolg dat Vlaanderen er toe gebracht werd zijn
solidariteit met Nederland te betuigen op een critisch oogenblik
in de buitenlandsche politiek van België; Nederland van zijn kant
werd daardoor attent gemaakt op het belang van de Vlaamsche
factor en ging met meer sympathie en belangstelling uitkijken naar
hetgeen bezuiden zijne staatsgrenzen gebeurde bij het ander deel
van de Nederlandsche stam. Deze twee nieuwe ideeën, de vlaamschnationale en de hernieuwde en verjongde groot-nederlandsche,
vonden hun weerklank in de historische wereld :het heden dat van
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beoordeelingsstandpunt wenscht te veranderen tegenover het verleden en er nieuwe krachten in heeft ontdekt waarvan het de verwaarloosde gegevens tot nieuwe waarde wil verheffen.
De eerste stoot werd gegeven door P. GEYL in een reeks van drie
lezingen aan University College te Londen in Februari i 920, het
volgende jaar te Antwerpen gepubliceerd in Nederlandsche vertaling
(ed. De Sikkel) [i]. Bij de ontwikkeling zijner gedachten ging hij
uit van de vaststelling der nieuwe krachten die in Vlaanderen woelden:
een standpunt dat hij uitdrukkelijk verdedigt in de voorrede tot zijn
Vlaamsche uitgave, en dat hij trouwens stelt tegenover een gelijkaardig dat het vertrekpunt geweest is van wat hij noemt : de kleinnederlandsche traditie in onze historiographie. In zijn lezingen
wilde hij de aandacht vestigen op « de draad van de Nederlandsche
eenheid (die) door heel de geschiedenis van de twee gewesten (Holland en België) kan gevolgd worden ». Hij wilde aldus de poging
hernieuwen van GROEN VAN PRINSTERER in zijn antwoord op een
prijsvraag der regeering tijdens de vereeniging van i 8 i 5 - i 83o. Hij
wijst er op hoe onder de Bourgondiërs de politieke eenheid voorbereid is door een reeds bestaande eenheid van beschaving en concludeert « dat de politieke unie van de Nederlanden, die nu op tamelijk onverwachte wijze binnen zeer korte tijd verwerkelijkt werd,
niet bloot een zaak van dynastieke ambitie en Realpolitiek was, maar
dat zij beantwoordde aan enkele misschien nog maar vaag bewuste
maar niet te minder sterke neigingen van de Nederlandsche volkeren
zelve » (B1. 54-55). Het gevaar dat deze staat in de 16e eeuw bedreigde
was het verschil in taal tusschen de Waalsche en de overige gewesten
en de politiek zijner regeerders voor dewelke de Nederlanden maar
een pand waren in hun wereldpolitiek. Dat die staat aan stukken
gevallen is, was echter niet te wijten aan een noodzakelijke, innerlijke
ontwikkeling; het godsdienstvraagstuk gaf bij deze scheuring de
doorslag, onder invloed van uitwendige omstandigheden, waaronder
hij bizonder rekent het krijgssucces van Parma en de houding der
Waalsche gewesten.
Later (1928) heeft Prof. Geyl deze stelling eenigzins gewijzigd
door de godsdienstige factor op het achterplan te schuiven en meer
de nadruk te leggen op het belang van de strategische factor. Hij
-

(i) De volgende aanhalingen zijn ontleend aan de gebundelde opstellen van
PROF. GEYL die verschenen onder de titel : De Groot-Nederlandsche Gedachte. Deel I,
1 925, deel II, '930.
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vat zijn oordeel aldus samen : « Men ziet uit dit eenvoudig overzicht
der feiten, hoe volstrekt onjuist de voorstelling is, alsof de verdeeldheid op het punt van de godsdienst in de Nederlanden uit eenigerlei
verscheidenheid in aangeboren eigenschappen der Noordelijkere en
Zuidelijken zou zijn ontstaan en de politieke scheiding zou hebben
veroorzaakt, en dat ik niet te veel zei, toen ik beweerde dat bij die
voorstelling van zaken het werkelijk gebeurde omgekeerd werd.
De scheiding is in hoofdzaak het gevolg geweest van de toevalligheden.
van de oorlog met een machtige buitenlandsche heerscher, en meer
in het bitonder van de geographische gesteldheid van het land
de strategische sterkte van het Noorden en de strategische zwakte
van het zuiden. Toen de politieke scheiding eenmaal een feit was
geworden, leidde zij tot verscheidenheid in godsdienstig opzicht;
de staatsmacht in de beide deelex, het ,meest. de Spaansche regeering
in het Zuiden, maar toch ook die der Republiek in het Noorden,
streefde naar homogeniteit binnen eigen grenzen, en zoo ontstonden
uit de verwikkelingen van de zestiende eeuw langzamerhand de
Katholieke Zuidelijke en de Protestantsche Noordelijke Nederlanden »(Historische Zeitschrift, B. i_39, vert. De Groot Nederlandsche Gedachte, II, bl. 141-142). Dat die protestantiseering van het Noorden
op verre na geen innerlijke groei uit eigen aandrang is geweest, heeft
Geyl later terecht opgemerkt in zijn studie De protestantiseering van
Noord-Nederland (Leiding, II, bl. z 13 vlgd.).
Met het oog op de eenheid der Nederlanden tracht hij dan ook
een nieuwe, mildere interpretatie te geven der Noord-Nederlandsche
politiek tegenover de Zuidelijke Nederlanden in de 17e en in de i 8e
eeuw. Aldus is eveneens zijn beoordeeling der vereeniging 1815-1830
gunstiger dan bij de meeste andere geschiedschrijvers : « Ik meen
dat het mislukken van de vereeniging vooral te wijten was aan toevallige, persoonlijke, voorbijgaande oorzaken. En ondanks mijn
overtuiging dat de proefneming nooit meer kan herhaald worden,
meen ik dat het nuttig is dit duidelijk te maken en zich te ontdoen
van de fatalistische opvatting dat de vereeniging klaarblijkelijk niet
anders kon dan falen, omdat ze in werkelijkheid gefaald heeft »
(De Groot-Nederlandsche Gedachte, I, bl. 93). Deze opvatting was hem
het vertrekpunt voor een breedere beoordeeling van het Vereenigd
Koninkrijk der " Nederlanden (De Groot-Nederlandsche Gedachte,
II, bl. '7 vlgd.).
Nieuw in de uiteenzetting van Geyl is de sterkere affirmatie
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van wat wij reeds bij Blok mochten constateeren : de eenheid in wording
vóór de opstand der 16e eeuw; de sterkere negatie van een vroeger
bestaande tegenstelling tusschen Noord en Zuid ; de synthetisch
doorloopende opvatting van de eenheid der Nederlanden die een
nieuwe waardebeoordeeling brengt van de betrekkingen tusschen
Noord en Zuid Nederland in de 17e en in de 18e eeuw en van de
vereeniging 1815-1830.
Een zoo klaar uitgesproken groot-nederlandsche tendenz —
waarbij de hedendaagsche terminologie in 't verleden werd geprojecteerd en gedurig aan het heden en het verleden aan mekaar werden
gebonden — moest noodzakelijker wijze een reactie verwekken en
weerklank vinden. Dit zoowel in Nederland, waar aldus de basis der
vaderlandsche geschiedenis werd verbreed en aan de groot-nederlandsche beweging een historisch houvast werd gegeven, als in
Vlaanderen waar , het negentiendeeuwsche romantisme met zijn
beroep op de Vlaamsche heldentijd der 14e eeuw stilaan in de hoek
werd gedrongen door de nieuwe gedachte, op zoek naar een politiek
ideaal, en waar in de jaren na de oorlog de wetenschappelijke historiographie langzamerhand in eigen taal en van eigen standpunt uit de
geschiedenis begon te beoordeelert.
Japikse en Colenbrander voelden zich gedwongen hun vroeger
standpunt tegen deze aanval te verdedigen. - In een pennetwist met
Geyl preciseerde Dr. Japikse (i). over de kern van het vraagstuk —
de scheuring in de 16e eeuw -- zijn gedachten als volgt : niet de stoornissen van buiten uit waren de eerste oorzaak van de scheuring der
Nederlanden. (c De stoot van buiten deed een binnenlandsche crisis
ontstaan zoo ernstig, dat de bestrijding van het gemeenschappelijk
gevaar er van meet af onder leed. » Echter is « dit verschijnsel ... niet
een gevolg van het verschil tusschen Noord en Zuid, maar van verschillen tusschen haast alle gewesten, die vooral in het Noorden,
liefst hunne geheele, Middeleeuwsche zelfstandigheid zouden herwonnen hebben ». Nieuw was daarbij het verschil in godsdienst,
oud het verschil in afkomst, en de historische ontwikkeling die aan
Holland reeds voor de vereeniging onder de Bourgondiërs het over(i) Groot- en Klein-Nederlanderschap in onze historiographie in Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, R. VI (ig24), Dl. I, bl. 297-304. Antwoord
van Prof. Geyl, ibid., Dl. II, bl. r3o-i37, overgedrukt in De Groot-Nederlandsche
Gedachte, Dl. II, bl. g-i6 (Nogmaals Groot- en Klein-Nederlanderschap in onze historiographie).
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wicht in het Noorden had gegeven en voor hetwelk dus het hernemen
van zijn overwicht na z 572 slechts een heraanknoopen was aan de
vroegere traditie. Toch verzacht ook hij zijn vroeger oordeel : het
uiteenvallen was geen noodwendigheid in zich zelf « ik wil haar zelf
niet eens natuurlijk noemen », maar ze is toch te verklaren door zeer
gewichtige binnenlandsche omstandigheden (r).
Dr Colenbrander van zijn kant in zijn lezing over De grenzen der
Vaderlandsche geschiedenis (2) schoot naast en over het doel. Uitgaande van het natie-begrip zooals dit door 1enan is geformuleerd,
volgens hetwelke vereischt is van « avoir fait de grandes choses
ensemble, vouloir en faire encore » en dat veronderstelt « le sentiment
des sacrifices qu'ort a faits » gaat hij na of die voorwaarden werkelijk
in de geschiedenis kunnen gevonden worden voor de nationale
gedachte van een hypothetische groot-nederlandsche staat. Het
antwoord is ontkennend. Niet de Bourgondische overlevering kan
daarvoor dienen : de Vlamingen gaan terug tot de 14e eeuw. Niet
het dietsche begrip : dit ligt op het gebied der beschavingsgeschiedenis, dan als het antwoord moet gezocht worden op staatkundig
gebied. Hier kunnen evenmin dienen de Bourgondische herinnering
— zij was in wezen vreemd aan de Vlaamsch-Hollandsche gewesten
— of de oranjeleus — in het streven van de Prins vindt men niet
de dietsche gedachte, alleen maar een neo-bourgondische -- en ook
niet Koning Willem I — om de anti-katholieke tendenz van zijn
regeering.
Dit was echter een antwoord naast de vraag. Eerst en vooral is
het te wijten aan het — misschien overdreven — belang dat Colenbrander hecht aan de staatkundige geschiedenis, dat hij de beschavingsgeschiedenis in haar beteekenis voor de wording der natie
bijna gansch uitschakelde. Hij schoot ook over doel door zijn aanval
te richten op de groot-nederlartdsche staat. Wel is dit begrijpelijk door
de houding zelf van Geyl — en meer nog van hen die in de politiek
zijn gedachten tot de hunne maakten — door het niet streng uit mekaar houden van geschiedenis en politiek, van heden en verleden,
maar het bestaan zelf van een dusdanige staat was niet ter spraak
(i) In de tweede uitgave van zijn Handboek (1927) heeft Dr. Japikse eveneens
zijn oordeel verzacht over de tegenstelling Noord- en Zuid-Nederland in 1830 : een
beduidende zwenking in de richting van Geyl's voorstelling.
(2) Verschenen in de Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Afdeeling Letterkunde. Dl. 56, Ser. B. Nr 2. Amsterdam, 1923, bl. 85-ioo. Separatim,
i6 bi.
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gebracht. Willekeurig was daarbij ook de definitie der natie, naar
zijn interpretatie van de opvatting van Renan. Dat dit niet de eenig
mogelijke is, wordt alleen reeds bewezen door de stelling zelf van
Pirenne die een ander begrip verdedigt op grond waarvan de thesis
van Colenbrander niet houdbaar is. Eindelijk moet er ook op gewezen
worden dat de nationale gedachte van een volk geen constant iets is.
De beteekenis van het verleden is in dit opzicht altijd min of meer
subjectief, de begeestering die er van uitstraalt ondergaat de invloed
van het wisselend getij. Juist dit feit valt thans in Vlaanderen vast
te stellen dat, zooals wij reeds hooger hebben vermeld, de veertiende
eeuw van haar waarde gaat verliezen en de zestiende eeuw meer op
de voorgrond komt met een nieuwe waardeering, ook van Katholieke
zijde, van Willem van Oranje. Het is juist de vraag of thans deze,
die langen tijd heeft geleefd buiten de spheer van het Katholiek
flamingantisme, niet op de voorgrond begint te treden als een nationale figuur.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier verder na te gaan in hoeverre
deze verschillende opvattingen sedertdien hun weg hebben gemaakt
in de historiographie van de geschiedenis der Nederlanden. Het is
van zelfsprekend dat de oude kaders niet zoo ineens verbroken werden, noch dat de traditie der historische scholen in Noord- en ZuidNederland zoo meteen een nieuwe weg opging. Toch ware het niet
moeilijk op vele voorteekenen te wijzen die een koersverandering
aangeven zoowel in de beoordeeling van de scheiding der Nederlanden
in de XVIe eeuw als van de oorzaken en het verloop der omwenteling
in 1830. Het nieuwe boek van Prof. Geyl — men zou het in zekeren zin
kunnen noemen de proef op de som van zijn opvatting — zal hier
ongetwijfeld sterk toe bijdragen. In een tamelijk uitvoerige uiteenzetting heeft hij getracht het beeld te geven van de wording der Neder-landsche eenheid en van de oorzaken die geleid hebben tot de scheuring. Zijn voorstelling is rijk aan feiten en gedachten, kleurrijk in
stijl en uiteenzetting : een nieuwe monographische studie van de
verschillende onderdeelen onzer geschiedenis zal met zijn stelling
moeten rekening houden, ze verder uitbreiden of bevechten, ons
aldus steeds nader brengend tot de waarheid en tot de echte zin onzer
nationale geschiedenis.
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Tegenover dit boek zelf willen zij hier thans geen stelling nemen
ons was het alleen te doen om de aandacht te vestigen op de geestelijke houding waaruit het is gegroeid, op de verschillende zijden van
het vraagstuk zooals dit thans kan worden beschouwd. Ongetwijfeld
zal voor velen de gedurige wisselwerking, die men bij de behandeling
dezer vraagstukken vaststelt tusschen . politiek en geschiedenis,
hinderend werken en zijn enkele voorstellingen in dit opzicht van
historisch en zuiver wetenschappelijk standpunt uit zeer vatbaar
voor kritiek. Wij wilden alleen de aandacht vestigen op deze nieuwe
stroomingen ten einde aldus, bij het verder historisch-critisch onderzoek van personen en omstandigheden, deze nieuwe inzichten, die
zonder twijfel een groote kern van waarheid omvatten aan het
algemeen verloop van ons historisch verleden te kunnen toetsen.
Toch mogen enkele woorden als besluit de methodologische
zijde van het vraagstuk behandelen. Het valt moeilijk het terrein
onzer vaderlandsche geschiedenis scherp te omgrenzen. Eenerzijds
door de historische ontwikkeling waarop wij reeds de aandacht
vestigden en die de eenheid van de . Nederlanden verbrak op het
oogenblik dat deze in staatkundig en kultureel opzicht een geheel
althans scheen te zullen vormen. Anderzijds door de in nationaal
opzicht onzekere toestand die in België het gevolg geworden is der
nieuwe nationalistische orienteering der Vlaamsche Beweging. De
beteekenis dezer beweging in historisch en nationaal opzicht werd
nog maar weinig of niet bestudeerd : de toekomst alleen kan hier
trouwens een beslissend antwoord geven.
Dit experiment achteraf, dat ons ontbreekt voor het heden,
bezitten wij reeds in zekere mate voor de i 6e eeuw. Het vraagstuk
is er niet eenvoudiger om geworden. Ook hier zal steeds de subj ectieve factor een groote doorslag geven in de beoordeeling. Toch kan
alvast gestreefd naar meer objectiviteit. Deze is niet te bekomen
door een eenvoudig schematiseeren of een eenzijdige beschouwing
der toestanden. Er moet eerst en vooral met nadruk op gewezen worden dat de vraag niet te beantwoorden is op het uitsluitend terrein
der staatkundige geschiedenis eenerzijds of der beschavingsgeschiedenis anderzijds : die beiden zijn niet te scheiden, zij vormen een
complex van toestanden en invloeden die op mekaar hebben ingewerkt en van mekaar afhankelijk zijn. De nationale idee mag evenmin
— en dit is een tweede conclusie — naar een ,eenzijdige definitie of
een eng begrip ervan worden behandeld. Het woord « nationaal gex88
;

voel » mag ons niet de vergissing doen begaan actueele en moderne
opvattingen te prof ecteeren in 't verleden of dit laatste te gaan beoordeelen naar nieuwe, in 't verleden onbekende begrippen. Men moet
zich daarbij ontdoen van de uit de romantiek stammende opvatting
die het begrip natie beschouwt als een onveranderlijk iets en die voor
ieder volk een eigen zending en eigen roeping wil maken tot de grondslag van zijn geschiedenis. Woorden als « historische zending » « eigen
nationale taak » « onafgebroken richtlijn in onze wording of ontwikkeling » worden daarbij best op zij geschoven. De nationale ontwikkeling van een volk hoeft noch « noodwendig » noch « logisch » te
zijn. Ieder volk groeit onder de invloed van gegevens die niet noodzakelijk dezelfde blijven door de eeuwen heen. Het « vaticinatio ex
eventu » is in dit opzicht alleen maar de bekroning van het
historisch fatalisme dat in al wat geworden is de logische ontwikkeling wil zien van wat in de aard zelf der feiten en der omstandigheden was besloten. Bij de studie van het gewordene zal men zich
niet blind staren op het historisch verloop : de toestanden op zich zelve
vragen evenzeer onze aandacht. Hier mag de interpretatie niet alleen
gebeuren door wat er uit is gegroeid ; ook datgene dat de tijdgenooten
zelf er van dachten is van overwegend belang. Wij moeten blijven bij
het begrip van de relatieve beteekenis van ieder feit, door de' studie
ervan in de tijd en door de tijd zelf waarin het bestond. De tijdgenoot
beoordeelt niet altijd de gebeurtenissen naar hun juiste waarde
wij hebben meestal beter oordeelsmogelijkheden dan hijzelf. Maar
zijn opvatting vormt toch een integreerend deel van de kultuur van
zijn tijd, zij is van de grootste beteekenis voor de latere ontwikkeling
door de actie van zijn wil die groeide uit zijn oordeel. Meer dan voor
welk ander onderwerp kan dit gelden voor het begrip der natie die
in hoofdzaak de uiting is van een wil tot samenhoorigheid. Meer dan
op welk ander gebied echter is ook hier de verantwoordelijkheid
groot van de geschiedschrijver. Zijn voorstelling weegt zwaar op de
toekomst : een vermaning tot voorzichtigheid en tot nuchter zelf contróle in deze moeilijke vraagstukken onzer nationale geschiedenis.
-
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Calabrië
door Dr. Felix Rutten.
DAGEN TE ROSSANO
Calabrië. Gesloten land en werelduithoek. Gevreesde landstreek
om de kwade faam van zijn volk. Of heet dit niet in alle officieele
boeken : « ira ontwikkeling ten achter, onwetend, bijgeloovig, hartstochtelijk en ruw » ? Herinnert men zich den naam van Verbicaro,
het stadje waar 't voor den oorlog tot onlusten kwam, naar aanleiding
van maatregelen van regeeringswege tegen de besmetting van de
heerschende colera : verhalen die destijds zelfs Napels deden ijzen,
over vreeselijke verwildering en stompzinnigheid ? Met de bestendige
dreiging der malaria, is er ook de voortdurende vrees voor aardbeving.
Maar verder rust op deze wild-romantische landstreek de zware
schaduw van « de zwarte hand ». Calabrië : waar het vaste land van
Europa in de zee van het zuiden verbrokkelt, eenzaam en uitgeteerd
als onder een vloek, die de golven eindeloos herhalen : het ideale
land der georganiseerde rooverbenden en wereldschuwe bandieten.
In de eeuw der klassieken leefde het als onder een andere zon.
Waar Toranto droomt met zijn stille haven, strekt het strand van
Heraclea zich uit. Daar behaalde Hannibal met zijn olifanten, de
eerste zege over Pyrrhus en de Romeinen. Heraclea verdween. Het
slapende Sibari is alles wat er bleef van de glanzende stad der Sibarieten, de meest verwijfde der oudheid. Cotrone waakt er over zijn
tempelruïne, de ééne, laatste zuil van het prachtgebouw dat Kaap
Colonna zijn naam gaf; en Metaponto peinst over de brokstukken
van een anderen tempel, een Dorisch heiligdom, waarvan alleen nog
wat pijlerstompen rechtstaan : de Tavola dei Paladini, noemt het volk
ze, de tafel der paladijnen, der reuzen, die er in den stormnacht
komen neerzitten ten woest gelag.
Verval en vereenzaming. Calabrië is een vergeten land. In zich
zelf besloten, staat het als buiten de gemeenschap. In Italië spreekt
men er liefst niet van. Men kijkt er langsheen, daar de oogen van den
ingewijde weer altijd Sicilië zoeken, « de gouden schelp ». Het werd
prijs gegeven als verloren, als nutteloos.
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Van de « Italiaansche laars » is Calabrië de punt en de scheen,
met een stuk van den voetzool, waar de golf van Toranto spoelt.
Zoo schiet het, smalgerekt tusschen de Tyrrheensche en de Ionische
zeeën door, en wijst op Tripoli. De voetpunt en de hiel der laars,
Calabrië en Apulië, zijn beiden uitgebouwd als landschappen, die reiken naar het tegenoverliggende strand, en vergemakkelijken den
sprong over de oude wereldzee. De beschaving van het klassieke
zuiden vond daarlangs dan ook zijn weg naar het noorden. Zelf kregen
deze gebieden hun levenssappen altijd weer van buiten-af. De bloedsomloop van het moederland deed ze niet aan. Daarom was het gevaar
niet denkbeeldig, dat ze konden uitdrogen en afsterven tot doode
ledematen. En hoe meer het zwaartepunt van Italië naar het noorden
gleed, hoe grooter dit gevaar werd, hoe dreigender dit verlies.
Een verlies zou het zijn, daar die landtongen vruchtbaar waren,
en den weg naar het zuiden baanden. Dit zuiden moest een welbegrepen politiek in elk geval bewaren binnen de invloedsfeer van het
geheel. De Romeinen wisten dit; maar Karel de Groote zag dat over
het hoofd. De weinig Duitsche keizers, die inderdaad machtig waren
in Italië, hebben hun steun dan ook in dit zuiden gezocht. Het was noch
poëzie, noch dweepzucht die hen voor deze landstreken het zwaard
deed trekken. Een goed onthaal te Rome woog niet op tegen dit bezit.
Maar het middeleeuwsche keizerrijk met zijn gebrekkig leenstelsel,
was — ook materieel — niet in staat, om dit zuiden blijvend en
krachtig te omvademen. Italië bleek zijn Achilleshiel. Het krachtigst
verweer van het pausdom tegen de Duitsche macht en den Duitschen
invloed, werd dan ook de stichting van het koninkrijk Sicilië.
Zuid-Italië was al geheel passief geworden tijdens de Romeinsche
overheersching : een doorgang voor de legioenen van Sulla en Cesar,
die Hellas ten onder brachten. Een nieuwe cultuurvloed bruist over
dit gebied bij het opleven van Byzantium. Wanneer de keizers van
het oosten dan een herovering van het zuiden bedoelen, werpen de
Longobarden ze terug. Nu krijgen de Saracenen er vasten voet, tot
Nicephorus de Calabreezen bevrijdt van den Islam en de Gothische
indringers. Byzantium heerscht er en vergriekscht het land. Als Otto
X naar Apulië komt, vindt hij er Grieken verbonden met de Moslems
van Sicilië; hij wordt verslagen. Dan begint er het wondere avontuur
der Hautevilles, de zonen van Tancred. Te Salerno vinden de Normandiërs vasten voet; te Cannae verslaan zij, met een handvol ruiters,
het leger der Grieken. Willem wordt hun aanvoerder; keizer Hendrik
igr
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III beleent diens broer en opvolger Drogo met het hertogdom Apulië.
Humfriéd verslaat de Longobarden, die paus Leo IX tegen hem in
het veld bracht, en Robert — om zijn sluwheid Guiscard genoemd
- verovert Calabrië. Eindelijk wordt ook Bari genomen, de laatste
stad die den Grieken gebleven is, en een einde gesteld aan de heerschappij der Longobarden in het zuiden. Ten slotte trekt ,Roger,
de jongste der broeders Hauteville, ter ,verovering van Sicilië uit;
en de paus verheft hem tot groot-graaf van dit land en erfelijk legaat
van den H. Stoel. Zoo is de kiem gelegd tot de Normandische dynastie
van het koninkrijk der beide Siciliën.
Maar van dit nieuwe rijk worden Napels en Palermo de beide
groote polen. - Van hier gaan de vaste verbindingen uit over zee. Hier
bouwen de vorsten hun vaste verblijven. Naar deze middelpunten
vloeien alle krachten saam. Wel trekt keizer Frederik II in bonte
pracht door Apulië heen, richt hij sterkten op langs de kust der
Adriatische zee en brengt hij er zijn Saraceensche getrouwen over.
Maar als Manfred verslagen is op het veld van Benevento, en het
gerucht is verstild dat zijn val begeleidde, valt het zuiden in slaap
en vergetelheid. Calabrië vooral wordt voor eeuwen een werkeloos
en onzijdig achterland.
Het gezicht naar het noorden gewend, over de golf van Taranto,
en in 't zuiden gerugsteund door de conterforten van het Sila-gebergte,
ligt er Rossano, drie honderd meter hoog geklommen op groenen
heuvel, tusschen de zee en de rotsen. Aan zijn ligging weet-je dat het
Italiaansch is van oorsprong; de oudere Albanische dorpen hurken
langs de kust, of verscholen in de plooien der bergen. Daar spreken
de bewoners nog de oorspronkelijke taal, en in anderen Grieksch.
Ge hebt hun vrouwen onderweg zien in- en uitstappen, in de trein
die van het noorden komt, met hun korte jakjes, paars, met goud
gezoomd, met hun omgeslagen halskragen, met kant afgezet; zware
pakken en zakken versjouwen ze gedwee op hun hoofd.
De Italiaansche nederzettingen zijn hooger-op gebouwd als
onbereikbare bergnesten. vrees voor aardbevingen' deed ze daarboven
een toevlucht zoeken, waar de lucht gezonder is, en het wonen veiliger:
want de malaria kiemt in de kreken van het kustland.
Hier rijzen de bergen van. 't binnenland op, met tallooze toppen.
Onder louter zilverig olijvengróén gloeit er rossige aarde, roode rots.
Dit heeft Rossano zijn naam gegeven. De bergen gaven het zijn schoon192

heid, en de zee, die er melodisch den boog van haar baai zendt, den
glans van haar azuur en den droom van haar verte.
Kalmpjes beweegt zich het slijkkarretje, dat er rijtuig heet,
langs de kronkels en bochten van den weg naar boven. Het panorama wordt breed en de verte wijkt. Alle schoonheid van Italië ligt
hier saamgetast : een landschap in den grooten stijl der Abruzzen,
weelderig en wild, tusschen het blauw van den hemel en het blauw
van de zee. De Monte Pollino doet aan den Gran Sasso d'Italia denken.
Allerwegen wemelt en wolkt hier de zilverige overvloed der olijvenboschjes. Het is als de rust en de vrome stilte van Umbrië. Maar de
brandende aarde, de cactus, de Indische vijgen, ' met hun rauwe
.hartstochtelijkheid, herinneren Capri, in het gezicht van de zee die
hier glimlacht als voor Sorrento.
Steil rijst de rots die Rossano draagt, maar van één zijde toegankelijk. Tusschen de stad en de zee, op een anderen heuvel, ligt haar
kerkhof, eenzaam onder cypressen. Achter lossano om, een ravijn;
dan de verdere heuvels, alle groen van wingerd en olijven, alle met
eenzaam-verspreide landhuizen, elk in het groen van zijn vruchtbaar
domein. Daarachter ,verder en verder heen, over de bogen der
krachtig-gespannen bergruggen, donker-verijlende dennebosschen,
die een spinsel weven van kant langs het scherm van den blauwen
hemel, tot waar de Monte Pollino zijn hermelijnen mantel openhoudt.
Zoo'n landstadje, zelfs in dit beruchte zuiden, heeft altijd wel
een dragelijk logement. Een onderkomen dat niet zindelijk is, noemt
de Italiaan zelf « indecent ». Denkt men zich een; Italiaansche stad
ook graag wat schilderachtig-vies, zoo is de doorsnee-Italiaan, wat zijn
lijfgoed betreft, heusch pijnlijk nauwkeurig. Zijn omgeving mag een
rommeltje zijn, en zijn tafel overeenkomstig : maar zijn hemd is
schoon. In de <t albergo » te Rossano vonden we kleine, met houten
beschotten afgescheiden kamertjes en keurige bedden.
In zoo'n albergo van 'n stadje-met-station, dat een middelpunt
vormt voor olijven-export en druivenhandel, vindt-je kooplui en handelsreizigers, den arts die er op gezette tijden verschijnt en den
zuivelconsulent op zijn rondgang, die « professore » heet, officieren
als er 's toevallig soldaten zijn, zelfs den onderprefect der provincie,
heeren die (c cavalliere » genoemd worden, en de stadsche heeren.
zelf, die jacht maken op nieuws of op oude kennissen, altijd tuk op
een praatje. Dat alles praat er onder elkaar, levendig, met hoog geluid,
zonder plichtplegingen, gemoedelijk en rond, open en druk, — tot
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er een vreemdeling zijn neus tusschen steekt. Dan verstomt het gezelschap. Ook in hun verbazing zijn ze als kinderen. Tegenover een.
« straniero » kun-je nooit weten... Maar spreekt die dan Italiaansch,
dan -- « meno-male » — kan 't zoo'n kwaad niet. Dan is er wel gauw
een bij, galant of nieuwsgierig, of beiden, met een vriendelijk woord.
De vreemde neemt dit dankbaar op, verklaart iets van zijn ongewoon
verschijnen, belangstelling voor het afgelegen land : en men telt er
nog maar een Italiaan te meer.
« Waar vindt u bandietén ? » vroeg ik.
« Jammer voor u, » lachte men; « maar ze zijn uitgestorven ».
Een der aanwezigen leek er wel een beetje ontstemd over, dat
men blijkbaar nog gelooft aan het bestaan der Calabreesche helden:
« ze zijn alle terecht gekomen achter de schermen van het tooneel,.
voorzoover ze niet liggen ingeduffeld in de romans van Dumas ».
Maar de gemeentesecretaris hield me het wapen van Rossano voor
oogen, dat borgstaat voor zijn onschuld : drie lelies.
'« Niet één, die niet eerlijk is, » verzekert de dokter. « Ze hebben..
maar één gebrek : dat ze wraakzuchtig zijn, als ze zich beleedigd
voelen en jaloersch in de liefde : het Saraceensche bloed... »
« Maar : bijgeloof? analphabeten voor tachtig procent ?... »
Mijn cicerone haalt de schouders op. Wat wilt ge, als de menschen
arm zijn, en onmogelijk tot welvaart geraken ? Geen afzetgebied, geen
transportwegen, geen uitkomst. Dit volk is grondeloos arm. Een tijd.
geleden was het nog erger. En nog is het erg. Daar zijn tijden geweest,
dat dit eenzame volk bedreigd werd op allerlei wijzen, uitgemergeld
en afgeperst. Geen boer kon zijn geit alleen laten grazen : geen oogenblik was zijn vee onbeschermd; Overal was de schaduw der « zwarte
hand » hier tastbaar. Wij, « la gente per bene », hebben er mee opgeruimd. Wat niet naar Sicilië vluchtte, is verhuisd naar Amerika. Daarmee werd het rustig; maar arm zijn de menschen gebleven. Geloof
de verhalen niet over schatten en rijkdommen, die in enkele groote
paleizen liggen opgestapeld : deze legenden zijn gesproten uit de wanhoop van het volk, dat zijn ellende toeschrijft aan het heilloos grootgrondbezit. De toekomst voor hen is Tripoli en het land van overzee,,
Langwerpig ligt het stadje over den bergkam gebouwd, uit den
berg gegroeid, als rots uit rots. Het zakt gedeeltelijk langs de helling
af, waaraan het krampachtig hecht in zijn kruimige verbrokkeling.
Langs één lange straat telt het vele pleintjes en nauwere gangetjes.
Drie fonteinen zijn er, één met een leeuw uit brons, één met dolfijn.
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en Sirene : zijn het de symbolen niet voor de stugge kracht der bergen
en den liefelijken toover der zee?
En 'k zag er de menschen, hoe ze klimmen en dalen, de helling op
en de helling af, naar het stadje toe en weer naar beneden, met hun
ezels en muilen, met hun vrachten en lasten, hun kannen en kruiken.
De kronkelende bedding van een uitgedroogde rivier in het dal is
hun een weg, waarlangs ze hun dieren drijven. Met een korten groet
gaan de mannen voorbij, streng en zwijgend geworden door 't harde
zwoegen. De vrouwen slaan in het langs-gaan de oogen neer, de meisjes, vreesachtig en schuw, glijden er schichtig voort, wat gelooven
doet aan Saraceensche invloeden. Maar met vriendelijke oogen lachen
de kleine kinderen. Luidruchtig, in scharen, dwalen er de jonge
levieten en priesters, slenterend voorbij, bewegend betoogend, te
talloos voor het weinige werk, -- een pijnlijk probleem voor Rome,
daar ze het niets-doen verkiezen boven den missie-arbeid elders
zoo blijven ze hangen in de plaats der geboorte, nutteloos en veracht,
tot ze ten slotte er boer worden met de boeren of knecht onder de
knechten, en bedelen bij gelegenheid.
(c U moest met me meegaan terwijl 'k mijn rondgang doe, »
zei de postbode; (c dan zou ik u de heele stad laten zien ».
(c Maar ik heb ze gezien ! »
(c Niet genoeg, » drong hij aan; « en ik zal er u alles van vertellen... »
,

Rossano. Ook dit plaatsje staat voor een stuk Duitsche Keizersgeschiedenis. Het zag de vernedering van Otto II, en het was de
geboorteplaats van den heilige, die Otto III zijn wreedheid verweet.
Crescentius (c consul en patricius » heeft Rome in opstand gebracht. De Grieken bezitten Calabrië en Apulië, en beheerschen
den Longobardischen vorst van Salerno, Napels en Amalfi. Maar
voor Otto zijn de omstandigheden naar wensch. De Grieksche keizer
heeft al zijn aandacht voor het oosten noodig, en bij zijn dood raakt
het rijk in verwarring. Otto mag hopen, heer te worden over heel
Italië. Maar dàn roept Byzantium den erfvijand der kristenen te hulp
tegen den Sakser. Nu wordt zijn strijd om de macht een kruistocht tot
redding van Rome. Hij werpt zich op den gevaarlijken vijand, Grieken en Saracenen; hij verovert Bari en Tarento. Maar gelijk zandwolken opstuiven bij 't opsteken van den storm, storten de Muzelmannen van Sicilië zich op het bedreigde land. Abulkazem is de
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zeeëngte van Messina overgestoken en stelt zich bij Cotrone den
keizer te weer. De wereldheerschappij, de eer van Germanje, de
macht vare het kruis stonden hier op het spel : over het slagveld
lichtte de glans van het martelaarschap. En Abulkazem valt; zijn
strijders raken in verwarring en slaan op de vlucht. Dan, in het gebergte, herstellen zij zich. Zij keeren om en werpen zich op den vijand
opnieuw, die hen wild achtervolgt. Nu verliezen de Duitschers den
samenhang met elkaar en vallen bij scharen. De kromsabel maait een
bloediger oogst op dit heilloos veld,. « waar de roem der kristenheid
door den hiel der heidenen wordt vertreden ». Alleen door een wonderlijk toeval ontsnapt de keizer : hij heeft zich gered op een vijandelijk schip, maar wordt niet herkend; hij werpt zich in zee en bereikt
al zwemmend het land. Hij redde zich aan de kust van Rossano
1 3 Juli 982).
Niet lang overleefde Otto de droeve nederlaag. Anderhalf jaar
later stierf hij te Rome : en hij is de eenige Duitsche keizer - die dààr
zijn graf vond.
Toen was de beurt aan Otto III om den schepter te voeren, en
weer was het Johannes Crescentius die Rome in roering bracht, en
heerschte als tyran, en een tegenpaus stelde tegenover Gregorius V,
den vriend, den neef van den keizer. Vreeselijk is Otto's wraak, als hij
Crescentius overwonnen heeft. Deze wordt op het dak van den
Engelenburcht onthoofd, en daarna op een plein der stad met de
voeten aan een galg gehangen, tusschen twaalf van zijn aanhangers.
Johannes, den tegenpaus, werden neus en ooren van het hoofd
gesneden, en, aldus verminkt, wordt hij ruggelings op een ezel gezet
en door Rome gereden, tot spot van het grauw. Toen trad Nilus,
de kluizenaar van Rossano, te Rome voor den keizerlijken troon
en verkondigde er den jongen heerscher zijn vroegen dood. En
de legende wil dat het Crescentius, weduwe Stephania was die,
opgenomen in Otto's gunst, hem den giftbeker reikte, met een kus
en een glimlach.
(

Het waren mooie dagen te Rossano. Nog altijd herinner ik me den
vriendelijken man, die me toesprak op straat, me meenam naar zijn
woning op een der nabije hoogten, en van dien zaterdagmiddag — een
feestdag maakte voor hem en voor mij, alleen om een vreemdeling
— zooals hij zeide — het inzicht te gunnen, dat men van uit zijn
bezitting genoot. Daar groeiden olijven en druiven in overvloed;
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ook citroenen en tabak. En wijd strekte zich, om die hoogte heen,
het heerlijke landschap uit, met zijn zonnige verschieten langs de
ronding der zee, die saam met den hemel, blauw en blauw, de eindeloosheid van den achtergrond vulde.
Hoe ontroerd hij sprak over zijn land, waar het koren schaarsch
is, de armoede groot, maar grooter de schoonheid : en deze is toch
ook geluk. Hoe gul was zijn lach, en hoe lief had hij dit alles, zijn
vruchten en wijn, zijn stad en zijn- streek, in den glans van de zon
en de zee, als in een wondere apotheose. Toen liet hij me in zijn tuin
de kapel zien, « de kerk mijner vrouw » zooals hij ze noemde, waar ze
versieren en bidden mag, zooveel ze wil, de klok luiden en kaarsen
branden bij 't beeld der Madona : maar naar de kerk der • parochie
gaan, mocht ze niet meer ! Dat was uit, en voor goed; op dit stuk was
hij onverbiddelijk voor immer : hij had ruzie gehad met den pastoor.
Met den gemeentesecretaris was 'k bevriend gebleven. « Maar
wees verstandig, » zei hij, welgezind, « en maak geen grapjes als de
menschen je vragen, wat je hier komt doen ? Het is zoo'n zeldzaamheid, dat een buitenlander die geen koopman is, hier rondloopt en
hangen blijft, hier alles afkijkt, en dan op zijn kamer zit te pennen,
heele vellen volt... »
En daar was er nog een, die 't maar, niet kon vatten, dat 'k Rossano dan toch zoo mooi vond. Hij nam me onder den arm, slenterde
met me mee, de straat op en af, en zei luid-op verzen voor me, van
Dante en Carducci. En toen 'k dan eindelijk mijn vertrek bepaald
had, drong hij aan : « nog één dag, nog 'n dag voor mij : en we rijden
te paard naar het mooiste punt der omgeving, naar het naaste dorpje,
drie uur ver, of naar 't naaste over den bergkam heen, een dagreis
van Rossano : het zal tot een eeuwige herinnering zijn voor ons beiden... »
Ik herinner me dat alles, waarachtig, met den weemoed van het
heimwee.
MAANNACHT TE NICASTRO
Cosenza dat naar de Tyrrheensche zee uitziet, Catanzaro dat
boven de Ionische zee praalt op zijn rotsig voetstuk, en Reggio tegenover Messina, zijn de drie provincie-hoofdsteden van Calabrië. Ik heb
ze alleen uit de verte gezien, ben er langs gestreken. De lichten van
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Catanzaro brandden en prikten hun gouden stipjes in 't donker, toen
een poover zijlijntje me bracht in het dal van Nicastro. De stad op
haar , trotsch verhoog, dat de zee bestrijkt en het land in 't ronde,
waar de bergen vergeleken tot makke heuvels, trekt wonderlijk aan.
De heele heuvel staat om haar heen, door geen rotsen gebroken; in
heel zijn wijdte spant er de baai van Sguillace den boog. Fonkelend
met het licht van haar lampen en straatlantaarns, stijgt ze daar in het
schemerend grauw van den vallenden avond, als een vreemd juweel,
door den nacht gesluierd, tot. het sterrelend gepinkel, àl verder en
verder, geheel is gedoofd.
Wat zou ik er gevonden hebben ? Hoogstens Italië en het zuiden
dat ik ken. Maar ik zoek het onbezochte Calabrië. En pijnlijk-ontnuchterd door wat ik nu zie, na de pracht van 1ossano, -- als een
roode granaatsteen ingelegd in 't rossig en groene Sila-gebergte —,
glij ik zachtjes-geschokt in het schommelend baantje door deze vallei,
die voert naar Nicastro.
Een landschap uit Luxemburg, welwillend en vriendelijk, maar
zonder trots, en zonder verheffing.
De lange vallei mondt bij het plaatsje zelf in een keteldal. Daar
heeft zich Nicastro met al zijn gekalkte huizen gelegerd. Vóór den
rondenden ring der heuvels, die rijst in den achtergrond, springt een
rotskegel dreigend naar voren en beurt een ruïne hoog op zijn top.
Het lijkt op Laroche ,en het lijkt op Brandenbourg in het Groothertogdom. Als gehoorzame krijgers zijn al de huizen van 't nietige
stadje saamgedromd voor den burcht op de rots. De rots is hun aanvoerder. Hij draagt den puinval trots, als een helm met pluim.
Dien nacht rees de maan, volrond en blank, boven het langgerekte, lage gebergte. Het dorp lag in slaap. Met den koelen avond
was er de stilte al vroeg gekomen. En luider zong met het uur de stem
van den stroom, die er bruisend uit de bergen breekt, luider en luider
naarmate de stilte wies en het donker groeide. Maar niet eerder dan
alle gerucht van merischen en vee er verzonken was, en het leven als
uit die huizen en straten verloren, rees aan den kant van den berg
de ring van licht die de maan voorafging. En dan in haar zilver zich
boven de berglijn boogvormig rondend, rijzend en rijzend, de maan.
De groote straat, met den stroom daarlangs, lag nu blank beschenen, Veel trappen hoog, stond de kerk in het licht, den sierlijken
gevel blank bestraald, de hardsteenen trappen met licht bevloerd.
Roerloos zagen de huizen daarheen, hun venster-oogen vol glans.
ig8

Overal. kaatsten zij wit, als spiegels, het witte licht in den nacht
terug. Andere, die er, donker en breed, in 't geheim van hun eigen
schaduw blokten, verhoogden de klaarte daarnaast. Als een bloem
was de maan ontloken, en alles stond roerloos in de betoovering;
alles stond opgerezen, maar stil. De atmosfeer was met luister gedrenkt, de hemel stond open als een verklaard mysterie. Een glim
lach was over alle dingen gedaald. De stilte vereerde en dronk den
kus van het licht.
Alleen niet de stroom. Hij daverde voort. Hij maalde het maatizilver fijn tot poeder-sneeuw in zijn golving. Hij was van brekend en
barstend kristal, van vergruizelend edelsteen. Hij ruischte en raasde
verder, en al wat hij deed was de stilte verdiepen. Rondom stond de
zwijgende aandacht nog strakker gespannen, of 't zijn rythme was dat
de betoovering hief; alsof zijn levende kracht het wonder droeg. En
van her en der, van .alle straathoeken ruischte het water van bron en
fontein in machtige stralen neer uit gemetselde holten, stortte van
bekken tot bekken en zocht in gulpende stroompjes den grooteren
stroom.
Ergens blonk nog een enkel venster geel van lamplicht, dat naar
buiten scheen; en het tinkelend geluid van een mandoline parelde
sidderend neer. Een donkere gestalte boog zich voorover uit het
licht-geel raam en week weer terug in het zwijgen der kamer. De
muziek zong voort.
Kronkelend liep de weg uit het maanlichte dorp omhoog door het
donker van den berg in de schaduw. Door het donker zocht het pad
den burcht, waar bladerlóoze boomen het licht in hun armen vingen.
Maar telkens liep hij ook weer in den glans terug, die van over de
heuvels scheen. Daar pronkte een boschje meidoorn in vollen bloei
alsof er het maanlicht in bloesem geschoten was. Het lag er tegen de
schaduw aan, als een vlekje versche sneeuw. Boven den wirwar der
blokkende huizen, met hun platte daken, rees donker tegen de klare
lucht, de spokende burcht.
. In de diepte ronkte de stroom. Over het wijde land en den
droom der dingen, stond de droom van het glanzende licht. Het was
er stil als van eeuwen her, om de gebrokenheid van het steenen slot,
dat daar donker stond als van ebbenhout, in het scherm van den glanzenden hemel ingelegd. Onverroerd en vereenzaamd. Uit het leven
weggerukt en misvormd, als een vreemd geheim in dien wonderen
droom geplaatst. Een duister symbool in de wijding der witte stilte.
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Toen wist ik eerst weer, waarom ik Nicastro had opgezocht.
Hier zat Hendrik gevangen, de zoon van den keizer, Duitsch
koning, als stamhouder de trots van Frederik II, zijn vader, maar.
weldra een doorn in zijn oog, een steek in zijn "hart. Verwachtte de
keizer dan wel, dat deze -zoon een willig werktuig zou zijn in zijn
hand ? Of wist hij niet, dat die de trouweloosheid van zijn vader
geërfd had, tegelijk met zijn heerschzucht ?
Frederik is diep beleedigd als Hendrik tegen hem opstaat in
openlijk verzet, in geheime samenzwering, in zichtbaar verraad.
Maar herleven zijn eigen daden dus niet in dit land ? Zooals Hendrik
zijn vader, had Frederik zijn voogd bedrogen, toen hij den paus
bezwoer, dat zijn zoon geen koning zou zijn. Zooals Hendrik dan, -de verloren zoon die terugkeert, — rouwmoedig naar Worms trekt,
speelde Frederik zelf de boetvaardige pelgrim te Rome. De keizer
bezweert en belooft, maar bespot met verbeten lachen den grijsaard,
die even goedmoedig vertrouwt, als hij vaderlijk te vergeven weet.
Heeft hij er Gregorius niet om veracht, dat die, verontwaardigd, den
rebel bestraft, zijn hoorigen van hun eed ontslaat, de bisschoppen
_afzet, die hem gesteund hebben, en z66 voor hem zelf de wegen
effent, die voeren naar Worms ?
Koning Hendrik, in boeien, wordt naar Heidelberg gesleept,
dan naar Allerheim, dan naar Aguileja, naar het slot San Felice, In
Apulië was hij, vergeten en ver, den keizer onschadelijk, zijn vrienden
onbereikbaar, Frederik vertrouwt er zijn Moslemsche wakers niet
minder dan zijn steenen burchten. Heeft hij er den zoon niet den
dood gewijd, daar hij zijn leven hier bloot stelt aan 't koortsklimaat ? Hij sloot hem het langst te Nicastro op.
Zeven jaar leefde Hendrik, de koning, als gevangene, mokkend
om het leven in boeien, mokkend om alles wat hij verloor, onverzoenlijk daar hem de hoop op de kroon en het rijk voor goed was ontnomen.
Zijn echt was niet gelukkig geweest : maar toch deelde Margaretha,
zijn vrouw, een hertogin van Oostenrijk, vrijwillig zijn droevig lot.
Dan laat zijn vader hem overbrengen naar Mortarone. Maar
voor nog weer harder gevangenschap beducht, stort zich de jonge
vorst onder weg met zijn paard en zijn boeien in een afgrond.
Frederik betreurt dit noodlottig einde : « Ik ben noch de eerste,
noch de laatste die verdriet beleeft van een ondankbaren zoon en die
toch zijn dood beschreit. »
Trouweloosheid van een koningszoon, -- trouw van een onge.
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lukkige gade; zonde van een vader, — tot zijn eigen straf herhaald
in het eigen bloed; waan van een heerschzuchtige, — smart van een
heerscher : de kreten en snikken van dit schokkend drama dreunen
op het geluid van Nicastro's rivier door de maanlicht-stilte en de
roerlooze rust. Het spookachtig silhouet van den puinval beurt met
trots het geslagen hoofd, zooals de koning den keizer, de zoon den
vader uitdagend tegenover-stond. En het klaterend water dat door
Hendriks slapelooze nachten zong, en zingt van zijn smart, sinds hij
daarginds, te Catanzaro, zijn eeuwige rustplaats vond, weet nog altijd
geen andere wijs, en beheerscht met de stem van toen, de peinzende
stilte van dezen verdroomden nacht.
Ik had er een goed hotel gevonden, nog nieuw en frisch, van binnen geschilderd, luchtig en ruim, met vriendelijke menschen. Alles
was er goed en heel naar wensch. Maar 's morgens klonk er een
heidensch lawaai door het huis. De stem van den waard drong woedend in alle kamers door, in tergend gekrijsch. Wat kon er aan de hand
zijn? De trap afkomend liep ik beneden in den gang — het was nog
pas bij zeven, — tegen een opvouwbaar ijzeren veldbedje op. Daarin
lag de huisknecht te snurken. De huisbaas vloekte onderwijl de heele
hel bij elkaar om die tartende luiheid, en dit en dat... Maar kalmpjes
hield de fidele knaap het uit. Hij liet zich in de zalige rust • niet storen,
welbewust dat zijn uur nog niet had geslagen. Eerst dan, als de klok
sloeg, zou hij de oogen opendoen.
(Slot volgt.)
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Een Afscheid...
Vriendenhanden, vriendenoogen,
en een hakend hert dat spreekt...
wat is dat leed dat zich wil toogen
en morgen breekt ?
Morgen zijn zooveel uren
zooveel harten tusschen u en mij
de liefde is een boot die wij sturen,
voorbij, voorbij.
Ik luister, ik hoor de aarde keeren
haar zieke harte naar de zon —
o wist ik, nooit was ik komen leeren,
waar de pijn van het heengaan pas begon.
KAREL VER BEIKE.
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Triptiek
Het is niet altijd zo geweest
ik droeg mijn armen moe gedoofde lampen
toen die morgen uw jonge leest
voor de zon stond die ik wou bekampen.
Staag dwong in mij de oneindigheid
mijn makke stap naar het verbeurde Eden
ik vond steeds mijn weg naar een afgrond geleid
tot eens zijn mijn ogen er in gegleden.
Dat was van levende liefde het teken
ze hing om de nakende nacht gespreid,
en als ik haar in de ogen had gekeken
dwong ze mijn stap naar de lokkende tijd.
Dan heb ik de kreet van Gethsemane gehoord
mijn ogen met het peil nog van de afgrond getekend
ze raadden naar zoeke zielen het wachterwoord,
want vonden nergens ruimte of tijd berekend.
II
Maar eens toch is de weg volledig doodgelopen
ik was de mensen voorbij en vervolgde een beeld,
ineens sloeg het Niet voor mijn voeten open,
en aan de laatste boom hingen de blaren vergeeld.
Ik nam. de lampen van de bakens af
en droeg in: eenzaamheid de schaduwen der vuren
ik torste opstandig de gerechte straf
en- alle kimmen werden hoog-omsloten muren.
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En dan : uw armen open, op de morgen recht
hebt ge van 't Kruis de schaduw op mijn weg gelegd:
nog vóór de tuin van Kundry, 't laatste paradijs,
voelde ik over mijn hoofd de hand van Beatrijs.
III.
Ge hebt me nader bij God, onze Vader, geleid
ik voel in uw leven Thabor en Gethsemanee,
en aan uw borst eindigt de laatste strijd
want uw ogen zijn zon en uw hart is de zee.
Ik heb u lief : over de naakte nachten
wil ik u langs de malve morgen dragen
en dan, de zon over uw diepst betrachten,
heel stil de 'dood ontvangen zonder vragen.
Ge houdt. heilige wake over mijn leven,
ge moet nog zo geduldig zijn:
als ik u al mijn dagen heb gegeven,
ik gaf u met hun vreugde ook hun vroege pijn.
Ik heb u lief : dit is geen ommedwalen,
ge draagt de poolstar aan uw hand,
ge weet na hoeveel heuvelen en dalen
de poorten openvouwen van het vaderland.
JAN VERCAMIVlEN.
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Gedicht
Gelijk een eiland, is de vlakte hier, waar ik al jaren,
aan 't weg en weder looperg ben, en het misschien ook blijven zal;
als ik mijn oogen dwing om hoger dan de grond te staren,
zie ik geen aarde ergens nog, en hemel overal.
En onder deze hemel arbeid ik in rijp en regen,
en 'k weet de plaats waar rijzen zon en maan,
en dat de banen die zij volgen en ons wegen
in 't zelfde blauw verloren gaan,
in 't blauw der eeuwigheid waar .engelen staan en waken,
rondom dit eiland dat de hemel nauw en overal omsluit . -toon aan mijn hart geen wegen meer om weg van de aarde te geraken,
begrijp dan toch, wat aan dit ingesloten wild, dit alles nog beduidt,
terwijl het hoort hoe dichterbij de horen schalt,
der engelen, wie het algauw doorwond, in handen valt.
ANDRE DEMEDTS.
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K R O NT E K E N

Poezie-Kropijk (1)
door Aug. Van Cauwelaert.
Voor den zedelijken mensch in ons, komt soms het uur waarop de
Engelbewaarder met den demon vecht, voor den kunstenaar het uur
waarop de dichter in ons met dén burger worstelt om het bezit.
Den strijd tusschen dichterschap en verburgerlijking heeft
Van de Woesteyne niet gekend. Alle krachten in hem werden opgezogen en verteerd door zijn dichterschap. Niemand in deze Nederlanden heeft zoo volslagen en zoo onmeedoogend onder den doem
geleefd van het dichterschap. De brand heeft gewoed in hem, in
treurnis, vreugde of toorn zonder genade, tot het bittere einde. Maar
er is een moment geweest waarop de zedelijke mensch in hem een
bezetenheid, een waanzin heeft gekend waarop een reddeloozen
ondergang moest volgen of een glanzende wedergeboorte. In die
dagen en maanden heeft hij de gedichten geschreven, die hij bundelde
in « De Modderen Man ». Ik schreef het reeds in het huldenummer
dat dit tijdschrift hem wijdde : De Modderen Man is, literair, het
geweldigste, het felstdoorgloeide, het machtigste in vlammen van
woede en walg gesmede werk van Karel Van de Woestijne. Daar
was een toorn en een vuur in hem ontbrand, dat hem verdelgen of
louteren moest: En het - is door « God aan Zee » de gezuiverde maar
duizelige opgang geworden naar « Het Bergmeer ».
Ik ben gelukkig om deze tweede, door A. Stols bezorgde, druk
van De Modderen Man; omdat déze goedkoopere uitgave de Vlaamsche intellectueelen, die de grootheid van Van de Woestijne nog
(i) K. Van de Woestijne : De Modderen Man. Voorafgegaan door het menschelijk
Brood uitg. A. A. M. Stols, Brussel, Maastricht 1930.
Jan Van Nylen : De Vogel Phcenix, Gedichten. Uitg. id. zga8.
Maurice l oelants : Het Verzaken. Uitg. id. 1930.
Zr M. Jozefa : Gezelle-krans. Uitg. n. v. Leeslust 1930. Pr. i5 fr.
Maurice Gilliams : De Flesch in Zee, gedrukt op eigen pers.
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niet bevroeden, gelegenheid biedt te leeren hoe zwaar de rouw is
die zijn dood over de vlaamsche letteren bracht.

Het uur van den Veertigjarige komt bij een dichter als K. Van
de Woestijne voor de jaren; bij een dichter als Jan Van Nijlen komt
het op zijn tijd.. Reeds vroeg had de twijfel zijn geloof aangewreten.
Dan volgde 't verzaken met den eersten bloei der mannen-jaren, de
geruste genoegzaamheid en de vrede met het schamele bezit van de
simpele aardsche dingen die elke dag ons oog en ons hand bekoren
de zon — een bloeiende boom — de gereede lach van een vrouw.
De twijfel heeft bij Jan Van Nijlen nooit de starre verbetenheid
gekend van Van de Voorde, noch de schampere ironie van Richard
Minne. Waar het kleine aardsche geluk zoo gereed en zoo zeker te
grijpen lag voor zijne handen, achtte hij alle strijd onzeker en vergeefs. Hij prees de genoegens van den fonkelenden wijn, of de vriendschap rond een taverne-tafel, de wisselende schoonheid der getijden,
al wat een hart verzadigt dat, door zelfzucht of gemis aan strijdbaarheid, het avontuur niet meer op de zoute wateren zoekt.
Maar hoe komt het dat, dit rustige, gave werk van Jan Van
Nijlen lezend, vrees en onzekerheid in me opkomen ? Omdat deze
jaren beslissend zijn voor het dichterschap van Van Nijlen. Het is
het moment dat de . burger in hem met den dichter vecht om het
bezit. Ik zou het zeer betreuren indien de burger het winnen moest.
Want Jan Van Nijlen, is van beter dichterlijk gehalte dan de meeste
Nederlandsche bloemlezers willen erkennen. Hij heeft van den
aanvang af een uitgesproken zin getoond voor vormelijke tucht,
harmonie en evenwicht. En de oorlog, noch de naoorlog hebben
de rustige gaafheid van zijn werk beïnvloed of ' verbroken. Daar
spreekt, ondanks de onvrede die zijn geluk soms besluipt, geen
opstandigheid uit zijn werk. Het verraadt een schoone bewogenheid,
die zich zuiver uitzingt.
Het is een hachelijk ondernemen, na jaren zijne eerste gedichten
te bundelen of heruit te geven.
M. Roelants stond voor dezelfde moeilijkheid als M. Nyhcff,
toen hij tien jaar na 't verschijnen van « De Wandelaar -» een her207

druk wilde bezorgen. Zijn « oude hart, weigerde door een hand,
waardiger misschien, maar die hij nauwelijks herkende « gekalifaterd » te worden en klemde zich als het ware weerbarstig vast aan
zijn eigen, onbeholpen, maar vertrouwden schrijftrant; -- terwijl
aan den anderen kant mijn (zijn) tegenwoordige jeugd zooveel beter
bijgestaan naar zij meent, maar door iets als verteedering en eerbied
tot toegeeflijkheid bewogen, haar gestrengen en beproefden helper
met al haar macht tegenwerkte tijdens zijn bezielde pogingen ».
Er zijn bloemen die nog in den knop moeten afgesneden
worden ; vruchten die nog groen als primeur. op de markt moeten
komen.
M. Ioelants zou er dan ook niet toe gekomen zijn deze jeugdgedichten opnieuw aan de pers toe te vertrouwen, indien E. du
Perron, hem niet van de zeer gevaarlijke taak uit eigen werk te bloemlezen, had ontlast, en indien daar niet een uitgever ware geweest die
blijkbaar meer vreugde beleeft aan de zuivere schoonheid zijner
uitgaven dan aan de problematieke winst die ze kunnen afwerpen.
Zoo krijgen we dan een keus uit « Eros », die Roelants dichtte rond
zijn zestiende jaar, en uit « De kom der loutering » die de rijpere jeugd
van den twintigjarige verraadt; mitsgaders een aantal latere gedichten
die meest alle zijn verschenen in het sedert jaren door gemis aan belangstelling verzande « Fonteintje ». Maar het is niet bemoedigend
wanneer een dichter met de gave van zijn jeugdverzen, de boodschap
brengt van een verzaken aan zijn dichterschap. Nu moge de dichter
dit zwijgen verklaren als het « zich resorbeeren van de schoonste
gevoelens en gepeinzen in een gouden stilte » na de daad der directe
zelfbelijdenis, het blijft, ondanks de persoonlijke verovering van den
dichter een verzaken zonder meer voor de literatuur. En nu zou ik
deze afstand van allen scheppenden poëtischen arbeid, indien hij
zich bestendigen mocht, zeer betreuren. Na Minne onder de Vier
Mannen van - 't Fonteintje het meest vanwege M. Roelants. Roelants
heeft niet de snaaksche ondeugendheid van R. Herreman ; minder
de anarchistische ironie van R. Minne; hij was van de Vier Fonteiniers
de meest ongerepte en de meest ontvankelijke. Daar was nog in
hem een vertrouwvolle argeloosheid, die de anderen reeds misten.
Hij had het hart van een twintigjarige die 't verliefde verlangen en
geluk leest in de eenvoudige schoonheid van water en bloemen en
wolken; en zijn vers is steeds van een welluidende, hoofsche voornaamheid, Het is telkens een gaaf stuk dichterlijke arbeid. En dit is geen ge208

tinge verdienste in een tijd van zelfvoldane verslordiging in de literatuur.
Indien ik in den Gezelle-Krans van , Zuster M. Jozefa eén enkel
vers gevonden had, zoo goed als het minste van M. Roelants, ik zou
me nog verheugd hebben om dit betrekkelijk bezit. Maar deze bundel
is eene al te bedroevende vergissing. Zeker, ik heb nooit J. Persyn
ten einde kunnen volgen in zijn bewondering voor de Lichtsonnetten
van deze begaafde kloosterlinge, maar in geen geval had ik verwacht
dat ze Guido Gezelle zou eeren met een krans van zooveel
rethoriek. Het is bedroevend dit te moeten vaststellen, want ik had
me zoo gaarne verheugd over het werk van deze kranige kloosterzuster, wie wij allen, nietwaar, een dankbaar en genegen hart
toedragen. Maar het helpt niets de leegte van deze verzen te verbloemen of er, met een compliment voor den arbeid van Z. M. Jozefa
voor Vlaanderens wedergeboorte, overheen te praten. Want, waar
z. Jozefa blijkbaar niet heeft gevoeld hoe ver deze gemakkelijke
rethoriek van alle poëzie verwijderd ligt, is het gevaar in Vlaanderen
groot, dat zekere katholieke beoordeelaars door hunne verderfelijke
toegevendheid, en hunne complimenterige oppervlakkige kritiek,
Z. M. Jozefa in dezen onvruchtbaren waan zullen houden en aldus
misschien de schuld worden van een nieuwe miskenning van haar
onbetwistbaar dichterschap.
Het woord is in de eerste plaats muziek; maar het heeft onder de
handen van Maurice Gilliams de koele, maar doordringende scherpte
gekregen van een etsnaald. Ik ken onder de jongere dichters van Vlaanderen niemand die met meer gewetensvollen eerbied zijn scheppenden
arbeid als dichter aanvaardt en verricht. Wat Gilliams geven wil,
met een geduldige beslistheid is : essentie van schoonheid; een
beeld ontdaan van elke versiering, een beeld zonder schaduw.
Enkel scherpe, onverbiddelijke kontouren. Gilliams sluit zich op,
eenzelvig en star en dwingt zichzelf tot een ongenadige tucht. En
wanneer hij aldus, zwart op wit zijn gedicht heeft neergegrift, drukt
hij het op eigen pers op . enkele zeldzame exemplaren. Dat slechts
weinigen hierdoor zijn arbeid kunnen waardeeren, deert hem blijk,baar niet. Want zijn ziel heeft zich bevrijd.
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Zoo gaf hij voor een paar jaren zijn eersten kleinen bundel.
« Eenzame Vroegte » uit op 50 exemplaren; maar De Flesch in Zee,
is slechts voor 25 uitverkorenen bestemd.
Een enkel vers daaruit moge hier volgen ter verduidelijking
DE SLACHTING DER KINDEREN
Hoe gaapt de bouwval
Midden de zwarte plas.
Rap stapt naar 't dorp,
door dauw verrast,
het voetvolk, vinnig en barsch
naar 't làf bloedbad
Gedrup uit natte boomen
wekt in de dennen de achterdocht,
van hier en daar, onderweg,
een jonge schildwacht.
Plots, en met een schreeuw
de moeder, moedig en dwaas,
vecht tegen de overmacht en de wet
het spits wit mes
en haar kind ontdekt.
Malkander kruisend,
heel aan de akkerrand:
ruiter, dood en duivel,
op woeste draf.
Van de molenwal stormt
de ruige krijger, rood en behékst
en, dwàrs, schreéuwt zijn hopman toe,
heesch in de nacht
-- eindelijk, hebben wij God geslacht?
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II

Fransch-Belgische Literatuur
door Guido Eeckels•
Jean Valschaerts' « Points de Vue » ( i).
René Lalou heeft in zijn voor enkele jaren verschenen « Défense
de l'homme » ( 2) over het problema der kritiek uitgewijd. De massa
boeken die dageliks op de markt worden geworpen heeft het domein
der kritiek uitermate vergroot. In Frankrijk bizonder is het boekenbespreken een zeer winstgevend loopbaantje geworden. De erbarmelike Paul . Souday werd en wordt nog als een der vooraanstaande
critici aanzien. Tot in Amerika toe — waar hij de Franse kultuur
moest vertegenwoordigen — werden zijn anti-klerikale uitlatingen
en zijn hopeloze wansmaak als toonaangevende aanwijzingen gretig
geslikt. Hij is een voorbeeld onder honderd anderen. De letterkundige
kritiek staat in het Zuiden dikwels op denzelfden voet als de lovendebetaalde — besprekingen over onze schilders in zekere Brusselse
bladen,
Enkele ontsnappen aan de veelvuldige bekoringen van den stiel:
prachtuitgaven, opdrachten, « chapelles littéraires », vriendschap, enz...
Valery Larbaud is « de » criticus, zooals Giraudoux « de » chroniqueur
is en Maurois « de » essayist. Al de anderen zijn, in grotere of kleinere
mate, de slachtoffers van hun tijd. De groepjes van « Les nouvelles
littéraires », « Candide », « La Nouvelle Revue Française » en honderd
andere tijdschriften, blijven homogeen en wel-georganiseerd. Letterkunde is een trust geworden, met als basis, de uitgever, die de gansche
onderneming steunt. En de boeken worden verkocht, « comme des.
petits pains ». Er valt niet over te klagen, want er kan niets aan veranderd. De uitgevers en de schrijvers slaan geld, het publiek sliktpseudo-litteratuur, en de « culture frangaise » gaat stilaan den berg af.

(i) Jean Valschaerts. Points de vue. Notes de critique littéraire. Editions Rex"
Louvain, 1930.
(2) Kra, Paris, 1926.
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We hebben dan ook nieuwsgierig het verschijnen van een bundel
kritieken door een fransch-schrijvenden Belg vernomen. Natuurlik
moet men er zich aan verwachten den eksklusieven invloed van het
Zuiden er in terug te vinden. Doch mochten we een reaksie ver
wachten. Reaksie tegen standardisasie op groote schaal,.tegen snobisme
best-sellers en klubjes. « Points de vue » is, helaas, vare hetzelfde gehalte als « Mascarades littéraires » van Yves Gandon, en : L'esprit des
livres » van E. jaloux. Erger nog : een onverwacht proselytism heeft
J. Valschaerts de snaren doen spannen ter eere van een zekere zoogenaamd « katholieke » letterkunde in Frankrijk, verpersoonlikt door
Bourget, Benjamin en Paul Cazin ! Niet alleen worden hoofdfiguren
als A. Gide, M. Arland, J. Supervielle enz., enz.. verzwegen. Niets
over de . hedendaagse, écht-katolieke figuren. Niets over Claudel,
Bernanos, Mauriac, niets over J. Rivière, niets over J. Cocteau.
« Un peu de hasard, quelques préférences, certaines habitudes de
l'esprit ont... présidé à ces démarches et à ces haltes » ( i). Het « standpunt » is vrij, gelijk alle standpunten. Maar wat gaan ons « certaines
habitudes de l'esprit » van J. , Valschaerts aan ? « Je ne discute pas
avec Carlyle, parce que ce serait discuter avec la digestion de Carlyle» (2).
Ik wil alleen neven J. Valschaerts' verantwoording volgende
woorden van R. Lalou aanhalen : « La critique...: jalonner les routes
de la pensée dans une forêt qui ne cesse de cro?tre.
.

De 96 eerste bladzijden van « Points de vue » gaan van Molière
tot Anatole France, J. Valschaerts kan zeer aangenaam praten over
de oude meesters. Men erkent al dadelik « le bel esprit francais »,
waarover hier inVlaanderen een obj ektieve en misschien nuchterparadoksale verhandeling zou kunnen geschreven worden. Deze bewondering van den schrijver voor de fransche kultuur-erfenis iszelfs
zoo groot, dat ze hem het onverdraaglik standpunt van den « anti -nu »
criticus doet innemen. Van het oogenblik dat J. 'Valschaerts over
hedendaagsche litteraturen begint, verdwijnt zijn ongestoord, ver-

(i) J. Valschaerts, op. cit. p. 8.
(2) Huxley. Geciteerd door A. Maurois in « Relativisme ».
(3) R. Lalou. op. cit. p. 14.
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fijnd humanisme : hij stelt problemas en pseudo-problemas, hij ontdekt een algemeen verval, de slechtheid van het menschdom en de
groote knoeierij der litteraire schachten. We vallen van het een
uiterste in het andere : in plaats van reklaam krijgen we uitsluitend
klachten, in plaats van Frederic Lefèbvre, Anatole France. Alleen wat
hem als de laatste sporen der traditie, of de eerste stappen van apostolaat — door — de — letterkunde ,voorkomt, vindt genade voor zijn ogen.
Zoo geraakt de lezer tot blz. 1 94.
Op de volgende bladzijde wordt de aandacht weer aangewekt
« Notes sur l'art du Roman ».
Er wordt tegenwoordig zoo rond de romankunst gestreden,
bizonder in Frankrijk. Ze weten ginder niet meer hoe een fatsoenlik
verhaal ineen te steken, en ze verdrijven den tijd met essai's en artie-.
kelen over « het problema » — . weeral een -- te publiceeren, om elkander ondereen te ondersteunen of af te breken. De uitslagen van
het debat, op de werken beoordeeld, komen ons voor als een onherroepelik compromis tusschen al de tweederang elementen die voor
goed moesten verbannen worden. Och, wie vertaalt er eens G. Walschap's brochure, of een paar van zijn artiekelen ?
Het zal wel nutteloos zijn het hoofdstuk over « den roman » te
kommenteren. Hier volgen enkele uittreksels
« Un écrivain qui a quelques idées à exprimer, sent le besoin
de les diluer dans une action romanesque, pour l'agrément de les
mettre sur les lèvres d'un personnage fictif » ( i).
« Aux nains d'un maître, le roman peut donc devenir un outil
magnifique, un instrument non pareil pour répandre des idées austères
et enseigner à la foule les vérités qu'elle ignore ofi qu'elle méconnait. »
Dit laatste is voor het roman-département van « La maison de
la Bonne Presse ». Er is soms wel eens reden om te spreken van « standardisation de la Pensée Catholique » ( 2).
En, na de veroordeeling van Tolstoï en de grote Russen : « Ainsi,
quelque secrète amitié que 1'on porte aux formes étrangères du roman,
la raison et le bon sens nous ramènent à donner une fois de plus la
préférence à l'art frankais. (!) La rigueur est conforme aux règles même
de la vie » (3) !!)•
toi.
(2) Ivan Lenain. Nouvelle équipe. 193o.
(3) P• 2 1 4 .

(I) p.
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Eindelik de vaderlike raad, die al de oude sukkelaars der « Academie de langue enz... » tot het genre van de « Vies romancées »
aanmoedigt:
« En Belgique surtout ou le besoin est si urgent de parfaire,
sinor de créer, l'esprit national, il reste tant d'actions mémorables,
tant de vies excitantes à conter, que les écrivains ne devraient s'abandonner aux récits romanesques que pour leur délassement (i) ».
Zonder kommentaar.
« Louons plutót les grands siècles défunts ! » schrijft ergens
J. Valschaerts. In het licht van die enkele woorden staat « Points de
vue ». Men kan den schrijver het niet verwijten. Het is nog beter
Molière, Bossuet en Pascal te bewonderen dan P. Cazin of de droevig
gekke figuur van René Benjamin.
Maar dan mag men niet schrijven over « L'art du roman ».

Een laatste maal heeft J. Valschaerts getoond hoe verkeerd hij
zijn tijd begrijpt. Over hedendaags tooneel sprekend vindt hij : « Le
grand théátre n'est fait que pour être lu » ( 2). Dat volstaat. We kunnen
niet verder redeneeren.
En nu de vraag : Is het goed, is het nuttig kritiek te bundelen?
Van welk belang zijn nog de artiekelen, over jaren verschenen, geschreven onder de impulsie van één oogenblik ? Kunnen krantenbesprekingen een boek rechtvaardigen?
Soms wel misschien. Er ligt soms een zeer vaste lijn in de wekelikse lektuur der nota's van zekere critici. Het gebeurt soms dat het
bijeenbrengen van polemiek en theorie duideliker de hoofdgedachte
eener strekking doet uitkomen. Doch, het is uiterst zelden.
En de zeldzame criticus, die in de literatuur iets te zeggen heeft,
bundelt zijn artiekelen met tegenzin.

(I) P. 225.
(2) P• 275•

214

Ringsteken
In het maandelijksch overzicht van « De Nieuwe Gids » een
prikkelend en intrigeerend artikel naar aanleiding van een boekje
« De uitgever en zijn bedrijf » door G. Versteeg. Op de vraag of de
hollandsche uitgever het hollandsche boek rioodig heeft, wordt
geantwoord:
« Ziehier een diepgaande vraag, die maar niet zoo eenvoudig met ja of neen is te
beantwoorden. We kunnen gerust aannemen, dat één boek van een Hollandsch auteur
in de uitstalkast van een boekhandelaar staat tegenover honderd werken uit het buitenland, in het Hollandsch vertaald, of in de oorspronkelijke taal. Als dit niet het geval was,
zou de positie van den Hollandschen auteur geweldig stijgen. (Maar het kan in Nederland
nu eenmaal niet anders : ons kleine rijk heeft zich altijd gretig op de producten van het
buitenland geworpen en daarvoor steeds een buitensporige anti-nationale bewondering
en voorkeur getoond.)
De Hollandsche auteur, — we moeten het constateeren, -- zit met ijzeren ketenen
aan zijn uitgever vast. De Hollandsche auteur, die van zijn pen leven moet, is van zijn
uitgever zoo afhankelijk, als de geketende man in Sascha Schneider's « Het gevoel der
afhankelijkheid ». Zijn ketenen losmaken? Goed. Maar dan? Waarvan moet hij leven
in den tusschentijd, dat hij met zijn werk van den eenen naar den anderen uitgever
« leurt » ? Voor de schrijvers bestaat nog geen Bond, die de bonen regelt, en de uitgevers,
de werkgevers, dwingt zekere bedragen te betalen, — en zulk een Bond zal, vreezen wij,
ook wel onbestaanbaar zijn, — omdat het eene boek natuurlijk meer, -- of minder —
handelswaarde dan het andere heeft, en dus niet kan worden vergeleken met het uniforme, machinale product, dat door den arbeider geleverd wordt.
Ongetwijfeld zou er tegenover de brochure van den heer Tersteeg een dik boek
te schrijven zijn door alle Hollandsche auteurs gezamenlijk, waarin zij dan « een boekje
zouden kunnen opendoen » over hun zakelijke ondervindingen met hunne uitgevers...
Maar... wie durft de kat de bel aan te binden? Er is in Holland niemand die dit durft.
Laat ik liever zeggen kan durven, mag durven. Want al is het dan niet in een villa, de
Hollandsche auteur wil toch graag leven, en liever leven dan langzaam doodhongeren...
Waarom maakt een uitgever voor het eene boek soms een Amerikaansche reclame
en houdt hij het andere gedompt? Hoe vaak gebeurt het niet, dat het werk van een auteur is uitverkocht, en de uitgever hem dit niet mededeelt, zoodat zijn boek, zonder
dat hij het weet, uit den handel is ? Zoo rijzen er tientallen vragen, — die beter maar
niet worden geuit...
De Hollandsche auteur moet zich wel slaafs onderwerpen, wil hij zijn producten
tenminste « aan de markt » zien gebracht. En verbetering van zijn armzaligen toestand
bestaat er niet... tenzij een kapitaalkrachtig consortium het den schrijvers zou mogelijk
maken, zich te vereenigen, en zelf hun boeken uit te geven. »
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Vooral dat « kapitaalkrachtig consortium » is hier van belang.
Dat de schrijvers het in Gods naam niet wagen zelf hun werk uit te
geven. Of dat ze ten minste eerst om inlichtingen gaan bij Stijn
Streuvels, die zijn onverwikkelijke ervaringen op dit gebied uiteengezet heeft in de uitgave der Vereeniging van Vlaamsche letterkunde:
Het boek in Vlaanderen » (Uitverkocht).

In « Opwaartsche wegen » onderzoekt een ons onbekende G.
Kamphuis het waarom der schaarschte aan waarachtig godsdienstige
poëzie in de huidige letterkunde. Schrijver is blijkbaar protestant
Het is eigenlijk merkwaardig, dat zoowel bij Roomschen als Protestanten zoo
weinig religieuze poëzie geschreven wordt, voor de eersten des te meer, wanneer men let
op de opbloei van de Roomsche literatuur der laatste jaren, die haar concentratie vindt
in « Roeping » en « Gemeenschap ».
Misschien heeft Binnendijk wel de juiste oorzaak hiervan aangewezen in « De
Vrije Bladen, » toen hij schreef, dat een geloovig dichter minder behoefte heeft om een
poëtische verbeelding te creëeren dan een ongeloovig dichter, daar zijn dagelijksch bestaan
reeds een groote mate van dichterlijkheid bezit in de traditioneele vormen van zijn
godsdienst. Hieraan is het m. i. ook toe te schrijven, . dat bepaalde uitdrukkingen : de
tale Kanaáns, en een opsomming van motieven, ontleend aan de Bijbel en aan Christelijke geloofservaringen, in maat en rijm gezet, voor velen als « poëzie » in de behoefte
voorziet.
Anderzijds is het juist voor Christelijke dichters buitengewoon moeilijk, om met
zulk een overvloed van in zich zelf dichterlijke, en door ieder als zoodanig oogenblikkelijk begrepen vormen, toch een eigen vormgeving, een eigen creatief vermogen te
openbaren, zoodat de teederheden en verrukkingen van den geloovige, de heerlijkheid
der wonderen en de liefde in Christus ook voor niet-geloovigen voelbaar en overtuigend
wordt door de kracht van zijn kunstenaarschap.
Het gaat natuurlijk niet aan om het werk van Christelijke dichters, die, om welke
reden dan ook, geen religieuze verzen schrijven, maar als « stof » voor hun poëzie motieven en ervaringen uit andere gebieden des levens betrekken, onchristelijk te noemen.
Maar te betreuren is dat zeker en het verwijt is misschien niet ten onrechte gemaakt,
dat de oorzaak o. a. hierin zou liggen, dat onze geloofskracht te gering is : wij zijn te
slap en te verdraagzaam geworden om Geuzenliederen te kunnen schrijven en moeten
veel innige, maar ook krachtige geloofsovertuiging herwinnen om de traditie van Revius
en Dullaert te kunnen voortzetten.
Onder de nieuwste Roomsche poëzie, neemt het werk van Gerard Wijdeveld in
dit verband een bijzondere plaats in. Dit is inderdaad waarachtige, Christelijk moderne
poëzie, al is de begripswereld hiervan ook af en toe geheel tot de Roomsche beperkt.
Wijdeveld's vormend vermogen is in staat gebleken, zij het ook met gebreken en fouten,
een eigen visie, een eigen rythme te geven.
Voor een Christelijk dichter zal er altijd een zware strijd zijn tusschen de overgave
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aan God en het tegelijk bewaren van eigen individualiteit, zonder welke persoonlijke
creativiteit onmogelijk is. Volledige overgave immers aan z'n object : het zich overgeven in aanbidding aan de wonderen Gods zou voor hem zwijgen beteekenen. De
hoogste en diepste geheimen blijven ongezegd.
Des te grooter wonder en des te rijker genade is het voor den Christendichter,
dat hij soms, juist door de overgave, zijn krachten voelt toenemen : door het zich verliezen in God schijnen inspiratie en vormkracht te stijgen. En gedichten, die de teerste
en diepste Christelijke heilsfeiten verbeelden, zooals b. v. het prachtige « Annunciatie »
en « Visitatie », zijn ongetwijfeld tot de beste uit deze bundel te rekenen.

Frans Coenen prijst in « Groot Nederland » Anthonie Donker's
dissertatie over de beweging van tachtig, « De episode der vernieuwing onzer Poëzie. » Hij is het met Donker echter niet eens over
diens voornaamste stelling dat de beweging van tachtig een romantische was
« Was zoo nu het karakter van de Nieuwe Gids ? Anthonie Donker denkt hierbij
wellicht allereerst aan Kloos en Van Eeden, ik aan Van Deyssel en Van Looy. En dan
hebben wij beiden gelijk, maar beiden ten halve. De Beweging van Tachtig was niet
een « einheitliche » beweging, als was zij over de gansche linie een renaissance. Maar
indien men het Fransche naturalisme evenzeer als de classieken ' en de Lake-poets als
elementen van dat proces noemt, bewijst men daar al mee niet een eenheid te erkennen.
De nieuwe ontvankelijkheid voor zinsindrukken, die sommigen der Tachtigers eigen
was en bij geen hunner geheel ontbrak, met den daaruit volgenden « heidenschen b
levenslust en levensviering, is alvast geen romantisch element, Want de romantici hadden
de natuur lief op sentimenteele wijze, zij bedweepten de natuur vooral als symbool,
maar de directe indrukken, die zij er van ondergingen waren niet zooveel dieper dan bij
hun voorgangers.
En ook het a-moreele en onmaatschappelijke van Tachtig heeft niets met het
romantische te doen. De romantici waren nu eens heftig en kwaadaardig immoreel, dan
weer deemoedig en berouwvol zedelijk, omdat zij zich immers gaarne Gevallen Engelen
voelden. Terwijl hun onmaatschappelijkheid geenszins zoo algeheel noch zoo durend
was, als bij de Tachtigers in hun bloei. Later... ja, later. Deze onmaatschappelijkheid
was ook geen opzet of oppositie. Het maatschappelijke viel eenvoudig buiten hun gezichtskring. Daarvoor hadden zij teveel met zich zelf en het « naakte » leven te doen.
Zoodat, summa summarum, men wel zeggen kan, dat de Beweging van Tachtig
een belangrijke romantische factor inhield, maar niet, dat zij « achteraf beschouwd
gebleken is een romantische beweging te zijn. »
;

Claude Anet (pseud. van Jean Schöpfer), is vorige maand overleden. Hij behoorde tot die categorie van fransche nouvellisten en
romanciers, welke door de groote reportage heen tot bloei gekomen
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zijn. Voor den oorlog was deze in 1868 te Morges in Zwitserland
geborene in dienst van de Temps. Hij reisde toen voor dit blad in
Perzië, zooals hij tijdens den oorlog voor de Petit Parisiert in Rusland
zou doen. Daar was hij in den eersten revolutietijd. Hij raakte er in
de kolk zonder daarvoor zich bij het communisme aan te sluiten.
De politiek noch de oeconomie was zijn ressort. Hij zag de dingen
met het oog van den journalist en vond er stof voor sobere en levendige
artikelen. Tevens vond hij er stof voor een roman, die hem met één
slag roem bracht, Ariane, jeune fille russe.
Daarmee was zijn naam gemaakt. Anet kon toen niet de verleiding of den aandrang van den uitgever weerstaan om hierop door
te gaan._ Meer boeken verschenen van zijn hand, naar dezelfde mo -.
tieven, liefde en revolutie, bewerkt. Het succes van het eerste vond
hij er niet mee terug. Anet heeft veel geschreven voor en na, ook
voor het tooneel, gelijk onlangs het drama Mayerling. Verder was hij
sportbeoefenaar, die zijn dochter, tennis-kampioene opleidde en
een smakelijk boekje wijdde aan Suzanne Lenglen, welke in haar
vader denzelfden hardnekkigen bijstand vond.
;

« De Paal » staat nog boven water. Hij heeft een speciaal Kerstnummer uitgegeven; Leon Bloy en de H. Pastoor van Ars zijn uit
de redactie getreden maar verder is alles goed, althans volgens het
volgende bericht door de redacteurs verspreid
(< Zoo juist is van het maandblad « De Paal », dat na enkele wederwaardigheden
thans definitief onder redactie van Henri Bruning, Ton Kerssemakers, Ernest Michel
en Ernst Voorhoeve verschijnt, een speciaal Kerstnummer verschenen, waarmee de
eerste helft van de jaargang sluit. »
« Innerlijk en uiterlijk vormt het nummer een sterke en schoone eenheid; eenheid
van oude en jonge kunstenaars, die een « geloofsoveituigd » katholiek leven eischen
en die dat leven op schoone en vurige wijze tot uiting brengen in hun werk. »

Als intermezzo de opvattingen van Charles Baudelaire over den
wijn. Wij vonden ze in een propagandakalender der Vereeniging van
Wijnhandelaars:
« Wanneer de wijn van de aarde verdween, zou er, geloof ik, een leemte, een leege
plaats, een gebrek ontstaan in de gezondheid en de wijsheid onzer planeet, veel gevaarlijker dan alle afwijkingen en excessen, waarvoor men den wijn aansprakelijk stelt. Is
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het niet redelijk te meenen, dat menschen die minder wijn drinken, uit domheid of
welbewust domooren of huichelaars zijn : domooren dat wil zeggen, menschen die noch
de menschheid, noch de natuur kennen, kunstenaars, die de traditioneele werkwijze
der kunst ontkennen, arbeiders die schimpen op het werk, huichelaars dat wil zeggen
stille gulzigaards, schijnprofeten der soberheid, die in 't verborgen drinken of eenige
andere verholen zonde aanhangen? Een mensch, die niets dan water drinkt, heeft een
geheim te verbergen voor zijn medemenschen. »

De Stem » heeft gejubileerd. Het tijdschrift bestaat io jaar.
Het heeft in de eerste jaren leiding gegeven, het gaat nu, na een
verbazend korte periode, definitief tot de reactie over, volgens de
toespraak van Dirk Coster bij de receptie-thee.
Na het einde van den wereldoorlog, aldus spreker, ontwaakte weer het lentegevoel
in de geschonden zielen, men kon weer roekeloos droomen van een onbeperkte liefde.
En thans ? Van de verwachting van vóór io jaar is niets overgebleven. Het leven
is inderdaad herbloeid, het heeft getriumfeerd. Nergens bruiste ooit een zoo woedende
stroom van levenskracht als in de metropolen van thans, maar het is een vleeschelijke
bloei geworden, prachtig, maar dierlijk, grandioos van buiten, maar innerlijk dof en
schamel.
Geweldige levenswaarden zijn vernietigd. De triumfante dierlijkheid, zich o. a.
uitend in het Russisch bolsjewisme en den staatswaanzin van Italië heeft zich vergrepen
aan het essentiëele, dat twintig eeuwen Christendom hadden geschapen.
Speel en leef en vernietig het leven van anderen, dat is de drijfveer geworden, van
een zichzelf moordende drift, die de Christelijke wetten van liefde en rechtvaardigheid
aanrandt. De jeugd, die niets geleerd heeft van de oorlogsellende, laat zich blindelings
naar een nieuwen oorlog drijven. Ze laat zich meevoeren door een valsche mystiek van
den strijd.
Er is van allen, die het wél meenen met het lot der menschheid, een anti-campagne
tegen die vernielende krachten noodig, al moet men zich daarvoor als humanitaire
weekeling laten uitschelden.
-

De nederlandsche zangeres Elise Managé Challa heeft een
bezoek gebracht aan Miguel de Unamuno, toen deze uit zijn ballingschap mocht terugkeeren naar het spaansche vaderland.
Ik meldde me niet vóór 12 uur in het landelijke hotelletje Broca, dat hem vier en
een half jaar als asyl en thuis diende. Rondom de toppen der Pyreneën met sneeuw
gedekt. Daar achter ligt Spanje. Zijn Spanje!!
Don Miguel verschijnt. Als altijd in zijn blauw colbertje met slap omliggend
boordje, waarboven het fijne Grèco-profiel van zijn Baskischen kop. Hij ziet er patent
uit, beter dan dezen zomer toen ik hem voor het laatst zag. Geen wonder ook na het
langverbeide bericht van den val van Primo, dat hem de vrijheid biedt zonder slag of
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stoot terug te gaan naar zijn geliefde land. Su Tierra! Na een hartelijke begroeting, niet
zonder verbazing zijnerzijds mij als eerste buitenlandsche tegenover hem te zien, kijken
we de stapel telegrammen door met zijn zoon, den architect uit Valencia, die al over kwam.
Onderwijl kijk ik Unamuno van terzijde aan en hij knikt me telkens vriendelijk toe. Hij
spreekt weinig, al volgt hij geinteresseerd de namen die we oplezen. Zoo nu en dan een
klein geluid van voldoening, van vreugde, van emotie, die zich uit in een lichte trilling
van zijn neusvleugels en het karakteristiek optrekken van zijn bovenlip. Uiterlijk verraadt eigenlijk niets zijn aandoening. Hij neemt zijn Baskische muts eens af van zijn
65-jarige, wijze hoofd, zet 'm weer eens op, kneedt als altijd het propje fijne gele klei,
dat hij als een « ivoren aapje » altijd tusschen de handpalm klemt, staat dan met een ruk
op en loopt een paar pas op en neer. Que hora es? Hij denkt aan den tijd. Dat deed hij
nooit zoo precies. Maar nu wel, want na vier en een half jaar te Hendaye, waarin o. M.
zijn Don Quichotte y Sancha Panza ontstond, zal hij om vijf uur in den namiddag (het
is Zondag g Febr.) hier afscheid nemen van den gastvrijen Franschen grond. En te voet,
al werd hem nu al bij voorbaat verzocht geen opzien te baren. Als een vorst zal hij terugkeeren en zijn eerherstel eischen in het openbaar. Te voet over de brug over de Bidassoa,
de grensrivier, naar Irun wandelen, waar duizenden hem zullen opwachten, om dan
te gaan naar Bilbao, zijn geboortestad, waar hem een grootsche ontvangst bereid wordt.
Dit alles is niets voor hem, die de stilte bemint. Maar hij moet zich wel onderwerpen
aan den wensch van zijn landgenooten die zijn glorieuzen terugkeer verbeiden.
En toch uit hij in zijn vreugde ook weemoed om het afscheid van Hendaye. Want
na zijn vlucht van het eilandje, waarheen hij verbannen werd, Fuerteventura, op 21
Februari 1924, juist den dag waarop het 5o jaar geleden was, dat het bombardement
van Bilbao door• de Carlisten begon, was het te Hendaye bekend, dat er geheime verzoeken aan de Fransche regeering waren gedaan hem te weren, maar geheel Hendaye
met den gemeenteraad en den burgemeester aan het hoofd verzette zich tegen uitzetting,
omdat het wist, dat menschelijkheid gaat boven politiek en zij allen het als een smaad
voelden, dat men van hoogerhand Hendaye tot zoo iets in staat zou achten.

Steeds komen meer menschen aan, tot vanuit Navarra en Aragón, allen boden
van vele anderen van over de bergen met groeten en gelukwenschen. Het gesprek wordt
geanimeerder, en Don Miguel komt los. We praten over politiek, literatuur, over zijn
leven hier, over zijn plannen en zijn verwachtingen. Hij uit zich enthousiast over de studenten, waarvan hij in de bladen las, over zijn jongens, zooals hij zegt : los chicos ! Wat
een voorbeeld geven ze ! Hij heeft vertrouwen in de jeugd, in het jonge intellect van
Spanje en met een voldaan gezicht glimlacht hij als een goede vader, die trotsch op zijn
kinderen is. Dan vervalt hij weer in een stilzwijgen, dat wij niet te verbreken wagen, en
hij mijmert even voor zich uit, verzonken in herinneringen aan jaren van strijd en verdriet. Maar , de bewijzen zijn er hier, de telegrammen op tafel en de vrienden van over
de bergen in onze groep, dat men hem in Spanje niet vergat.
Hij denkt aan Fuerteventura, dat eilandje in den Oceaan en hij zegt, dat ze daar zoo
goed voor hem zijn geweest. Die menschen vergeet hij nooit en het eerste wat hij wil
doen op Spàanschen grond, is, hun een telegram zenden met een hartelijken groet. In
Frankrijk zijn ze ook erg lief voor hem geweest. Eerst te Parijs Herriot, Renaudel en
Jouhaux. Over Hendaye kan hij eigenlijk niet praten, want dan schiet zijn hart vol.
We leiden het gesprek af en spreken over Spanje. Dus eerst naar Salamanca, Don Miguel! en dan...?
,
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Naar Madrid ! Dadelijk! ! en zijn oogen fonkelen achter de brilleglazen. Nieuwe
gasten. De schilder Juan de Etchevarria, die in San Sebastian logeert komt juist van het
stationnetje den weg op. We eten samen in de kleine eetzaal van Broca. Het Spaansche
Meisje, dat hem al zooveel jaren bedient, is weemoedig. Het is de laatste maal, dat ze
Don Miguel de spijzen serveert. Hij voelt het ook, en bij iedere gelegenheid knikt hij
haar toe en zegt een woordje extra tot haar.
Na het dejeuner maken we het gebruikelijke wandelingetje naar het café, waar
Don Miguel zijn kranten leest onder een kop koffie, altijd op dezelfde plaats gezeten
op de lange canapé langs den wand, achter de wit marmeren tafel. Prettig zoo'n wandeling
met hem. Zijn boina op het hoofd en zijn stok in de hand, telkens stilstaand als hij nadruk
wil leggen op iets wat belangrijk is. Hij slaat met zijn stok energiek op den grond en zegt :
Een streep door de ouwe rekening, en opnieuw begonnen ! We hebben het over de politiek, alweer ! Hoe kan het anders ? Dat toch houdt hem op het oogenblik het meest
bezig. Borron y cuenta nueva !l Streichen und weiter gehen ! ! ' en dat zinnetje herhaalt
hij meermalen. Hij windt zich op en dus leid ik hem af en vraag naar alles wat hij deed
in die jaren van ballingschap. Natuurlijk schreef hij niet in Spaansche couranten, en hij
zal dit ook nu nog niet doen, zoolang er geen absolute vrijheid is zich te uiten. Maar in
buitenlandsche bladen publiceerde hij veel. Bundels verzen schreef hij : De Fuenteventura á Paris, Como se hace una novela, een intieme herinnering uit zijn leven te Parijs,
eerst gepubliceerd in de Mercure, daarna gebundeld. La Agonia del Christianismó, verschenen in het Fransch, Duitsch en Engelsch. Maar nog niet in het Spaansch. Drie
tooneelstukken : El Otro, Julio Montalban y Julio Macédo en El Hermano Juan. Verschillende verzen, die nog niet gepubliceerd zijn, zal hij in een bundel uitgeven en ze
Cancionéro noemen. Die verzen zijn lyrische ontboezemingen over Castillaansche
landschappen en steden, als El Escorial, Tolédo, Avili, El Duéro Salamanca, portretten
van groote figuren als Cervantes, San Juan de la Cruz, Quevédo, enz.
Wat houdt hij van zijn land. Ontroerend veel. Zijn groote geest en zijn kunstenaarsschap heeft ' hem over de beleedigende ballingschap heen geholpen, het geloof in de
mogelijkheden van zijn geliefde tierra en zijn hooge verwantschap met de Heilige Terésa
en Cervantes, die als trouwe wachters naast hem ' stonden in alle beproeving.

**
Roel Houwink in « Critisch Bulletijn ».
« Wat wij van deze jonge Duitschers v66r alles leeren kunnen is een zekere nuchterheid en dat is eenigszins beschamend voor ons, van aard immers nuchtere, Nederlanders.
Een nuchterheid tegenover veel ons met de paplepel ingegoten problematiek en... niet
minder een nuchterheid tegenover de saus van litteraire gebeurlijkheden, waarmede
wij onze productie plegen te omgeven. Marsman vloekt nu al vijf jaar van louter werklust en wij, zijn getrouwe discipelen, luisteren ootmoedig toe en beamen zijn geestdriftige woorden. Maar waar, voor den duivel, blijft dan dat werk? Waar blijven de romans, de gedichten-bundels ? Zoolang een novelle van 500 woorden en een plaquette
van tien verzen nog een hemelstormende gebeurtenis heeten moet, is, vreezen wij,
deze nuchterheid helaas nog ver. »
-
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Boekbespreking
LISBETH BURGER : Als de Ooievaar komt, met voorwoord van Prof. Daels, derde
druk. Standaard-Boekhandel, Brussel, 35 fr.
Dit is het mooie boek dat zooveel opgang gemaakt heeft. Het is ongetwijfeld een
fictieve vroedvrouw die haar « lief en leed uit de praktijk » vertelt, maar om 't even. Het
eenvoudig geschreven, diep christelijk en opbeurend boek moge in herhaalde herdrukken
zijn goed werk blijven doen in onzen neo-malthusianistischen tijd. D. W.

A. V. CzIBULcA : Berühmte Weltfahrer. Drei Masken-Verlag, München.
Een tegenhanger van Houben's « Der Ruf der Pohl », maar breeder, van opzet.
Schrijver heeft de voornaamste reisbeschrijvingen van geographische ontdekkingstochten
gebloemleesd en herwerkt. Het boek moet aansluiten bij zijn vorig werk : « Die grossen
Kapitáne » een geschiedenis der groote tochten over zee. Deze reeks zet in met Marco
Polo en eindigt met Sven Hedin, waartusschen in, zeventien andere beroemde namen,
waaronder die van von Humboldt, Ross, Livingstone, Stanley, Namen, Shackleton en
Amundsen de bekendste zijn. Het boek is boeiend, rijk gedocumenteerd en voorzien
van circa dertig merkwaardige illustraties. V.
K. TFR LAAN : Groninger overleveringen met houtsneden van N. S. B. Bulder,:
tweede vermeerderde druk, W. J. Thieme, Zutphen.
Door de uitgaven van Groninger volksvertellingen door Mevrouw Huizenga is
de belangstelling voor deze folkloristisch wat verwaarloosde gouw opeens weer verlevendigd. Vandaar zeker de spoedige herdruk van dit reeds in de Warande zeer gunstig
besproken boek. J, H.
(Troubadour) : Oden en Satyren. Paul Brand, Hilversum.
Onder deknaam Troubadour heeft Schneiders deze rijmen in verschillende bladen
gepubliceerd. Met poëzie hebben ze niets te maken. Een kluchtigaard kan ze voordragen
op familiefeestjes. Ze moraliseeren al lachend, hetgeen de dichter noemt « den vinger
leggen op een wonde ». D.
FRANS SCHNEIDERS

E. D. BIGGERS : En een vrouw verdwijnt, vert. L. Van Leeuwen. Boomkamp Andries Blitz, Amsterdam.
Een boeiend detective-verhaal met de gewone qualiteiten en dit verschil dat het
D. W.
geestig is en zich afspeelt in Honolulu.
HUGH LOFTING : Het circus van Doctor Dolittle. Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
Een kostelijk kinderboek zooals alleen de Engelschen er kunnen schrijven. Doctor
Dolittle, die reeds drie boeken avontuur achter den rug heeft, schaft zich nu een menagerie aan en reist daarmee het land af. De illustraties van den schrijver zelf zijn niet
minder vermakelijk dan de tekst. Warm aanbevolen. D. W.
JOHN GALSWORTHY : Zwanenzang. N. V. Boekerij « De Voortganck ». Amsterdam.
Dit is het laatste deel van de beroemde forsythe-saga. Hier vindt Soames nu eindelijk zijn dood, wel op een wijze die niet voor de fantasie van Galsworthy getuigt, maar om
't even. Hier sterft Soames, een figuur zooals Galsworthy er zeker geen tweede heeft
geschapen, een met superieur meesterschap geteekend type, met zijn gevoel voor eigendomsrecht en sommige andere (hoogere) dingen welke blijkbaar buiten zijn bevattingsvermogen lagen. Zoo zijn er ook dingen en personen die zeer zeker boven het schrijversvermogen van Galsworthy gaan, maar als criticus van den einde-negentiende-eeuwschen
burger, als critisch waarnemer van een hooger burgerlijk leven waartoe hij zelf behoort,
is zijne verdienste niet gering, zijn weerga wel niet te vinden. De koele Victoriaan heeft
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deze critiek gewis geleverd op een wijze, die met meer hartstocht, met het vuur dat
kunstenaars maakt, te herdoen is, door b.v. een Ilja Ehrenburg of, om geen andere namen
te noemen, door een modernen Dickens (die evenwel geen Kerstsprookjes meer zal
schrijven) een uit het volk opgeschoten geestesaristocraat, die deze valsche standsaristocratie veel bloediger zal geeselen. Niet alleen aan dezen hartstocht ontbreekt het de
forsythe-saga, maar over 't algemeen aan het verterend vuur van het kunstenaarschap.
. Technisch gesproken is het verhaal als zoodanig nog krachteloozer dan de vorige deelen. Het gaat traag, traag, traag en zonder dramatischen climax naar het einde toe, waar
een niet zonder symboliek maar zonder veel verbeelding koel bedacht slot (brand in
huis) de verschillende verhaalsdeelen onvolledig afsluit. G. W.
KEES VAN BRUGGEN : De geschiedenis van het huis C. A. J. Van Dishoek, Bussum.
De lezers van Het Handelsblad (Amsterdam) kennen Kees Van Bruggen door het
Zondagsch bijblad. Hij is een van de weinige goede humoristen die de Nederlandsche
taal gebruiken. Hij vertelt nu hoe hij een huis gebouwd heeft. Dat is hem stof genoeg
voor een boek van circa 200 blz. Het overkomt hem maar heel zelden zijn onderwerp tot
op den draad te verslijten. Zijn gave is anders : het uit te buiten. Hij is een kalme sceptische meneer die zich niet opwindt en met gemoedelijke onverbiddelijkheid de luidjes
tot op het hemd uitkleedt, in figuurlijken zin wel te verstaan. Het is een kostelijke geschiedenis, die van het huis en een kostelijk boek. Graag aanbevolen. W.
GANTI NAOMA : De witte vlam. N. V. Hollandschdrukkerij, Baarn.
« Want de ziel ziet en hoort alleen zichzelf en daarom hoort zij, wat zij gelooft en
gelooft zij wat zij hoort, net zoolang tot zij het ware inzicht heeft veroverd en haar bestaan
oplost in het bewuste zijn. Zoo zeide de Meester tot Ganti Haoma en Hij hief den zilveren spiegel op en deed hem schouwen. » Maar Ganti Haoma vergeet zijn lezers te laten
schouwen, gezwegen dan nog van iets van dezen onzin te begrijpen. W.

: Tot afscheid. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
De bestuurder der Wereldbibliotheek is afgetreden en tot afscheid bundelt hij
eenige lezingen over boeken en hun beteekenis. Het is vlotte lectuur, maar diep gaan de
beschouwingen niet.
L. SIMONS

: Oranje boven. Van Holkema en Warendorf. Amsterdam.
Korte, zeer vaderlandsch gezinde levensschetsen der prinsen en prinsessen van het
huis van Oranje, uitgegeven ter gelegenheid van den 50e verjaardag van koningin Wilhelmina.
W.
E. MOLT

H.C. PIECK : Zwart en wit uit het roode Rusland. Scheltens en Giltay. Amsterdam.
Voor rekening der uitgevers heeft schrijver deelgenomen aan de eerste studiereis
van het Genootschap Nederland-Rusland. Ook architect Berlage was van de partij en
plaatst in dit boek ter inleiding een sonnet waarin hij de vraag stelt of:
— Moeder Wolga eens beleeft het uur
waarop haar kinderen zich koesteren aan kultuur?
een vraag die Pieck al min of meer wil beantwoorden met een bevestiging. Nu weten wij
van Istrati en anderen hoe misleidend die officieel ingerichte reizen zijn. Schrijver koestert weinig wantrouwen. Hij is geen communist, maar nog minder een vijand van het
communisme. Hij « tracht te begrijpen » en ook dat wordt een gevaar wanneer men om
die reden begint met vergoelijken. Bovendien is zijn documentatie verre van gecontroleerd. Wat hij meedeelt over het werk der Sovjets ten bate van de verwaarloosde kinderen
komt b. v. heelemaal niet overeen met de veel betrouwbaarder documentatie van Zenzinov (die zich met dit werk speciaal heeft bezig gehouden) in zijn boek « Verwilderde
kinderen in Sovjet-Rusland. Prof. Burgers, die de inleiding schreef heeft onze bezwaren
eveneens gehad, laat de conclusie van schrijver voor diens rekening en stelt de vraag of
volkomen objectiviteit hier zelfs mogelijk is, terwijl de andere, de kapitale vraag, « wat
levert de ontwikkeling van Rusland op voor den vooruitgang der menschheid ? » eerst in
de toekomst zal kunnen beantwoord worden. D. W.
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PATER DUYNSTEE, 0. AUG. Sint Aurelius Augustinus over Kerk en Staat. Het
Nederlandsch Boekhuis, Tilburg.
De bekende Augustijner pastoor Duynstee, schrijver van « Maarten Luther in de
Kritiek »heeft onder de vele belangrijke onderwerpen die door den Kerkvader hier sporadisch en daar uitvoerig behandeld werden, een der voornaamste gekozen : hoe St-Augustinus de verhouding Kerk en Staat opvatte, hoe hij den staat den weg aanwees om het
Christendom gemeengoed aller volkeren te maken. In dezen tijd van ineenstorting, nu
de wereld zwalpt tusschen parlementaristisch kapitalisme, fascisme en bolsjewisme, is dit
werk welkom. Het is beangstigend lijvig, maar typographisch goed verzorgd en levendig
genoeg geschreven om ook den leek te boeien. V.

A. HUBLET, S. J. : Alain welgeluimd, vert. J. Witlox Desclée De Brouwer, Brugge.
Niets zal onze collegestudenten behoeden voor boeken als deze. D.
FR. T. WAHLEN : Augustinus op zoek naar de waarheid. Uitg. Brusse, Rotterdam.
Wahien is de vertaler van Bertrand's boek over St-Augustinus, een vertaling eveneens bij Brusse verschenen. In dit kleinere boek verhaalt hij zelf beknopt het leven van
den grooten Kerkvader. Hij bestemt zijn verhaal voor de rijpere roomsche jeugd en
schreef het dan ook vlot en vief, met veel uitroepingsteekens en gedachtenpuntjes zooals
de jeugd dat gaarne heeft. D.

: Het licht aan de kim, vert. Marie Vos. Uitg, Querido, Amsterdam.
Istrati heeft zestien maanden, eerst als gast, later als gewoon burger en Sovjetonderdaan in Rusland doorgebracht en het enorme rijk van grens tot grens doorzworven.
Blakend van geestdrift voor dit land der toekomst in Moskou aangekomen, ontdekte hij
evenwel al spoedig, dat alles niet zoo was als het in het eerst leek. Zijn heldhaftige inmenging in de geruchtmakende zaak Roussakow stelt hem in de gelegenheid het huidige
Rusland in zijn geheel te leeren kennen, zoowel economisch, politiek en maatschappelijk
als helaas vooral ook op zedelijk gebied. De wanhoop nabij sluit hij het eerste deel van
zijn boek af met het proces Roussakow.
In het tweede deel van zijn werk houdt Istrati zich vooral bezig met de actueele
problemen der Sovjet-regeering, de koren-crisis, den koelak, de industrialisatie, de boekproductie, de bioscoop, de zeden, de religie, de Sovjet-schrijvers en geeft hij ten slotte
beschouwingen over de organisatie der partij, de oppositie en over Trotzki.
Het derde deel brengt dan vervolgens een overstelpend feitenmateriaal, alles geput
uit Sovjet-bronnen en documenten, omtrent het tragisch leven der arbeiders in stad en
land, woningtoestanden, bonen, onderwijs, alcoholisme, antisemitisme enz., de werking
van een dictatuur en de communistische apparaten en een beschouwing over het Vijfjarig
Plan van de Russische regeering.
PANALT ISTRATI

,

JAKOB WASSERMANN : La Vie de Christophe Colomb. Traduit de l'Allemand par
Lucienne Reiss. (Coll. Vie des hommes illustres, ne 55). Trois illustrations hors-texte. —
N. R. F. Librairie Gallimard. Paris.
Een zeer onderhoudend boek. Maar wat blijft er over van de aureool van den grooten ondekkingsreiziger? Karakter, gemoed, verstand, handelwijze, niets vindt genade bij
schrijver. Hij wordt ons voorgesteld als een intrigant, kleingeestig, hard en sluw, dorstig
naar goud en macht, van weinig verstand of kennis, zonder invloed of gezag, zwak tegenover al de schurken die hem vergezelden en omringden : een echte avonturier, een soort
Don Quichotte, levend buiten de werkelijkheid in een droom. Dit alles, rust bij schrijver
meer op gissingen en vermoedens, op persoonlijke interpretatie dan op echt bewezen
feiten; soms ook wederspreekt eene verklaring de andere, of wordt door het aangebrachte
bewijs geloochenstraft. Daarbij komt ook dat schrijver van het katholicisme heelemaal
niets afweet, en er eerder vijandig tegenover staat. Niettegenstaande dit alles, geeft zijn
boek een levendige, allerinteressantste gedachte van het buitengewone van Columbus'
onderneming, van zijn zegelen naar 't westen, waar hij Indië dacht te vinden, als ook van
de gruwelen die de Spaansche verovering weldra moesten schandvlekken, het pas ontdekte land in een bloedbad versmoorden, en volkeren eens talrijk en bloeiend van den
aardbodem deden verdwijnen. De zoo gezegde « Christene » conquistadors hadden maar
weinig uitstaans met Christus' liefdeleer. L. D.
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Dom BÉDE CAMM : Le Bienheureux John Roberts. Moine et Martyr. Mis à mort
sous Jacques I (16io). Traduit de l'anglais par les moniales de St-Croix de Poitiers. (Coil.
• Pax » Vol. XXXIII). Desclée De Brouwer. Bruges. Paris. — Lethielleux-Paris.— Abbaye
de Maredsous. -- 2I fr. belges.
Van Hendrik VIII tot Jakob II, die een einde stelde aan de vervolging, stierven
ontelbare katholieken; priesters en leeken, den marteldood. Honderd zes-en-dertig dezer
martelaren werden op i5 December i9.29 door Pius XI zalig verklaard. Tusschen hen,
John Roberts, een prachtige apostelziel. Dom Bède Camm, zelf een bekeerde, beschrijft
ons zeer levendig den toestand van 't katholicisme in Engeland in John Robert's jeugd,
en verhaalt verder hoe deze de rechten studeerde, maar zich gedurende een verblijf te
Parijs, bekeerde en besloot priester te worden. Te dien einde vertrok hij naar het Engelsch
College te Valladolid, waar hij zich weldra tot het Benedictijnsch leven geroepen voelde.
Na zijne priesterwijding werd hij naar Engeland gezonden, waar hij een bewogen leven
leidde, ,een vruchtbaar apostolaat uitoefende, en gedurende de vreeselijke pest die Londen
:kwam teisteren, dag en nacht de zieken bijstond. Herhaaldelijk gevangen gezet en verbannen, werd hij eindelijk ter dood veroordeeld en te Tyburn terecht gesteld op r o December 16io. Doch,- terwijl zijne ballingschap was hij er in gelukt, met een anderen
Benedictijn, te Douai, het St-Gregorius' klooster stichtte en van waar zooveel jonge Benedictijnen, zoovele marelaren ook — uitkwamen tot heil en evangelisatie van Engeland.
Een schoon en aangrijpend boek, dat menige les van wilskracht en heldhaftigheid,
van liefde tot God en den evennaaste bevat. L. D.
JEAN MAUCLÈRE : Le Pays du Chevalier blanc. Essai d'histoire du peuple lithuanien.
Editions Spes. Paris. ia fr.
Te weinig kennen wij den langen lijdensweg van Lithauen. Na het hachelijk strijden
tegen de wreede Teutonische Ridders, die het land twee eeuwen lang te vuur en te zwaard
verwoestten, Zoo gezegd om het te bekeeren, den niet minder hachelijken strijd tegen
Polen, waarmee Lithauen, door het huwelijk van zijn Groot-Hertog met een Poolsche
prinses vereenigd werd. Ditmaal ging het om taal en nationaliteit. Polen wilde Lithauen
=opslorpen en zijn taal doen verdwijnen. Daarom werd het aanleeren derLithausche taal in
de seminaries verboden, en de inlandsche priesters stelselmatig vervangen door Poolsche
geestelijken, die zich de moeite niet gaven de taal hunner kudde te leeren. Zoo was het
in de 15e eeuw, zoo was het nog drie eeuwen later. Nog in 1897, antwoordde een Poolsche
geestelijke aan vier Lithausche boeren, die hem een priester, bekwaam om hen te verstaan,
vroegen : « Indien gij geen Poolsch verstaat, blijft dan uit de Kerk, en uit den biechtstoel... » En een priester kreeg van dezelfden geestelijke volgende vermaning : « Indien
ik nog eens verneem dat gij het volk in 't Lithausch aanspreekt, zal ik u dwingen de Kerk
te. verlaten... » Maar het volk bleef zijn taal getrouw, trots alle vervolging, trots ook de

afvalligheid van adel en hooge burgerij, verlekkerd op de privilegiën, welke het Poolsche

Hof hun toezwaaide. Reeds in de i 6e eeuw schreef Kan. Dauksa : « Les nobles de notre
pays ont délaissé le lithuanien pour le polonais. Quel est celui de nous qui les en louera?
Est-il, sous cette voute céleste, une nation asset dénaturée pour renier son sol, ses couleurs, son langage ? La beauté et la pureté du parler des aïeux ne sont-elles pas les plus
beaux fleurons dans la couronne de la Patrie ?... Considère cependant que tel est l'état
parmi nous, ou chevaliers, défaissant le langage que Dieu et nature ont mis en leur
bouche, offensent notre oreille par des sons étrangers au pays lithuan. Or, richesse du
sol, magnificence des atours, douceur du climat, puissance et beauté des cáhteaux et
viltes, que voilà de pauvres choses au regard du langage des aïeux, fidèlement cul tivé !
Qu'est-il donc ce langage ? En vérité une belle cha?ne d'amour, une mère de l'unité, un
père de la concorde, un gardien sflr de l'Etat. Que- si tu le détruis... Tout n'est plus
qu'obscurité, chaos, désespoir, mort... » Doch zijn woorden werden in den wind geslagen,
en tusschen de hoogere klassen en het volk werd de kloof al dieper en dieper. Erger nog
,werd de toestand onder de Russische dwingelandij. Weldra werd het verboden Lithausch
in de scholen aan te leeren, en erger nog, misschien, verboden 't zij welk Lithausch boek
te drukken, of zelfs te bezitten, kerkboeken niet uitgezonderd. De Lithausche taal moest
verdwijnen. Maar de overmaat der ellende bracht raad : in het buitenland werden boeken
en vlugschriften gedrukt en op levensgevaar binnengesmokkeld. En Lithauen streed met
nieuwe krachten tegen Rusland, maar ook tegen Polen, dat alhoewel zelf verpletterd,
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toch nog voortging het eens ondergeschikte land te verdrukken. Toen sprong Dr. Basa-navien in de bres, en werkte door woord en daad aan de geestelijke ontvoogding van zijne
landgenooten. Alles had hij veil voor dat hooge doel, tot dat eindelijk het uur der verlossicius kwam, in 1917, waarop het zoolang verdrukte volk, dat toch nooit zijn taal, noch
zijn verleden had verloochend, zijne onafhankelijkheid heroverde.
Een uiterst belangrijk boek, dat dient gelezen en verspreid. Eens te meer legt het
getuigenis af van hetgeen de taal is voor een volk. L. D.
EMIL LUDWIG : Michelangelo. Met i6 afbeeldingen in koperdiepdruk en i6 lijnteekeningen. Uitgave : N. V. Van Loghum, Slaterus, Arnhem.
Dit boek bewijst waarin de talrijke « levens » die we in de laatste jaren te lezen
hebben gekregen zondigen. Zij zijn eenzijdig. In een personnage van artistieke beteekenis
interesseert ons toch steeds voornamelijk zijn kunst, niet zijn leven. Dat is bijzaak, dat.
is curiositeit. Het leven van een publiek man is van heel anderen aard: zijn daden, zijn.
strijd, zijn bijna steeds uiterlijk. De ontwikkeling van den schilder, van den dichter, van.
den musicus moeten wij weervinden in zijn werk. Het is voor mij van weinig belang te
weten dat Goya herhaaldelijk verliefd is geweest indien hij nooit zijn geliefde geschilderd heeft en ik zal altijd oneindig meer uit de Maya leeren dan uit de beste biographie..
De eisch, de eerste en de. zwaarste dien men dus aan de biographie van een kunstenaar
stellen mag en moet, is dat hij ons den kunstenaar situeere in zijn eigen sfeer, dat is in de
artistieke. Dat men hem zie evolueeren in zijn tijd en bentgenooten.
Aan die vereischte schijnt me Ludwig's zeer leesbaar en zeer boeiend boek, heelemaal niet te vc5ldoen. zijn Bismarck, zijn Lincoln zelfs, zijn veel beter opgevat. We krijgen hier wel een fideel verhaal van de vele moeilijkheden die Michelangelo zich zelf
schiep of die de wereld hem aandeed, maar in de artistieke wereld van zijn dagen wordt
ons nauwelijks een blik gegund. Hij staat daar alleen, in een artificieele eenzaamheid en.
dat is een grove fout. Wil men echter dit boek lezen als een roman, als ,een levensverhaal
van een man die het hard heeft gehad, die een grooten strijd heeft geleverd tegen de
demonen door hem zelf opgeroepen, dan zal men in Ludwig's Michelangelo een boeiend,
goedgeschreven verhaal vinden. De stijlkwaliteiten zijn niet te versmaden, het bewonderend enthoesiasme is nooit verblind en de taal is krachtig en beeldend. Niets dan lof voor
de wijze waarop de reproducties zijn gekozen en uitgevoerd. De kleine noodige reserves
over wat Ludwig zegt over het gedrag der XVIe eeuwsche pauzen, zal de lezer zelf wel.
doen. M. GIJSEN,
,

LEON POLAK : Het honderdjarige Faustmysterie. Rede uitgesproken bij de opening
van het zestiende studiejaar van de school voor taal en letterkunde te 's Gravenhage, de
20 September 193o. Uitgave Kemink en Zoon, over den Dom, Utrecht.
De « clercken » die met een gerust geweten kunnen zeggen : ik heb Faust II aandachtig en tot het einde gelezen, zijn zeldzaam. Deze, naar het woord van den dichter
zelf, « incommensurabele Produktion » geeft zich niet zonder dat haar geweld geschiede.
Het heeft daarbij aan velen aanstoot gegeven dat de gothische, dweepende, romantische
Faust van het eerste deel ten slotte sterven moest als =, nieuwland-indijkende, kanalengravende, moerasdroogleggende waterbouwkundig-ingenieur. »
Van deze spontane en ganschelijk ongerechtigde antipathie maakt Polak hier op
zeer leerrijke wijze het proces. Men heeft den Faust II trachten op te helderen langs
empirischen weg, langs de verklaring van al de kleine onderdeelen en men heeft een
tijdlang gesteund op de zelf-ironische verklaring van Goethe
« Es hat wohl einen Anfang, hat ein Ande,
Allein ein Ganzes ist es nicht. »
Ook daarvan is men teruggekomen en meer en meer hoopt men uit de schijnbare antithese van beide deelen tot een synthese te geraken. Die synthese zal leiden tot de erkenning dat « Goethe's Faust als geheel en zeer in het biezonder het tweede deel -- zonder
hetwelk ook het eerste zeer veel van zijn beteekenis zou verliezen — het hoogste is, dat
Goethe's geest heeft voortgebracht. »
Voor wie in het Faustprobleem belang stelt, is deze rede ten zeerste lezenswaard
omdat zij op klare wijze den status questionis aangeeft en daarbij enkele opmerkingen..
maakt die van waarde blijken. Dr. J. A. GoRIs.
226

G. HOORNAERT, S. J. : Le plus beau livre. -- Albert Dewit, Bruxelles.
Een boekje van ongeveer 5o blz. waarin schrijver het heeft over de Navolging van
Christus « le plus beau livre sorti de la main des hommes, puisque l'Evangile n'en
vient pas, » zooals 1'Abbé d'Olivet gezegd heeft. De vier eerste hoofdstukken geven het
oordeel terug van Heiligen, Pauzen en wereldsche schrijvers, bespreken de . redenen van
die algemeene bewondering, en maken de bij-de-hand-liggende gevolgtrekkingen omtrent het lezen, mediteeren, naleven, verspreiden van het kostbare boek. Eindelijk bestudeert het laatste en meest uitgebreide hoofdstuk wie er de schrijver van was. Na al de
gegevens van die zoo betwiste vraag, bondig uiteengezet te hebben, sluit zich schrijver
bij de voorstanders van Thomas a Kempis.
Een zeer handig boekje, vol interessante details en inlichtingen. L. D.

Dom BÉDE CAMM, O. S. B. : De l'Anelicanisme au Monachisme. Journal d'étapes
d'un converti. Traduit de l'Anglais par Charles Grolleau. (Coll. « Pax ». Vol. XXXII). —
Desclée de Brouwer et Cie. Bruges. — Lethielleux. Paris. — Abbaye de Maredsous, 1930.
fr.
fr.
i
Dom Bède Camm werd in 1888 tot anglicaansche priester te Rochester gewijd,
en vervulde gedurende vier jaren het ambt van « curate ». Maar altijd sterker voelde hij
zich naar het katholicisme, en tot het kloosterlijk leven getrokken. Hij bekeerde zich te
Maredsous, in 189o, waar hij het volgend jaar geprofest werd. In 1895, werd hij te Rome
tot priester gewijd, en vervoegde daarna de Abdij Erdingdon waar hij tot 1912 verbleef.
Hem viel de taak te beurt de anglicaansche monniken en kloosterzusters van het eiland
Caldey tot het katholicisme te bekeeren. Onder den oorlog volgde hij het leger als aalmoezenier, en is nu bestuurder van Benet House, zetel der voorbereidende studies der
Downside Abdij. Reeds gaf hij talrijke werken uit, vooral gewijd aan de geschiedenis
der Engelsche martelaren.
Het beknopt boekje — van ongeveer ioo blz. — waarin hij zijne bekeering verhaalt
is uiterst belangrijk, en diep aangrijpend door zijne algeheele eenvoudigheid. Trouwens
niets is zou boeiend als de werking der genade in eene ziel. Een boekje dat verspreid zou
moeten worden. L. D.
PRINCE D'ALTORA COLONNA DE STIGLIANO : Les Soviets en Chine. (Pour comprendre
le drame chinois). — Desclée de Brouwer et Cie. Paris. Bruges 1930. — 7 fr. fr.
Schrijver heeft zes en half jaren gereisd in 't zuiden en 't centrum van China, is
met de meeste der personen welke in de laatste jaren ginder een hoofdrol vervulden, in
betrekking geweest, en heeft de oorzaken van den huidigen chaotischen toestand kunnen
nagaan. Die oorzaken zijn te vinden in de grieven der Chinezen, in de kuiperijen en tegenstrijdige propaganda van Japan, Amerika, Sovietisch Rusland, zoowel als in den nieuwen
geest — mengsel van ongekookt scientisme, anti-christendom en atheïsme, — waarmee
een al te groot getal chineesche studenten behept zijn.
Schrijver is soms een weinig lang in zijn betoog, en zijne gedachten zijn niet altijd
zeer nieuw, maar toch geeft hij ons een zeer klaar tafereel van den geestestoestand in
China, zoodat zijn boekje wel waard is gelezen te worden. L. D.

Journal de l'Abbé de Véri, publié avec une préface et des notes par le Baron Jehan
de Witte. Tome second. — Jules Tallandier. Paris.
Dit tweede deel is misschien van grooter belang nog dan het eerste, dat we een paar
jaren geleden besproken hebben. Het gaat van juni 1776 tot januari 1781. Schrijver was
goed geplaatst om veel te zien en te hooren, en had een schranderen geest en een scherpen
blik. Geen der talrijke misbruiken van 't « ancien régime » ontsnapte hem. Herhaaldelijk
drukt hij op de besluiteloosheid van Lodewijk XVI, op zijn al te groote zwakheid tegenover zijne vrouw en hare al te bevoordeeligde vrienden; op de noodlottige onbezonnenheid der jonge koningin, die haar zoo duur kwam te staan enkele jaren later. Duidelijk
hoorde hij den storm opkomen, die weldra over het koningdom moest uitbarsten, maar
het Hof holde met gesloten oogen naar den afgrond. Terwijl schrijver terloops alle vooraanstaande figuren levendig typeert, brengt hij ons insgelijks op de hoogte van al de zoo
belangrijke gebeurtenissen der buitenlandsche politiek tegenover Maria-Theresia, Frederic II, Catherine II, en vooral Engeland, tijdens den vrijheidsoorlog van Amerika. Het
boek is aangewezen voor allen die belang in geschiedenis stellen. L. D.
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R. P. LEON (VAN HovE), des Carmes déchaussés : La Joie chez Sainte Thérése
d'Avila. -- Albert Dewit. Bruxelles.

Een allerinteressants, lijvig boek van 467 blz. Schrijver heeft voor doel gehad eene
ernstige leemte aan te vullen, die gevonden wordt bij alle levensbeschrijvers der Heilige
Theresia : ze bestudeeren de pracht van haar mystiek leven, van hare bovennatuurlijke
toestanden, maar gewagen nauwelijks door een enkel woord of een vluchtige aanduiding
van een der meest in 't oog springend element van haar karakter, de blijheid, de altijd
zegevierende blijheid, trots tegenspoed of vervolging, trots ziekte en lijden. Na een zeer
beknopte, doch uiterst zakelijke levenschets der groote Heilige, bestudeert schrijver dus
om beurten haar geestelijke- en ziele-blijheid, de twee soorten van blijheid bij den mensch,
zoowel als den liefdehartstocht in al zijne uitingen, en de uitwerking dezer gevoelens in
de ziel der H. Theresia in Gods tegenwoordigheid voor het H. Sacrament. Maar haar
blijheid kwam ook voort uit haar karakter. En schrijver geeft ons een rijk genuanceerde
ontleding van haar karakter als kind, als jong meisje, als kloosterlinge, haalt menig geestig
woord aan, en drukt op haar gedurig streven om blijheid te wekken bij de kloosterlingen,
die onder haar leiding stonden. Vervolgens toont hij ons die gaaf van blijheid bij de
H.Theresia als stichtster, als overste en geestelijke leidster, als schrijfster, in haar omgang met vrienden ,en kennissen, kortom in heel haar handel en wandel binnen en buiten
het klooster. En zoodoende krijgen wij een zeer volledig en prachtig beeld van die buitengewone vrouw en heilige. Het boek is vol kruim en verdient aandachtig gelezen en
herlezen te worden. L. D.
GUNNAR GUNNARSSON : Zwarte Vogels. Uit het Deensch vertaald door Cl. Bienfait.
Vitg. n. v. Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Gunnarsson verblijft sedert jaren in Denemarken en schrijfi in de Deensche taal;
maar het land van zijn literairen arbeid blijft Ysland, het land van zijn geboorte. Zijn
roman De Lieden van Borg kan gelden als de eerste Yslandsche roman en zijn machtige
in het Duitsch vertaalde verhalen : « Der Ge ichtete » en « Sieben Tage Finsternis »
werden in het Scandinaafsch-nummer van het tijdschrift besproken. .
Zwarte Vogels » is een krimineele roman. Maar de bouw en de atmosfeer is zoo
geheel verschillend van Wassermann's : « Der Fall Miurizius », of « Der Fali Deruga a
van Ricarda Hugh. Over het heele verhaal, dat geconcentreerd is op Bjarni van Syvendea,
de eenzame hoevebewoner, hangt de woeste, ongure atmosfeer van Ysland. Dit boek
is niet enkel de spannende ontwikkeling en verrassende ontknooping van een krimineel
raadsel; het is in de eerste plaats het- tragische verhaal van een gemarteld mensch.
Dr. L. D. S.
Münchener Dichterbuch. Verlag Knorr u. Hirth. München.

Tusschen München en Berlijn ligt de afstand van een wereldbeschouwing en de
afstand tusschen twee naturen. Dit moge niet altijd duidelijk spreken wanneer ge slechts
het werk van een enkel dichter of prozaschrijver voor u hebt; maar wanneer zooals in
V nchener Dichterbuch » een aantal kunstenaars worden saamgebracht, wordt
dit « M
het opvallend. Daar heeft een andere deesem gewerkt in deze scheppingen; zij zijn
over 't algemeen doorstraald van een andere vlam; daar is een mildheid in dit werk der
MV nchenaars die ge in het werk uit de Berlijnsche atmosfeer doorgaans missen moet.
Dit « Miinchener Dichterbuch » is een keur uit het meest onuitgegeven werk van een
en twintig dichters en prozaschrijvers die te München zijn opgegroeid of er lang genoeg
hebben getoefd om geacht te worden tot dezelfde literaire broederschap te behooren.
Aldus is hier werk gebundeld van Leo Weismantel, Ruth Schaumann, Jozef Ponten,
Konrad Weisz, e. a. Deze bundel is des te interessanter, dat het werk van al de medewerkers door een inleidende karakteristiek wordt voorafgegaan. B. W.
SELMA LAGERLÖFF : Christuslegenden. Uit het Zweedsch vertaald door Antoon
Thiry. Uitg. « Die Poorte » te Antwerpen.
Zoekt ge naar een boek voor deze winteravonden of voor een geschenk : koop
dan deze Christuslegenden. Want deze verhalen staan gespannen van poezie
als een druif van het sap. Jaren geleden las ik ze voor de eerste maal; maar ik heb ze
nu met een hernieuwde vreugde herlezen in de milde, vlaarnsche vertaling van A. Thiry.
Selma Lagerlof liet ze voorafgaan door haar beeld en een genegen groet aan het Vlaam228

sche Volk : « Ik wensch het oude, ontwakende volk van Vlaanderen geluk, nu het weer
beleven mag de frischheid en de vreugde van den morgen, het geluk van de Lente!
J. VAN DE VELDE.
De uitgave is goedkoop en zeer keurig.
J. H. LEOPOLD : Verzen. Twee bundels. Uitg. W. L. J. Brusse, Rotterdam.
Urbain van de Voorde maakte in een zijner essays de gegronde opmerking : hoe
weinig gedichten ten slotte, zelfs in het werk van zeer begaafde dichters, werkelijk de
volheid van 's dichters kunnen dragen, zoodat ze ook de komende geslachten kunnen
verblijden in schoonheid. Maar indien er in Nederland op deze vaststelling één uitzondering is geweest, dan was het J. H. Leopold. Dirk Coster heeft dit werk geheeten
bijna zwijgen. Het is essentie van poezie.
Leopold heeft alleen in de zuiverste momenten van begenadiging gedicht; hij
heeft gewacht op dit uur van scheppende zaligheid, geduldig, maanden, jaren misschien;
maar wanneer het gekomen was, schreef hij gedichten die een kostbaar bezit zijn en
blijven zullen voor de literatuur dezer lage landen.
Zoo is Leopold gegaan door dit leven, eenzaam en zwijgzaam, met een verklaard heimwee of verdriet; tot het lied van de overzijde hem lokte:
Dit zweven
tusschen dood en leven,
en deze pijn,
0, dat het nu genoeg mocht zijn.
Dr. L. D. S.
Toen is hij gestorven; onverwacht en alleen.
A. DEN DOOLAARD : Filmen op den Mont Blanc. Filmavonturen en Skionderricht
in het Mont-Blanc-gebied. Uitg. De Spieghel, Amsterdam en Het Kompas, Mechelen.
A. Den Doolaard, die een goed deel van het jaar in het sneeuw- en ijsgebied doorbrengt, combineert hier het onderricht in het skien met het avontuurlijke leven van
film operateurs en -acteurs op den Mont Blanc. Hij zelf treedt niet op als leermeester,
maar hij noteert de lessen die hem tusschen twee fimiscenen worden gegeven door twee
meester-skiloopers van de filmgroep. Tot het avontuurlijke groepje in het witte hoogland
behoort de bekende filmster uit De witte Hel van Piz Palü en de avontuurlijke bergvliegenier Udet. Het is een prettig geschreven boek. J. VAN DE VELDE.
HUIB. ,LUNS : Eerste tien wandelingen in Rome. Met teekeningen van den schrijver
en 71 fotografische reproucties. Uitg. W. L. J. Brusse, Rotterdam.
Wie zonder gids zijn weg wil vinden in Rome, verspeelt zijn kostbaren tijd. Hier
is alvast een gids, dien ge volgen en vertrouwen kunt. Een goede en een geestdriftige;
iemand die straalt van geluk tusschen de onvergelijkbare schatten van schoonheid
waarvan de heilige stad vervuld is. Aan de Romegangers zeggen we dus : steek alvast dit
boekje opzak. . A. V. L.
MAxIM GORKI : Erinnérungen an Zeitgenossen. Pr. Kart. 3 M. Ion Leinen 5 M.
Malik-Verlag, Berlin.
Dit boek is niet het minst belangrijke van Gorki. Want schrijvend over anderen,
schrijft Gorki over zichzelf. Hij verhaalt in eenvoud en spreekt over zijn omgang met een
aantal markante persoonlijkheden en kunstenaars : Tolstoï, Tolstoï's vrouw, Lenin,
Krassin, Tchechow, Andrejew e. a. Hij noteert hunne gesprekken en opmerkingen
de essentieele dingen die opeens heel de kern van een menschenziel bloot leggen. En
ongemerkt, als toeschouwer of toehoorder, heeft Gorki zijn eigen beeld geteekend.
Van ongemeen belang zijn bv. de herinneringen aan de familie Tolstoï. Hij had geen reden
tot bijzondere sympathie van Tolstoï's vrouw, maar hij verdedigt haar, met een treffende
ridderlijkheid en eerlijkheid tegen de lichtvaardige beschuldigers die niet schijnen te
vermoeden welke ontzettend zware taak het is de vrouw te. zijn van een genie als Tolstoï.
Dr. V.
Dit boek is een dokument van waarde.

Het Wijde Land. Werk van nieuwe Russische schrijvers. Uitg. Hollandiadrukkerij,
Baarn.
Een bundel met verhalen van zestien letterkundigen uit Sovjet-Rusland; Sejfulina,
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Pilniak, Iwanow, Lidin e. a. In hoeverre deze verhalen een trouw beeld weerspiegelen
van de huidige Sovjet-literatuur is uit dit boek niet op te maken. Maar het is niettemin
een interessante inwijding in de literatuur van dit « Wijde land » van onbeperkte mogelijkheden en grenzeloos jammer. W. B.
JAC. VAN GINNIKEN

: Voordrachten over het Katholicisme voor niet..-Katholieken.

Verlucht met 24 illustraties door Jan Toorop. 3e druk. W. L. J. Brusse, Rotterdam en
Boekhandel Cultura, H. Cayman-Seynave, Brugge. Pr. 30o fr.
Ik sta eigenlijk verlegen nu ik slechts in een korte recensie melding maken kan van
dit met een koninklijke weelde uitgegeven boek. Want alleen reeds om de vier en twintig
groote teekeningen van Jan Toorop, zou dit boek als een kostbaar bezit na lezing te kijk
moeten liggen op de tafel van onze intellectueele aristocratie. Indien deze bondige bespreking zoo laat komt, ligt de schuld ilooral bij... Toorop. Want ik ben telkens teruggekeerd naar dit werk, ik heb getracht het in me op te nemen, om de schoonste wezenheid onder woorden te brengen. Maar het is ten slotte ondoenbaar. Mij blijft dan geen
andere uitweg over dan de lezers van dit tijdschrift te raden dit royaal boek van innerlijke
schoonheid te koopen.
De voordrachten van P. Van Ginniken zijn de vrucht van arbeid niet alleen, maar
vooral wellicht van zijn ervaring. Door zijn omgang met, en zijn talrijke lezingen voor
niet-katholieken is hem pas ten volle duidelijk geworden welk voedsel en welke medecijn
zijn hoorders behoefden om te komen tot de volle erkenning der Goddelijke waarheid.
En wellicht zou P. Van Ginniken aldus voortgegaan zijn bij de verlangende, of althans
belangstellende niet-katholieken met het apostolaat van het levende woord dat zich
steeds door ervaring verder verrijkte en aanpaste aan de behoeften van zijn publiek.
Maar toen P. Van Ginniken naar de Universiteit van Nijmeghen beroepen werd, bleek
het niet mogelijk dezen modernen kruistocht bij intellectueele andersdenkenden voort
te zetten. Opdat echter de vruchten van dezen arbeid en dit contact met niet-katholieken
niet geheel verloren zouden gaan, besloot hij ertoe deze reeks voordrachten te bundelen.
Wij kunnen ons nu slechts verheugen om dit zeldzaam bezit. Dr. V.

Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche Verhalen : Samengesteld en ingeleid door
Constant van Wessem. Uitg. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
Daar staan we weer als de arme broer van den nederlandschen stam : zeventien
hollandsche verhalen tegenover drie vlaamsche, waarvan wij er nog een, dat door zekeren
Mau Marssen onderteekend is, gaarne kadeau geven. Zoo staan daar dan Maurice Roelants en G. Walschap, die het heusch niet verhelpen kunnen, alleen om de eer der
vlaamsche verhaalkunst op te houden. Het klinkt dus wel een beetje ironisch, waar
C. Van Wessem in zijn inleiding beweert met een zoo ruim mogelijke vertegenwoordiging der jongere schrijvers te hebben rekening gehouden, en verklaart — wat althans van
Vlaanderen geen volstrekte waarheid is — dat, zoo hier enkele jongere auteurs ontbreken,
dit niet aan zijn keuze is te wijten, daar hij waarlijk niet verzuimd heeft hen uit te noodigen! .
Er zou over de beweringen in deze inleiding vervat en de karakteriseering der
Jonge nederlandsche verhaalkunst, wel een en ander in het midden te brengen zijn,
maar de zwakste inleiding kan een gelukkige keuze niet doen mislukken; noch omgekeerd.
En er is te genieten in dezen bundel, al is haast de helft geen afgesloten verhalen,
maar fragmenten van romans. Daar hebt ge vooreerst « Erebos » een prachtig stuk werk
van Slauerhoff; daar hebt ge « Vinus » van Walschap, een nieuw verhaal uit dezelfde
atmosfeer als de Grafmaker, en Soo De Kommer uit zijn Volk. Het verhaal van Marsman
valt in twee helften, maar het verhaal van Beb Vuyck, die vermoedelijk de aanwezigheid
van een der mannelijke Jongeren omsluiert, is een goed en gaaf stuk werk. Antoon
Coolen stond voor deze verzameling een fragment af uit zijn Peelwerkers, G. Wijdeveld uit een sereen, maar wellicht te poetisch verhaal van _Johanne d'Arc, terwijl de fragmenten van M. Roelants en Die Perron bv. nog bezwaarlijk te beoordeelen zijn.
Geen volledig beeld van de Jonge nederlandsche verhaalkunst, maar een bundel
waarvan wellicht als pro4,ul<unst de mooiste bladzijden geschreven werden door een der
ouderen : Aart van der Leeuw. J. v. d. V.
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SIGRID UNDSET : Gymnadenia. Ins Deutsche übertragen von J. Sandmaier, Verlag
Rutten u. Loening, Frankfurt a. m. Pr. 7,50; Geb. io M.
Laat me bij wijze van inleidende raad, de lezers verwijzen naar de merkwaardige
studie van Jurgen Bukdal, in het Scandinaviënummer van D. Warande en Belfort;
opdat zij duidelijker den ontwikkelingsgang kunnen volgen van S. Undset. Want over
hare geweldige, epische middeleeuwsche romans heen, is zij teruggekeerd tot het terrein
waaruit hare eerste romans gegroeid zijn. Zij heeft weer gegrepen uit het zoo complexe
troebele moderne leven, maar gerijpt ditmaal en verrijkt met heel de verworvenheid van
de Katholieke wereldbeschouwing.
Het is uit Gymnadenia, dat door een tweede, wellicht een derde deel wordt gevolgd, nog niet uit te maken, hoe zich de problemen die daarin worden opgesteld zich
ontwikkelen en ontladen zullen. Maar vergeleken bij de werken die S. Undset in hare
eerste periode schreef, is het opvallend hoeveel ruimer ze de menschen doorschouwt
en de diepste drijfveren raadt die het menschenhart beroeren en stuwen. Zoo is de
hoofdpersoon van dit werk, Paul Selmer, niet een min of meer interessant individu
tusschen duizenden, maar de vertegenwoordiger van de naoorlogsche generatie. Wij zien
hem als student, wij volgen hem in zijn eerste liefde en avonturen en ontgoocheling.
En even reeds werd zijn leven. beroerd door een kracht die wellicht verder tot een zielsconflikt of een tragedie voeren kan. Zijn eerste ontmoeting met het katholicisme. Wij
zien behalve een bekeerde medestudente, een paar vluchtige priesterfiguren en onbeduidende kath. burgers. Maar na Kristin Lavransdochter en Olov Audunszoon en de
prachtige strijdbaarheid kennend van S. Undset voor de verworvene waarheid, voorvoelt ge, dat de schrijfster in dezen hoofdpersoon den strijd tusschen Katholicism een
Protestantisme aanbinden zal.
In afwachting dat het vervolg op dit eerste deel, verschijne : lees Gymnadenia.
Dr. V.
,

HUIB. HOSTE : Van Wonen en Bouwen. Uitgave Excelsior, Brugge.
We hebben in Vlaanderen nog weinig, vooral voor leeken geschikte, literatuur over
moderne woningbouw en -meubileering. Dat is een eerste reden om ons te verheugen
over 't verschijnen van dit boek van den bekenden architekt H. Hoste. Maar dit
boek spreekt bovendien voor zichzelf. Hoste breekt niet alleen een lans voor het goed
recht der moderne architektuur, zijn boek bevat bovendien een schat van beschouwingen, richtslijnen en raadgevingen die we bij het bouwen of bemeubelen van een huis,
zeer tot ons voordeel, zullen lezen. Hoste heeft zijn boek niet geschreven voor vaklieden;
maar voor den leek. Na een inleidende studie over de kenmerken en het streven van
onzen tijd, handelt hij achtereenvolgens over : Stedebouw -- De moderne opvatting
van Architektuur — De Woning — Woninginrichting — Harmonie tussen oude en
nieuwe Architektuur.
Een aantal platen^illustreeren dit strijdvaardig boek.
Dr. V.
RUTH SCHAUMANN : Der bliihende Stab. Neun Geschichte und neun handkolorierte
Holzschnitte . 161 Seiten. In halbleinen geb. 7 M. Verlag Kasel u. Pustet, München,
Deze negen verhalen of legenden hebben de verstilde, bezielde kracht en schoonheid van Gothische Kunst. Er is in deze bladzijden : de voelbare realiteit der onzichtbare bovennatuur. Al heeft R. Schaumann het thema dezer verhalen gekozen zoowel
uit ons moderne leven en de chineesche legenden als uit den bijbel en de middeleeuwen
ze zijn doorademd van een zelfde beeldende, zuiver scheppende, verinnigde vroomheid.
Deze verhalen geven wat Aug. Van Cauwelaert op het laatste Pelgrim-congres en in zijn
antwoord op de Kritiek in Vlaanderen als de onmiskenbare vereischte bij eiken schepper
van christelijke kunst vooropstelde : zij zijn de onopzettelijke schoonheidsbloei van een
diep-vroom kunstenaar. W. v. d. V.

RUTH SCHAUMANN :
RUTH SCHAUMANN

Die Rose. 24 Holzschnitte mit Versen. 3-4 Tausend. Geb. 5 M.

: Die Kinder und die Tiere. 21 handkolorierte Holzschnitte

mit Versen. Geb. 7,50 M.
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RUTH SCHAUMANN : Die geliebten Dinge. Bilder mit Verse. Geb. 6 M.
Auf Doppelblatter gedrukt, in der Art der Japanischen Holzschnitbiicher. Verlag.
Kösel u. Pustet, München,
Wij hebben in dit tijdschrift, bij herhaling, gewezen op het zeer bijzonder talent
van deze dichteres en beeldhouweres. Haar werk is de zuivere uitbloei van een zeer
kinderlijke mystieke natuur. « Die Rose » waarvan thans een herdruk voorligt hebben
we destijds besproken; maar een enkel versje daaruit, op hare kinderen, moge hier ter
karakteriseering nog worden overgedrukt:

DIE MUTTER
Was ich geboren habe,
Ist doch nicht mein,
Ist deiner Liebe Gabe
0 Herr, ist Dein.
Vom Wiegenband zum Stabe
Von Milch zu Wein,
Von meinem Schosz zum Grabe
So geht ihr Sein.
Mein Mâgdlein und mein Knabe,
Mein Blut und Bein
Ihr seid des Meisters Habe,
Bleibt gut und rein.
In « Die .geliebten Dinge » en « Die Kinder und die Tiere » wordt in bekoorlijke,
zingende gedichtjes aan kinderen geleerd hoe ze alles wat zij hebben of zien : hunne
handen en oogen en mond, hunne voeten, hun haar en hun hart en de lieve dieren die
met ons leven, moeten beschouwen als een gave en een schoonheid uit Gods handen,
die we eerbiedigen en beminnen moeten en terugvoeren tot den goddelijken Schenker.
A. V. C.
WILLEM DE MERODE

sterdam.

: De donkere Bloei. Uitgeversmaatschappij Holland, Am-

: De Overgave, id.
In een bij Wolters uitgegeven studie, die we hier destijds hebben besproken,
resumeert R. Kuitert den ontwikkelingsgang van W. de Merode als volgt : Van huis
uit- streng orthodox (protestant) en zelf van religieuzen aanleg, werd echter in den strijd
gedreven tusschen de wereld en de bovenaardsche Macht. In « Gestalten en Stemmingen »
wordt de haven van bestemming opgegeven en het schip wordt uit zijn koers geworpen.
In « De Overgave » die weliswaar reeds een zeer positieve orthodox-christelijke geloofsbelijdenis bevat, concentreeren alle anti-goddelijke machten hun strijdkrachten op de
dichterziel.' Deze strijd wordt met wisselende kansen doorgezet in den bundel « Het
kostbaar Bloed » tot zijn schip weer koers zet naar God. In « De donkere Bloei » heerscht
dan ook de waakzame rust van een bezonken ziel, die zich veilig weet in Gods ontfermende armen.
Ook tegenover de zuiver katholieke geloofswaarheden en liturgie staat De Merode
met een eerbiedige warme belangstelling, waardoor sommige gedichten onder zijne
handen een katholieken klank hebben gekregen. Dr L. D. S.
WILLEM DE MERODE

ZENZINOV : Verwilderde Kinderen in Rusland. Uit het Russisch door Dr. Boris
Raptschinsky. Uitg. W. J. Thieme en CO Zutfen.
Van alle problemen uit het sovjetland is dat der verwilderde kinderen het gruwelijkste en het ingrijpendste; en het tergendste voor ons, die hierover lezen, is onze verbroken machteloosheid om deze honderdduizenden kleinen van dit helsche lijden en
deze systematische verbeesting.
Wat Zinzinov hierover verhaalt is geen fantaisie; het is een aanklacht die in de
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eerste plaats gesteund is op boljewistische officieele en officieuse dokumenten. En
Zenzinov kent zijn land. Hij is een van de velen geweest die geslacht na geslacht al de
gruwelen heeft gekend van het tsaristisch regiem; die wegens revolutionaire propaganda
als een gevaarlijk dier van schuiloord tot schuiloord werd bejaagd en al de ellende der
verbanning heeft gekend. Maar hij is niet van oordeel dat zijn volk slechts door het
onnoemelijk lijden van het bolsjewistisch regiem tot een vrij en voorspoedig volk moet
worden herboren.
Dit boek is een aangrijpend dokument. Dr. L. D. S.
H. E. KUYLMAN : Roofgauw, de sluwe Ulk. Met teekeningen van J. F. van Doornik.
Uitg. W. J. L. Brusse, Rotterdam.
Een nieuw boek van H. Kuylman, die reeds het leven beschreven heeft van « Snelvoet, de schrik der Veluwe », « Snelvoet, de Edelvalk », « Bontje de Bergeend » en de
« Avonturen van Scherpoog, het Koolmeesje ». Wij kunnen het onze kinderen niet
genoeg aanraden : de natuur in. Dat is gezond, physiek en moreel. Het is sterkend, het
is boeiend en het is leerrijk meteen. Wie niet de natuur in trekken kan, leze ten minste
verhalen over het wonderbare leven der dieren; wij hebben er in het Nederlandsch
naar keuze. Ook dit nieuwe boek van Kuylman over De Ulk of bunzing bevelen wij graag
ter lezing aan. Het is frisch en boeiend verteld in verjongde taal. B. W.
M. BOELGAKOW : De noodlottige Eieren. Onder toezicht van Prof. Dr. N. Van Wijck,
die de uitgave van een inleiding voorzag, uit het Russisch vertaald doorWladimir Zatskoy.
Uitg. J. Ploegsma, Zeist.
Een merkwaardig boek is dit alleszins niet; maar het is een prettig boek. Het is,
zooals de inleider het samenvat : het fantastische verhaal van professor Persikow's outdekkingen, van het uitsterven van Ruslands hoenderstapel en van den veldtocht van
reuzenslangen, krokodillen en struisvogels tegen Moscou. » Het is een humoristisch
boek zonder schamperheid of ironie. Dr. V.
J. P. ZOOMERS-VERMEER : De Vroolijke jaren van Dolf Hakewind. 2e druk. Geillustr.
door M. ten Harmsen van der Beek. Uitg. Holkema en Warendorf.
Mw Zoomers-Vermeer heeft al een tiental verhalen voor de jeugd geschreven.
Ze vertelt vlot en goed. Haar verhaal heeft stijl; een eigenschap die we bij veel z. g.
verhalen voor de jeugd moeten missen. 3. W.
BENGT BERG : De laatste Arenden. Naar het Zweedsch bewerkt door Rinke Tolman.
Uitg. n. v. H. P. Leopolds u. m. Noordeinde, Den Haag. Pr. Ing. 3,5o gl. Geb. 4,25.
Ik heb dit boek met een blijde spanning gelezen. Ge voelt u opgenomen opeens in
de zuivere ruimten; uw longen zetten uit en ge voelt een frissche kracht door u stroomen.
En dit grootsche, avontuurlijke, hartstochtelijke leven der arenden wordt beschreven

in een klare en beeldende taal waar vaart in zit. Zoo bv. beschrijft hij 't opdagen van den

arend :
« Hij kwam aanzwenken van de zee, toen het begon te dagen, toen de trekvogels
de vleugels strekken en de eerste meeuw schreeuwde. De ochtendbries boven de kust
breekt door een gat van het tentdoek der wolken en draagt hem. Zijn wieken staan
gespannen als donkere zeilen en onder zijn gewicht buigen zijn lange veeren als een boog.
Nu beweegt hij ze met een zwaren slag, stevent de wolken tegemoet en verdwijnt. Dan
splijt hij den voorhang daarvan en glijdt zonder één beweging de bries tegemoet, als een
zeiler bij wind in het blauw van het gat tusschen de witte oevers van de wolken. »
Het is een zeer interessant en mooi boek. Dr. V.
HELMUT FAHSEL : Ehe, Lebe und Sexualproblem. 7 bis 14 Tausend Kartoniert mit
Bildumschlag 4 Mark. Verlag Herder, Freiburg in Breisgau.
Van boekhandelaar tot gewijd rekenaar; van Schopenhauer tot H. Thomas; dat
is de weg geweest van kapelaan H. Fahsel, die thans voor duizenden geloovigen en
ongeloovigen getuigt van de eeuwige waarheid en de onvergankelijke wetten die ons
leven richten moeten. Zijn arbeidsveld is in de eerste plaats Berlijn, de brandende
grootstad, waar Dr. Sonnenschein te vroeg zijn krachten heeft verteerd in een tot het
hoogste offer bereid apostolaat. In dit nieuwe boek geeft kapelaan Fahsel een principieele uiteenzetting van het moderne huwelijks- en sexueelprobleem; met zijn vele

233

gevolgen en verderfelijke miswassen. Hij spreekt over zinnelijkheid en vriendschap.*
over geslachtsdrift en naaktkultuur, over mode en schaamtegevoel, over de vrije liefde.*
het gezonde huwelijksleven en de mystieke vereeniging en het celebaat.
Het is een boek dat vooral de zielenleiders met vrucht zullen lezen. Dr. L. D. S.
-

HOMEROS : Odusseus' Dood (Zang V tot Zang XIII). Uit het Grieksch vertaald door
Nico van Suchtelen. Uitgave Wereldbibliotheek, Amsterdam. Pr. Geb. 2,5o fl.
N. van Suchtelen heeft Homero's zangen omgezet in een zingend, gaaf en glanzend Nederlandsch. Waarvoor hem de velen die niet in staat zijn dit epos in het oorspronkelijk Grieksch te lezen, van harte dank zullen zeggen. W. B.
A. MABILLE DE PONCHEVILLE : Terre d'Occident. France et Belgique. Ed. J. Vermaut, Paris, Courtrai. Pr. 20 fr.
A. de Poncheville is een vriend van dit land ; en al kent hij weinig van onze taal;
hij is een vriend van Vlaanderen. Hij ziet Vlaanderen vooral in zijn oorsprong en verleden
en hij is bijzonder gevoelig voor de elementen, gebeurtenissen of eigenschappen die
tusschen Vlaanderen en het noordelijke Frankrijk gemeen zijn. Hij kent onze Vlaamsche
steden, waarin hij met eene opvallende voorliefde verwijlen komt. Dat hij het
huidige naar zijn kultureele eenheid en ontvouwing strevende Vlaanderen minder
goed kent dan het historische, kunnen wij dezen goedwilligen Franschman niet
euvel duiden. Onderhavige bundel bestaat uit een reeks korte stukjes over het Belgische
Vorstenhuis, de westersche beschaving, over figuren van beteekenis als Guido Gezelle
en Kard. Mercier, over kunst en geestelijk leven in dit land, enz.
A. de Poncheville zal deze losse schetsen niet bedoeld hebben als diepgaande
studies ; het zijn vlotte journalistieke notities. A. V. C.
BIMINI : Een verzameling prozastukken van moderne schrijvers, bijeengebracht
door Dr. J. Theunisz. Uitg. n. v. Hollandia drukkerij, Baarn.
De samensteller heeft ernaar gestreefd een frisch boek te geven aan jonge menschen,
en hij heeft gemeend dat niemand beter tot de jongeren zou kunnen spreken dan zij,
die door hun leeftijd bij hen staan. Werden hierom tot medewerking uitgenoodigd
Antoon Coolen, Jan Feith, D. Jaarsma, A. M. de Jong, A. Maas-Van der Moer, S.
Van Praag, Marie Schmitz, Joh, W. Schotman, Theo Thyssen en Joh. Theunisz. Het is
een zeer betwistbare bewering dat een schrijver destebeter voor de jeugd kan schrijvers,
dat hij er naar de jaren dichter bij staat. De ouderdom heeft m. i. hierop geen invloed,
hoegenaamd. Het is een kwestie van innerlijke jeugd, die de jaren trotseeren kan. En
nu wil het me voorkomen dat er uit de nederlandsche prozschrijvers een veel betere keuze
ware te doen, dan de verkorenen van dezen. bundel. En minstens de helft dezer verhalen
zijn bovendien geschreven in slordig nederlandsch, dat wemelt van verdorven gewestspraak. Dat is nederlandsch in zijn hemdsmouwen; en zou in vele gevallen aan de jeugd
kunnen leeren hoe ze niet moeten schrijven. Dr. L. D. S.
F. GLADKOW : Cement. Uit het Russisch vertaald door C. Anarges. Met een inleiding van Dr. A. Hackel. Uitg. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Gladkow is een van ' de typische vertegenwoordigers van de jonge strijdende
sovjetliteratuur. In Gladkow . ligt weer het bewijs hoe sterk de jaren onzer kindsheid
en jeugd hun merk slaan op ons heele verdere leven. Hij is een van de duizenden geweest
die de donkerste ellende hebben ervaren als kind en die, eens tot man geworden, bereid
zijn alles te wagen voor een nieuwere wereld en een nieuwe menschheid. De rest weet ge :
opstand, gevang, verbanning, bevrijding, weer opstand en de doorbraak van den rooden
vloed. Maar de felste revolutie is niet in staat het leven van een volk op één dag te veranderen en het menschelijke hart te dwingen naar den wil. Zoo keert de held van Gladkow's boek na de revolutiejaren terug naar huis. Het is geen dag van verblijden; het is
een dag van bittere ontgoocheling. Maar hij tracht de passiviteit van het volk te breken;
hij is de zakelijke fanaticus, en brengt de massa tot den collectieven arbeid, waarvan
de door burgeroorlog verwoeste cementfabriek, het harde symbool is. Maar zijn wil tot
macht over de krachten der natuur, lijdt de neerlaag in zijn vrouw.Want Dasja is het type
van de nieuwe communistische vrouw, die de absolute vrijheid opeischt als een recht.
Dat is de tragiek van dezen strijdenden communist en de tragiek van dit boek, dat
slechts door gerijpte lezers mag gelezen te worden.
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Gladkow — zooals de inleider hem terecht karakteriseert — werkt met contrasten.
Hij spitst de verhoudingen en gebeurtenissen toe tot het uiterste; met het gevolg dat de
toon vaak hard klinkt en rethorisch, zooals veel expressionistisch werk dezer laatste jaren.
Als specimen van sovjetliteratuur is dit boek van belang. D. W.
RONALD A. KNox :

De drie Kraantjes. Speurdersroman. Vertaald door Theo de

Witte. Pr. 1.25 gl.
VicTOR BRIDGES

: De man van Nergenshuizen. Vertaald door F. Van Velsen,

Pr. 1,25 gl.

: Shea van de Iersche Brigade. Vertaald. Pr. i, 25 gl.
Drie verhalen die waardig de serie speurders-avonturen- en liefderomans van het
Nederlandsche Boekhuis, te Tilburg voortzetten.
De bekende bekeerling en priester Father Ron. Knox heeft iets van het geestige
en gevatte van Chesterton. Ook de twee andere verhalen zijn spannende... ontspanningslectuur. D. W.
RANDALL PARRESH

ELLISON HAWKS : Electrische. Wonderen. Uit het Engelsch vertaald door Fr. J. A.
Pennink. Uitg. W. J. Thieme en CO, Zutphen.
De ontwikkeling der electriciteit is een wonderbaarlijke geschiedenis. En deze
geschiedenis heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld op een verbazend snelle wijze,
met resultaten waarvan geen mensch had durven droomen een eeuw geleden. Over deze
wondere kracht der electriciteit nu handelt dit boek : over de wijze op dewelke electriciteit wordt opgewekt, over electrische verlichting, over telefonie, over draadlooze
telegraphie, over X-stralen, enz. Het is een uiterst leerzaam handboek. W. B.
PAUL KEROUL :

I. Iffrouwe Ludwine van 't Godshuzzetjie. II. Krebis Welgemoed.

Uitg. Regenboog, Borgerhout.
Deze twee vertellingen van P. Keroul die al tientallen verhaaltjes heeft geschreven
voor de jeugd zetten een serie Regenboog-sprookjes in. Fr. Van Immerseel maakte er
eenige nog vrij onbeholpen teekeningen voor. B. W.

In Memoriam L. Opdebeek. Deze rouwhulde bevat de artikels die André De Ridder
en Edm. Van Offel in « De Vlaamsche Gids » hebben gewijd aan den onverdorven
Vlaming en strijder die Lod. Opdebeek is geweest. Daaraan werden enkele bladzijden
toegevoegd uit « Peters Beeld », dat een vervolg moest worden op L. Opdebeek's jeugdherinneringen : Peters Kind. B. W.
THEO BOGAERTS

: « De Bajadere ». Het Kompas, Mechelen, 1930. — (Het zilveren

Bronneken.)
De schrijver ontmoet aan boord van een transatlantiker een Indische danseres,.

die hij in haar vaderland leerde kennen en wier leven hij in deze novelle verhaalt. Zij
was een simpel dorpsmeisje, toen een zekere Arjuna haar meelokte naar de stad, niet
zoozeer om het dansen waar hij haar van sprak, doch om haar te kunnen bezitten. Zij
hield echter alleen van de vinaspeler, die zij op een avond ontmoetten en die hen steeds
vergezelde. Uit jaloerschheid wordt deze echter door Arjuna vermoord, die de bajadere
dwingt te dansen voor het hoofd. De speler wordt door de politie aangehouden en terechtgesteld. En de danseres reist om te vergeten.
Met dit einde begint het boek, dat daardoor in de aanvang wel verwarrend aandoet.
De inleiding tot het eigenlijke verhaal is veel te uitgebreid. Het onderwerp heeft er
misschien schuld aan, dat de stijl van deze novelle eer gezocht schijnt op sommige plaatsen en elders betrekkelijk onhandig is. De strakke lijn van het verhaal, breekt ook te dikwijls, door een te nauwkeurig en te omstandig beschrijven van bijkomstigheden. De
bladzijden zijn schoon waar de moordenaar de Bajadere het hoofd van haar geliefde
brengt. Voor volwassenen is er geen zedelijk bezwaar te maken — en de uitgave valt uit
technisch oogpunt niets te verwijten. A. D.
J. DE MEESTER : Liefdetrouw. Uitgegeven door C. A. J. Van Dishoeck te Bussum,
1930.

Dit is een zeer langdradige, onbelangrijke en vaak vervelende geschiedenis die
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van den auteur van « Geertje » komend, ons op pijnlijke wijze verrast. Een Hollandsch
architect woont te Brussel, met zijn vroegere maitresse gehuwd. Hij wordt gelast een
deel van het Hollandsch paviljoen in de Tentoonstelling in te richter_. Volledig relaas
van de kuiperijen daarrond. Even volledig relaas van de bittertafelpraatjes der exposanten en commissieleden. Nog vollediger relaas van de begeerlijkheden dier heeren die
allen op lintjes en decoraties azen. Dwars door dit alles gelukt de held erin zijn vrouw
door het preutsche midden te doen accepteeren, maar vijanden van uit Holland maken
hem het leven weer zuur, enz. enz.
Het is een taai-taai boek die den geduldigsten lezer ontmoedigen moet. Het eenige
interessante zijn de kleine notities betreffende de reactie van een Hollander in « Bruxelles ». Zoo leeren we dat « de Belg, zoowel de Vlaming als de Waal, » den doorsneeHollander de baas in makkelijkheid of handigheid is, dat de Hollanders traag van besluiten
zijn. (Altijd de vrees voor koud water dat brandt) enz. Maar dat doet de verveling niet
verdwijnen en die opmerkingen zijn dan ook gewoonlijk van weinig beteekenis. M. G.
ERIC ADULED : Toen de bakens niet verzet werden. Uitg. V. Resseler, Antwerpen.
Barpraat van een hollandschen jongen die het beetje talent dat hij bezit, overschat
en misbruikt.
Dr. L. D. S.

Dr. C. H. SLUITER : Bouw en Wezen der Materie. Uitg, W. J. Thieme en Cr,
Zutphen.
Deze bundel bestaat uit een reeks lezingen die de schrijver vorig jaar voor de microfoon der A. V. R. O. heeft gehouden. Uit der aard moest de verhaaltrant populair
gehouden worden, zoodat ook de vele niet vakkundigen dit boek met belangstelling
zullen lezen.
LEON BLOY : Het Heil door de Joden. Vertaling van Leo de Roover. Uitg, Steenlandt, Kortrijk.
Deze degelijke vertaling van Le Salut par les Juifs, dat Leon Blay als een zijner
merkwaardigste geschriften beschouwde, werd ingeleid door 'Anton van Duinkerke.
D. W. B.
MAURITS SABBE : In 't Gedrang. Uitg. C. A. J. Van Bussum, Bussum.
Zoo ge wilt : bezettingsliteratuur; maar verteld met een rake en gemoedelijke
echtheid. 't Leven met zijn vreugden en zijn tribulatiën; een beetje vreugde, een beetje
leed en wat goedhartige humor. Zoo is het werk van M. Sabbe, die een onzer gemoedelijkste vlaamsche vertellers is. Deze bundel verhalen verdiende te worden herdrukt.
Dr. L. D. S.
E. R. DE KLERK : De Grootste der « Great Hollanders »; met een woord vooraf van
Prof. Mr. C. Van Vollenhoven. Uitg. Wereldbibliotheek.
Deze bladzijden zijn een ongewijzigde herdruk van hoofdartikelen in De Tijd
(A'dam) van 6, i6 en 25 Okt 1930, over de uitzonderlijke beteekenis van Hugo De Groot,
die nog steeds op een modernen biograaf wacht. W. B.

Jubileum uitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken. Ie Deel : Dichtoefeningen.

Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Prof. Dr, Fr. Baur, met een inleiding door Prof. Vermeylen. Uitg. De Standaard, Antwerpen.
Ik heb niets tegen standbeelden ; als ze maar schoon zijn; — wat voor vijf en negentig procent niet het geval is : En ik heb alle respect voor het werk van Jul. Lagae ondanks
de oppositie der comiteitsleden die het ontwerp van Jespers-Van De Velde verkozen boven het werk van den kunstenaar die onbetwistbaar de schoonste Gezelle buste heeft
geboetseerd, die we bezitten.
Maar alle standbeelden worden , een hoou, indien het werk van den kunstenaar
niet voortleeft in zijn volk. Opdat Gezelle leve in dit volk, opdat wij zijn werk en zijn
kunst doorschouwen kunnen en genieten in volheid, werd deze kritische uitgave ontworpen van 's Meesters werk, die in dubbelen zin een standaard-uitgave is geworden, naar
inhoud en naar het uiterlijke den zuiveren schoonheidsminnaar Guido Gezelle waardig is.
B. W.

236

ANTON VANDER WEYDEN :

Hekeldichten. Uitgeverij De Regenboog, Borgerhout.

o Wie ter wereld toch — vraagt deze schrijver op blz. g -- houdt het monopolium

van het gezond verstand ? »
Zeker Anton van der Weyden niet.

W. B.

SIGRID UNDSET : Olav Audunszoon op Hestviken. Vertaald door Dr A. Snethlage.
Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
In het Scandinavië-nummer van dit tijdschrift (Juli-Augustus ig2g) heeft Jurgen
Bukdal, in een merkwaardige studie over Sigrid Undset, haar tweede, epische middeleeuwsche roman : Olav Audunszoon, gekarakteriseerd. Hij wees er op hoe dit vierdeelig
werk werd opgebouwd op eenzelfde grondgedachte als Kristin Lavransdochter, maar de
held die verwantschap draagt met Simon uit dit laatste werk, wordt in Olav Audunszoon
zoo gepijnigd voor onze oogen gevoerd, dat hij zich zwijgend in zijn smarten krimpt.
De eerste deelen die op Hestviken zich afspelen, vormen een tragedie van jammer, met
een pathos als die uit 't boek Job. In de twee volgende boeken echter treedt een nieuw
motief op. Olav keert zich af van 't overdenken en het eeuwige grauwe gepeins, en
begint zijn aandacht te schenken aan zijn omgeving; hij gaat handelen.
Verder moge het volstaan naar de studie van J. Bukdohl te verwijzen. Ik geloof
niet dat iemand, die Kristin Lavransdochter heeft gelezen, aan den drang en den dwang
zal kunnen weerstaan ook Olav Audunszoon te lezen. En ik verheug er me over dat er in
Nederland Uitgeverijen bestaan, als Meulenhoff, die ons de rijke vreugde verschaffen
deze kapitale werken in het nederlandsch te genieten, terwijl ze in Frankrijk nog
immer hun oordeel over Sigrid Undset moeten baseeren op haar weinig omvangrijke
en voor haar kunnen volstrekt niet karakteristieke jeugdwerken. Mr. L. D. S.
JOHAN W. SCHOTMAN

: Het vermolmde Boeddabeeld : De dans der demonen. Uitg.

van Kampen en Zoon, Amsterdam.
Dit is het derde deel van « een reis naar de verborgenheden eener vreemde werkelijkheid »; het is het einde en de totale vernietiging van een schoone illuzie. Zes jaar
heeft J. Schotman, als jonge arts geleefd en gearbeid in China. Hij is er heen getogen
met een schoonen waan, die eenmaal werkelijkheid was; hij heeft er gezocht het China
van de overlevering en de literatuur. Maar 'vergeefs. Toen hij de oude schoonheid nie3
meer ontdekken kon, heeft hij een tijd lang gehoopt in de nieuwe werkelijkheid een
nieuwe schoonheid te zullen ontwaren, maar ook deze hoop ging spoedig verschrompelen.
Het oude Boeddabeeld was van het hoofd tot de voeten vermolmd; het chineesche volk
had de oude waarden en waarheden afgezworen, maar geen nieuwe levenswaarden in
de plaats daarvan verworven. En wanneer eenmaal het verderf een lichaam aantast gaat
de vernietiging snel. Een golf van tuchteloosheid, bloeddorstigheid, roof- en vernielingsZucht sloeg over het Chineesche rijk. De dans der demonen begon.
Schotman heeft de laatste phase van zijn verblijf in China, dat hij voor de aanruk-

kende horden ontvluchten moest, neergeschreven in een harde, gedrongen taal. Het is
een boeiend en belangwekkend dokument over de vernielingselementen die het oude
rijk van binnen uit, sloopen en totaal verderven. Dr. L. D. S.
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Inhoud van Tijdschriften
OPBOUWEN (November). — Inhoud. — Marnix Gijsen : Wij zijn een vredelievend volk. Blijft de vraag : Waarom? — Huib Hoste : Kerkenbouw, — Hans Hoste :
Fotographie. — K. De Keuckeleire : Twee jaar film, een kort overzicht. — Karel
Albert : Alban Berg's « Wozzeck ». — L. D. : Plastiese Dans. — Lode Geysen : Politiek
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1

DE GEMEENSCHAP (November-December). — Anton Van Duinkerken : Joannes
Stalpart van der Wielen. — Gabriel Smit : In memoriam matris. — P. Hendrix : Wat in
Sovjet Rusland nog mag. — Gerard Wydeveld : Oogen. — J. J. van Geuns : De dichter.
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-
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DE BOEKZAAL (Februari). — L. J. M. Feber : Romain Rolland en Indië. —
P. Paschasius O. Cap. : Hedendaagsche jeugd. — A. F. van Beurden : Het Oosten ontwaakt. — C. Slootmans : De Dreyfus affaire. — Dr. Raph. Kreemers : De literatuur van
het zwarte ras. — Leo Fens : 'n Nederlandsche roman. — D. W.: De Peelwerkers.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (février). — Roger Martin du Gard.:
Confidence Africaine. — Jules Supervielle : L'allée. — André Gide : Edipe. — Alfred
Fabre-Luce : Jeune-Japonais. — Robert Hughes : Un cyclone á la Jamaïque. — Chroniques. — Notes.
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| Algemeene Bankvereenigiog |
S

en

!

| Volksbank van Leuven N.V.j
Kapitaal: 200.000 fr.
Reserves: 3 5.0 0 0 fr.
ZETELS:
ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUVEN, Muntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

FILIAAL:

Bank voor Handel en Nijverheid N.V.
KAPITAAL : 10.000.000 Fr.
Leiestraat, 21
KORTRIJK
K

*

ALLE BANK- E N B E U R S V E R R I C H T I N G E N
R E K E N I N G E N O P ZICHT EN TERMIJN

BRANDKASTEN:
Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inningen - Wissel - Vreemde munten - Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
en Buitenland - Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland.

ilHIIIMilllHIIIIIMMIItllllllllimilCIIMIII!
N . V . DKUKK. ERASMUS, LEDEBERG-&ENT

Pit111 11.1 1115
PHILIPS STANDAARD MUSSEL
2634
Het PHILIPS Standaard Meubel Type 2634,
gering van afmetingen, befit alle kwaliteiten
van de wereldvermaarde Nieuwe PHILIPS
Standaard Combinaties
Een buitengewoon voordeel voor de moderne
woningen is.-dat het overal gemakkelijk goplaatst kan worden, want ontvanger en
"Haut-Charmeur's zijn vereenigd in een
meubelstuk, sierlijk en smaakvol van lijn.
-

PHILIPS STANDAARD MEUBEL
Content : Fr. 3680
Termijnbetaling : Fr. 297 per maazd.
ZUWERHEID SFLF.C'TIVITEIT GELUIDSTERICTE
Er is Been plaats Iiivaar men niets 11; ori" op
de condensatorschaol van Philips ontvangfoetid of meubel. Op iederen graad ontuangt
men lin en niet meer dan LEN - zender.
.
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ALGEMEEN

~ ~~~~~~~I~~~~~~~e~R~ .~
il
u~

n

Kapitaal : 40 millioen fr.

I

TELEORAMADRES :.

KANTOBELEG,
ANTWERPE'N

~

TELEFOONNUMMERS:

247.60 - 234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !

[[] Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Aile Beursverhandelingen· Beheer van vermogens.
~
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
~
Verzekeringen.

rnJ

il
U

~

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

MM. Edrn. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr·. A. M. Poelmans.
A. Ruys.
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Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.
Leden:

~
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BEHEERRAAD:
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HEILIG GRAF

TURNHOUT

I

LAOERE AFDEELINO;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleeitend tot de

i

Universitelt.

I

BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.

LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
,~
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.

I

FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (Iacult, talen).
BIJZONDERE LESSEN: Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.

I

Aile vakken worden door gedlplomeerde, bevoegde Ieerkrachten gegeven.

,
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Cbriatelijlte..
Kunetatelier

~. ~.

_••••

ee I' •••

f¢stra¢ta

8 - 9 -10, Slnter-6oedelepleln -

n.

BRUSSEL

Vaten tr Kope1'Werh tr Sewaden
Kerkmeubelen tr Jjeiligbeelden tr Vlagaen
Socledienetige geecbcnken•
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••- •••••• "_"

••••••• e , ••••••••

AUG. VAN CAUWEI4AERT:~ ROMAN
Het Licht achter den Heuvel ~
Fr. 18
u •••

een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JOH. DE MAEGHT, in u Het Laatste Nteuws,"

BESTEt UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel « VERITAS»
4

fr.

- 21Huidevetterntraat

ANTWERPEN

s

ZUIVERE
ZUIVERE WAAR
WAAR I5
IS GOEDE
GOEDE WAAR!
WAAR 1

· De
De Beukelaer's Producten
CHOCOLADEN
CHOCOLADEN •
CARAMELLEN
CARAlVIELLEN t..
TOFFEES
TOFFEES
PRALINES
PRALINES

! BISCUITS
3EXQUIS
WAFELS
6
~
g

BONBONS
BO~~NS

i

I

iii
FONDANTS

II

~ONDANTS

EP .

.Gevenonder
waarborgen Iff
Geven onderdit
ditopzicht
opzichtalle
aile mogelijke
mogelijke waarborgen
'\

~i

if: MEER
MEER ZOETHEID...
ZOETHEID... DOOR
DOOR MEER ZOETIGHEID
ZOETIGHEID!!
•• • •• •••• •• •••
.0..

..... ...&1!11!.

~aili&o

10.

1iIIi.

•

•••••• •• ••• • •
•••••• •

•

ti

Etro1u:
De
Stofzuiger met
DF~ Stofzui~er
Dlet
wereldreputatie
"W"ereldpeputatie
Cemakholkh
Gemakkeljjkl1hanteerin^i
hanieerina
Gebouwd
Oebouwd voorjaren.
voorjorQn. /
enorme
cnormezui^Skracht
zUl~kracht·
Solide
Solide constructie.
construciie.,TJ
zeer
Zeersterke
sterkemotor.
motor:

Vegfante
ele~arite vorm.
Yorm.
>1/ooit
smeren.
..Nooit srriereri.

TELEFOON

i

TELEFOON
288.14
288.14

~I

LEOPOLD5TR.21
~EOPOLDST·R.21ANTWERPEN
ANTWERPEN
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Een nleuw product
der wereldbefaamde Firma
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-BOEKZAAL
Constance TEICHMAN

DER GEHEELB WERELD

·-.OESPREKK-EN
MET DEN

Oenlastreerd Internatlonaal TIJdschrlft
voor Boek e.... Blad
Pllmkanst en Tooneelkunst

'BRUIDEGOM

VERSCHUNT TWEEMIIL PER WEEI

8AAMOELBZEN DOOR

De B,lou4e SocJteael .ers door
pUte.. R.abU8 opseriet in t 6,,*

AUGUST

VAN CAUWELAERT
Oeb 16 Fr.

c Nee, geen boek voor nonnetjes aileen,
al gaat bet weI degelijk over den c Hemelseben Bruldegom s maar een schat
voor tedereen, ook en vooral voor wle
midden in 't drukke moderne leven staan
en laten we 't maar zeggen, een beetje
bang zijn voor c hellige» lectuur. -AI
deze brieven zijn frisch, spontaan en
vooral dlepmenschelijk. »
JULES PERSYN In c De Stanaaara»,

I

BIO.. RBDACTIRJRIDC
III DB .000.uJdT8 LAMDU DRR WDBLD

I

IBONNEMENTSPRIJS YOOR BEL61E :
Per Jeer. slechta 50 Ir.
8an expedltte per post.
1 ItIlJI'ftIII' hDaI circa .00 NCeftCfea.

p1Ul1~50 fr.

I
I

....w.

ACTU••LB O• •RZICBTBtC .RT1ULaIC
OBWt"D AAN BOaulf EN BUDD
PlLlI- BN TOOJlB.UUNST wn&••WAARDIG
A.CTUALITBITIQI
ALURLIn Foro'. 1'B....JCblOIUI
CARICATURJUlI
~
KtTId'I'RURoDUCTIBI

I HEr
~
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BANK van het Arrondissement ANTWERPEN
Lange Nleuwstraat. 107-109·111

ANTWERPEN
Outicht in 1886 -

Kapitaal : 15 MiUoen

NEDERLANDSCHI BOEXHUIS
TILBURG (HOLLAND)

Het hoogste genot
bij het lezen
krijgt men
door
'n koffie te drinken

Oeldl\elegglngen all termijn. Veertiendaagsene rekenlngen. Inkasseerlngen
en verhandellngen van koepons.

met

Beursorders.
Spaarkas : 5 0/0

VBRHURINO VAN BRANDKOPPERS
HOOPDBUREBLEN :

36, Lan,e Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Tb. Roucourtstraat, Bercbem

93, Tarnboutschebaan, Borgerhoat
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II

I
I
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Cbeckrekenlng : 3 L/OInterest, teragbetaal-

baar op ztcht,

I

de BEUKELAAR'S
CHICOREI

'C HOC 0 LA D E

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK I

•••
Overal verkrijgbaar

1____

_ _

KOOPT EEN

MINERVA
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
waarde
nooit verlieat
FE

Minerva Motors N.
ANTWERPEN
1

8

-

,

v.
_

.__.._

I

I

De "Verzekeringsmaatschapp.ij
vanden Belgischen Boerenbond "
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

•

KAPITAAL S.OOO.OOO Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

Verzekert iedereen

I•
I

tegen

II

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het LEVEN,

I

I
I
I

enz.

•
Toestand op einde 1929 :
170.000 verzekeringskontrakten in voege.
38 miWoen fr. totaal j8srlijksch premieinkomen,
7 milliard fr. verzekerd kepitaal in Brandverzekering.

142 millioen fro verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
66 miUioen fr. uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.

....
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II
i

I
I
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SCHEERDERS -VAN KERCHOVE'S
Vereedgdq Fabrieken N. V.

Vereenlgdt Fabrleken N. (Waas)
V.
SINT-NIKOLAAS
S I NT· N I KO LAAS (Waal)

•••
II

TELEGRAMMES :
TELEFOONS: 27.98-388
BRIQUETERIES
(S. V. K.) 428
& 448
TELEFOONS:
27.98-386
TEL E 0 RAM M
E S:
ESVEKA
.......................~ BRIQUETERIES

(5. V. K.) 428

«

448

ESVEKA

I
III
I

Gedeponeerd Merk

I
I..
•••
Asbest - Cement Leien ..•
Asbest - Cement Leien I=
Gedepoaoerd Merk

III

®®

II

£I

(I

Vlakke en Golfplaten - Vlakke en Golfplaten - i
II
II

II
II

FABRIEKEN VOOR :

i

FABRIEKEN
VOOR:
PLAASTER
EN PLAASTERPLATEN
PLAASTER EN
CEMENT-PANNEN
ENPLAASTERPLATEN
CEMENT-VLOERSTEENEN I
CEMENT-PANNEN
EN —BETON-BRANDKOFFERS
CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN
BETON-PRODUKTEN
BETON-BRANDKOFFERS
GEWOON EN-KUNSTVAATWERK

I

i

GEWOON EN KUNSTVAATWERK

II

STEEN BAKKERIJEN
DRUKKERIJEN' STEENBAKKERIJEN BOEKBINDERIJ
DRUKKERIJEN .

BOEKBINDERIJ

I
I

10
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!i K. VI. Hoogescboolvoor Vrouwen

i

-II
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. doel.
Vereenlglng zonder wlnstgevend
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II

De Bomstraat, 11, Antwerpen

II

II

-\
(Y)
II
n Godsdienst • Wiisbegeerte • Gescbiedenis . Ii
n
~
if
II Letterkunde Kunst. en Muziekgescbiedenis II
il Wetten. Recbten • Sociale vraagstukken, enz. Ii
»

Ii

Ii

n
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II
i
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II
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II

INLICHTINOFN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN:'

!I
Ii

!I

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN

.\
\~ -:....t>:::_

_

- - Telefoon 710,82 _

_

II

-

_
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ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT

f( VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE ~
~

-

NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER

~~Gerardstraat,
1]
~

-

fJ

18, Antwerpen ljJ

VOLLEDIGE HUMANIORA, .te beginnen na 6e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool) ~
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.?J

INTERNAAT -

EXTERNAAT

JONOETJES WORDEN TOEOELATEN TOT 9 JAAR

@]~~~~~~@]
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.... EEN WERELDHAVENE....
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111

ALVORENS IN DEN VREEMDETE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN

EN VOORAL

IN ALLE OPZICHTEN
DB BBRSTB STAD VAN 8ELGI~

::

RlJke M.a•• vall Schoon. J[uuten en Oudbeden
Bet eeDille Plandn-Mor.tus-Muzeam..
HeerllJke Kerken ell prachtl8e Gebouwen ..
.. • Gedenkteekeaa en StaDdbeelden .. •

~

~

Wier wlDkele en mallazlJaea Diet I
moeten onderdoea wor eIIe vall
DRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM . . LONDEN

--:

.

..

..

EeD .Isaader

V8D

heel bet ecGnomlecbe leven

..

Belill, eD voor den toerlst eeD
ONVERGELIJKELIJItE AANTREItKELIJKBEID
V8D

~

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

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en onnvikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
l

EERSTE DEEL. -

De Noord-NederL Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
.

lngenaaid frs.. 52.60 \
,
Gebonden Irs. 62.50
TWEEDE DEEL. - De Nederlandsche Katholieken in de poJitiek
onder Koning Willem I.

•

lngenaaid Irs. 52.50

Gebonden Irs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid Irs. 90.Qebonden frs. 110.c Zoolang een boek als dat van Dr, WJTLOX niet 'f bezlt kan worden van allen
die optreden In bet belang der openbare katholfeke zaak, dus niet aileen hlstorfcl.
maar ook polrtlcl,soclologen, [ournallsten en zeer veleanderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschljnselen In ODS
katboliek leven, maar ~oolang Is ooze emanclpatfe nag nlet, Ik zeg nlet voltoold,
maar op waardige wijze voortgezet s.
O. OORRIS (Sfudiln).

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

Kindei'tuin. - Lagere. en Middelbare klassen..- Hoeger leergang : Handels-, Talen- en Huishoadkundige sectte,
Humaniora. - Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Germaansche Talen, - Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling. - Lagere Normaalschool,
Hooger Normaalschool 'voor Landbouwhuishoudkunde.
lnlichiingen ie verkrijgen bij·de Overste.

.........
••_
•••_
•••••••_
•••••••••••••T U IN B 0 U W FLO·RA N. V.
~.+

Voorheen : w. JUCHEM « ZONEN
S TAT IE. 0 U D E B.o D •• M 0 R T S E L

_

Broote keus 'In FRUITSDOME. in aUe ,ormen. - SIERAADBOOMEN. - Coniferen.
Heesters. - &roeriblijvende en ,aste planten. - ROOSEN en· DAHLIAS.

i............_

Ahlemeene aanleg van parken. lust-, rots- en moderne tulnen, vijvers.
Bljzonder Ingericnt tot bet aanleggen van 'f(Ult-tulnen en boomgaarden.

.

Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
Postcheckrekenlng 103484

Telefoon : Antwerpen 246.92

_ _

.
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Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

fILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken blJ de A"'OEMEENE BANKVEREENIGINO, Antwerpen

KAPITAAL

I

I

I

PR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJIt

==

Tel.amadrea : NldV&RBAN K

=

Aerseele, Aertrycke, Adlnkerke, Alverlngbem, Ansegbem, Ardoole, Avel2hem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Vzer, Beveren/Roeselaere, Bissegbem, Bizet/Ploegsteert, Blankenbergbe, Hrugge, Ceurne, Dadlzeele, Deerlijk, Desselgbem, Dlxmude,
Obeluwe, Ghlstel, Oulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, lchteghem, Jsegbem, Knocke a/Zee. Komen, Lsngemarck,
Lauwe, Ledegbern, Lichtervetde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, MeuJebeke,
Mo~scr(en, Moorseele, Moerstede, Nleuwpoort, Oedelem. Oygbem, Oosrcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, PasschendaeJe, Plthem, PoelcapeJJe,
Poperlnahe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stave)e, Sweveghem, Swevezeete, Thlelt, 1 horhout, Veurne, Waereghem, Wervlck, West-Roosbeke, Wevelghem, Wlelsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

I

E

II

POIlcbeckr.keaUDI

Np. 17S41S

BIJ- EN HULPKANTOREN :

\n;nOhlb• • •MlIlaaS.

M.IL

.1

I._a

&&lllIIi&.IWidI'

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE BOEKBN, abonneert op

BOEKENGIDS
A1gemeen Nederlandacb Bibliografiacb Tijdlchrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaard gs verschijnt van
lit t era ire en andere Nederlandsche werken.

200 medewerkera
B0 EK ENGIDS telt
behoorende tot het puik
onzer Vlaamscht: krachten op verscheiden gebied;

verschijnt iedere maaitd;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gida, oak op zedelijk ,ebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 20 fRo PER JAAR
Cuylitlltraat, 27, Anlwerpeu.

InschrlJ,lngen te zenden : A. S. K. B.
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CARTONNAGE
1!§5

2§

I

I

55

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

Etiketten in Kleurendruk

i:!!5!

E5!!a

- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden
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Telegram adres : VAMIPRO..TURNHOUT
Telejonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95/mport en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegramcoden in ge/Jruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme..Wester
Union..Rudolf Moss en Private Coden.
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendtU. tot de

I

Caisse fielleralc de
I Reports et de 'Depots I
II Kolonienstraat, 11 Brussel I
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I

Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven e 395 millioen fr.

I
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Voorzitter van -den Beheerraad

Mr Michel Levie, Staatsminister.
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Zoo juist verschenen :

a

Dr. H. E.

R I! V E

Dlrecteur der Openbare Leeszaal
en BibUotheek te 's-Oravenhage

PRAKTIJK ENTHEORIE DERTITELBESCHRIJVING
Aaateekenlngen bit de "Regels voor de Titelbeschrijvin,. vastgesteld door de RUks.

commlssle van Advles fnzake het Blbllotheekwezen. 1924"

PRIJS geb. gld 2,,90

DE STUDIE VAN HEr MIDDELNEDERLANDSCH
TO. IN HET MIDDEN DER NEGENTIENDE EEUW
door Dr. H. DE BUCK
PRIJS

UITOAVEN VAN J. B. WOLTERS -

.

. .

.

. gJd 4,90

ORO,NINOEN, DEN HAAG
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P. Noordhoff Groningen
De onderstaande aUgaven zljn door de Belglscbe Regeerlng opgenomen
In de IIJst der scboolboeken, "''itarvan hel gebrulk toegelaten Is In de
of leleele mlddelbare onderwljslnrlcbtlngen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Dee) I - 3de druk : deelll- 3de druk : deelill .. 2de druk.
Prijs per dee], stevlg gebonden .
2.25
Antwoorden I ... III
1.00
Oraflekenschrift......
0.50
Twaa)f wand platen met grafiken (fi6 X 66 em.)
prijs per plaat.
•
.
..
f 0.60
op karton f 1.- : op Unnen
.
.
.
.
.
f f.25
12 platen eompleet f 6.50. op karton f 11.-. op Unnen ~ f 13.00
Verkteinde reproduetfes van de wandplaten (12 stuks) •
f 0.40
De Ultgever bledt hun, die de Nleuwe Schoolalgebra op hun school
Invoeren, en daarvoor mlnstens 40 de~ltJes bestellen (hetzlj van I, II
of III, voor klaslegebrulk ern present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (f 11.•• ).

Dr. P. MOLENBROEK en- P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Mjdd. en Voorb. H. o.
Dee) I . . met 150 fiRuren, gecart.
Dee) II - met 121 figuren. gecart.

2.75
0.50

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

2.75
0.50

Dr. J. F•.DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 fiKUren f 1.75 :
Uitwerkingen enantwoorden

gebonden.

f 2.25
f 0.50

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

Holland Huis te Brussel
Auderghemschelaan, 61-63
waar de nieuwe achooluitgaven gratia ter
inzage beachikbaar zijn.
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Katholieke Sociale School
voor V rouwen
Clovislaan, 7 5 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. - Voorbereidingtot het Offlcieel
Diploma van Ma8tschappelijke Assistente. - Twee jaren studie ':
een jaar algemeene vorming, een tweede jaarspeclallsatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. - Officieel diploma 08 minstens een iear praktijk.

lnlichtingen en programma te bevragen blj het bestuur der K. S. StI·
Ctovistaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.
STAD

AN T W E R P EN

BERICHT
wordt tee kennis gebracht van belanghc bbenden, dat sleepboot nr 6,

Er
met een trekkracht van 1.400 Kg., zal verkocht worden.
Lielhebbers, die deze boot zouden wenschen over te nemen, kunnen
zich voor bezichtiging wenden tot den Heer Hoofdingenieur KINART,
Bestuurder van den dienstder Havenwerktuigen, bureel Timmerwerfstraat, 40,
alhier, waar nadere inlichtingen kunnen bekomen worden.
Antwerpen, den 7 Februari 1931.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen :
Bil VERORDENINO,

De Secretaris,

De Bureemeester,

H. GYSELYNCK.

FR. VAN CAUWELAERT.

STAD ANTWERPEN.

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 14 April 1931, 's rniddags, op het Stadhuls,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de ondern.rning betrettende het leveren van een, resp. twee

drijvende groan- en zaadzuiger(s).

Borgtocht : 70.000 belga,
Het lastkohier Jigt ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.

Prijs van het tastkohier : 10 frank.

20

U HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS
'. .
.

Colüribia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rueduMidi)149

a
COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS
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Compagnie Maritime Beige
(Lloyd Royal)

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelae Zetel : Ste-Katherdnevest, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES

C O M A R B E L *, ANTWERPEN

CONGO

-

LUN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONal
VIA

ANTWERPEN — LISABON*
TENERIFFE* —BANANA"`
BOMA — MATADI en term
door de prachtig ingerichte paketbooten.
GedlpIomeerde geneesheeren en verpleegsters aan board.
* Enkel voor Passaglers.

LIJN OP OOST AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. Snelvervoer van koopwiren voor Belgisch Congo, Tangs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
,

n LIJN OP NEW -YORK
Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.

n LIJN OP LA PLATA
Twee-maandelijksche postdienst.
••

n LIJN OP BRAZILIE

Twee-maandelijksche postdienst.

.141JN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

n LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Postdienst (China en Japan) rond den 25n der maand.
n Al deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassaglers
en enkele voor relzlgers 3° klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtIngen zich to wenden tot de Agenten Beheerders
.

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelbevest, 61, ANTWERPEN
TELEGRAM-ADRES : r A G E N M A R I N a, ANTWERPEk
TELEPOON : Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen).
-

.
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N. V. Drukkerij Erasmus, Out

DIETSCHE
WARANDE
EN .BELFORT
BEHEER VOOR
HOLLAND&N.INDIE
N. V. P. BRAND'S U.
VAA RTW EG
HILVERSUM

REDACTIE
MARKGRAVELEI, 168
BEHEER:

LEM M ÉSTRAAT, 12
. ANTWERPEN

XXXIK JAARGANG

v

MAANDSCHRIFT

APRIL
1931

INHOUD : J. Jórgensen : Don Bosco. — C. &ckels : Isidoor Opsomer. -Dr. Felix Rutten : Calabrië. -- Dr. Rob. van Roosbroeck : De ' Denkwurdigkeiten" van vorst B. von Biflow en de kritiek, — Verzen van :
A. De Marest, Albe, C. Eetkers, A. van Boeckxsel en V. Groot. — Jul.
Pers jn : Literatuur✓-Geschiedenis. •- André M. Pols : Muziekkronljk. —
Pertina x : Ringsteken. — Boekbespreking. .- Inhoud van Tijdschriften.
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PAEIFIE

IANADIAN

Regelmatige
luxo-booten
Regelmstlge en
enspoedige
apoedlg.dienst
IIlenatmet
....et
lux.-booten

NADA
PEN enenCA
en ANTWER
tussch
tusschen
ANTWERPEN
CANADA
enendede
Vereenigde
alle
stations
Biljetten
Biljettenvoor
voor
alle
stationsIninCanada
Canada
Ver.eenigdeStaten
Staten

N rondom
ded•••••Id.
wereld. Naar
Amerika
ene.
Zuld..Afrika,
TOCHTE
TOCHTEN
.o.dolll
N ...
Am••lk..
Zuld-Alrlks,
de Mlddellandsah• Zee, West-indi§.

de MlddeUs.dauhe Ze., Weat-ln'dUI.

ANTWERPEN—SOUTHAMPTON
2-10-0 alle
maaltijden
ANTWERPEN-SOUTHAMPTON : £: £2-10-0
lalle
maaltlJden
ANTWERPEN
QUEENSTOWN£: 4-1n."..;.0
£ 4-10-0~ inbegrepen
ANTWERPEN --- QUEENSTOWN:
Inb'egr.epen•
.

Draagbare autaars op alle bonten
en
Uitgifte van mandaten travellers, cheques door de Canadian Pacific expresRailway

Canadian paci f i c Rai*lwa y
Agenoy (Belplum) N. V.

Jordaenskaa&, 25, ANTWERPEN

98, Adolphe faxlaan, BRUXELLES

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

Constance T'EICHIVIANN

GESPREKKEN
MET DEN
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Don Bosco
door Joh. j6rgensen,
DE MOEDER (z)
In den beginne was de moeder.
Met allen eerbied voor de Heilige Schrift en zonder de bedoeling om een profaan misbruik te maken van het geïnspireerde woord,
veroorloof ik mij het levensverhaal van Don Bosco aldus in te zetten.
In den beginne was de moeder.
Ook is er bij den aanvang van ieder menschenleven een vader.
Maar wanneer bij hem al de eerste oorsprong ligt van het aanzijn van
het kind, — van hem zal het nooit heeten, zooals dat in Galilea heette
van de Moeder des Heilands : « Zalig het lichaam dat u gedragen heeft,
en de borsten die u gevoed hebben.))
Want het is de vader niet, die het kind draagt. Hij heeft geen
negen maanden lang, de vrucht voelen zwellen en rijpen onder zijn
hart. Hij heeft niets gevoeld van een ander klein hartje, dat begon te
kloppen onder het eigene. Hij is niet gegaan door het vuur van het
lijden en het dal van den dood, om het leven te baren. Er ontspringen
geen voedende bronnen aan zijn beenige borst. Zijn harde lijf is niet
als het land, dat overvloeit van melk en van honig, van voedsel en
zoetheid. Hij is maar een man, alleen maar een vader. De hemelsche
Vader weet zelf wel hoe weinig dat beteekent, en hoe gering het
getal is dergenen die hem liefhebben,
Intusschen stroomt alle teederheid der moeder toe. Zij is schoonheid; de vader is maar kracht. Zij is mildheid; de vader is gestrengheid. Zij is spel, en vader is plicht. Zij is rust, en vader arbeid. Zij is
feest, en vader werkdag. Zij is zuiden en zonneschijn; vader is het
koude noorden. Zij is genade; vader is wet.
Daarom wordt het kind, wat zijn moeder wil dat het worden zal.
Een eerzaam mensch, wanneer dit haar aard is. Een misdadiger, een
(t) Eerste hoofdstuk van « Don Bosco », vertaald door Dr Felix Rutten, en ter
perse bij L. C. G. Malmberg, 's Hertogenbosch.
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boosdoener, als verzet en kwaadaardigheid haar idealen zijn. Een
heilige, wanneer zij zelve op weg is naar het paradijs,
Zij heette Margherita Occhiena en was een Piemonteesche
boerenvrouw.
Piemont, het land « aan den voet der bergen », is nu al wel Italië
maar een Italië dat nog voor een groot gedeelte op frankrijk gelijkt.
De volkstaal klinkt voor den vreemde als een soort Fransch, en het
kortingshuis, het beroemde Casa Savoia, heeft ook zijn oorsprong
aan gene zij der Alpen. De handboeken der geschiedenis leerera,
— en ik laat die leer nu verder gaan tot mijn lezers, — dat hertog
Humbert I Biancomano, « met de witte hand », die stierf tegen ,io5o,
de stichter is van het huis van Savoye, en dat, onder zijn zoon Otto,
de landstreek Piemont vereenigd werd met het tot dan toe zuiver
Fransche, Bourgondische hertogdom. Sedert veritalianiseerde zich
het heerschersgeslacht van Savoye al meer en meer, totdat dit land
in 1718 het koninkrijk Sardinië werd, en in 186o het koninkrijk Italië.
Van het * Fransche Chambery was de hoofdstedelijke waardigheid
al lang verhuisd naar het Italiaansch Turijn. Maar nog altijd rusten
de groote voorouders der Italiaansche koningen, de hertogen van Savoye, in Franschen bodem, in de oude abdij Hautecombe, bij den
oever van het Lac du Bourget. En ook draagt Umberto II in zijn
Latijnsche gelaatstrek-ken nog altijd de sporen zijner afstamming
van geenzij de bergen.

Margherita Occhiena werd geboren den eersten April t788,
in het landstadje Capriglio, niet ver van de stad Chieri, en vlak bij
de kleinere stad Castelnuovo d'Asti. Zij kwam ter wereld in_ onrustige
tijden. Het jaar na haar geboorte brak de Fransche omwenteling uit;
zij was nog maar tien jaar, toen de Fransche troepen Turijn binnenvielen en koning Karel Emmanuel IV noodzaakten, de heerschappij
over Piemont neer te leggen en zich terug te trekken naar Sardinië.
Vergeefs stonden de koningsgezinde boeren tegen de vreemde geweldenaars op. En lijdelijk moesten ze toezien, in het jaar daarna, dat
de 82 jarige Pius VlF door de trawanten der Republiek over de Alpen.
gesleept werd, om den dood te vinden in het verre Valence. Gedurende
vier jaar, van 1792 tot 1796, werd Piemont geteisterd door de Omwentelingsoorlogen, met heel hun nasleep van lotingen, brandschattingen en duurte.
Piemont is een van Italïë's mooiste en vruchtbaarste landstreken.

In verkeers-reclame-uitgaven wordt veel gewag gemaakt van het
groene Umbrië », 1'Umbria verde. Het moge mij hier echter toegestaan zijn, uit mijn lange ervaring, dit hier in het midden te brengen
als Umbrië inderdaad groen is gedurende drie, vier weken in het
begin van den zomer, in Juli, tegen dat de tarwe begint te rijpen voor
den oogsttijd, dan is het hiermee ook uit. Daarentegen zijn de heuvels
van Piemont mijlen-wijd overspread met het vroolijk loover van den
wingerd en staan zij groen van het vroege voorjaar af tot laat in September. En niet alleen is het landschap rijk aan wijnbergen, — de
roode - Barólo en de champagne-achtige Asti zijn wereldberoemd,
-- maar ook levert Piemont gemiddeld io.000 kilo per vierkanten
kilometer aan graan op, en over de 5000 kilo aan maïs. Alleen de olijf
tiert niet al te best op den rijken bodem; die groeit het liefst tusschen
steenen.
En zoo was Margherita Occhiena dus een boerenmeisje uit
Piemont. Er bestaan geen afbeeldingen van haar uit haar jeugd.
Maar een portret dat haar weergeeft als bejaarde vrouw, vertoont een
edel gelaat, met fijne, regelmatige trekken. Het is nu nog maar pas
honderd jaar geleden, dat zij als een jong meisje in Capriglio d'Asti
rondliep tusschen de groene heuvels; en toch klinkt het als een legende
uit de middeleeuwen, — de « donkere » middeleeuwen : maar neen,
laat ons liever spreken van de lichte, de glanzende middeleeuwen, die
de eeuwen zijn van Franciscus van Assisië, van Catharina van Siëna
en van Jeanne d'Arc, — wat de levensbeschrijver van haar zoon
omtrent haar zelve meedeelt
Alreeds als heel klein meisje had Márgherita geleerd, haar tijd
te verdeelen tusschen gebed en arbeid. Met vreugde ging zij naar de
kerk, om er te voldoen aan haar godsdienstplichten, om de heilige
Mis bij te wonen, de heilige Sacramenten te__ ontvangen en Gods
woord te hoorera. De kerk was wel de plaats waar zij het liefst vertoefde,
het middelpunt van haar beste gevoelens. Ongewoon sterk van wil
en vastberaden als zij was, bracht zij al haar handelingen in overeenstemming met 's Heeren geboden, geleid door haar gezond verstand
en gesteund door Gods genade. Nauwlettend luisterde zij naar haar
geweten. Zij had een helderen kijk op menschen en dwingen. Nooit
stak zij haar meening onder stoelen of banken; zij kende geen kletspraat en geen vrees.))
De jonge meisjes van het moderne Italië lijken misschien niet
veel op dit beeld, in elk geval niet diegenen die men er op straat ziet
..

-
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in Rome, Milaan en zelfs in Assisië, met hun korte rokjes die tot de
helft van, het been reiken, en die daar rondtrippelen met hun lange,
vleeschkleurige kousen op spitse schoentjes met hoogen hiel, . gepoederd, de lippen-geverfd, met zwart onder de oogera, zoo goed als de
dametjes van Parijs. Maar ook in Margherita Occhiena's tijd waren er
wereldsche meisjes. Het heet verder in de beschrijving die mij ten
dienste staat — en ik bouw mijn heele voorstelling op naar de gegevens van G. B. Lemoyne, in zijn uitstekende (c Vita del venerabili
Servo di Dio Giovanni Bosco, Torino 1920 », geheel naar de beste
bronnen bewerkt ' — : « Aldoor met haar arbeid onledig in huis . en
op het veld, wilde Margherita nooit deelnemen in de vermaken en het
dansen der anderen ». Daar waren er dus wel degelijk ook die dansten,
-- al was het dan juist geen jazz.
In elk geval is Margherita op deze wijze den huwelijken staat.
niet ingedanst. Maar trouwen deed ze toch. Zelf dacht ze niet aan het
huwelijk. Zij was de oudste van vijf kinderen en vond het als van zelfsprekend, dat haar toekomst lag in het ouderlijke huis, als steun voor
haar moeder,, als troost voor haar vader die al op leeftijd was, en als
moedertje, mammina, . voor de kleintjes.
Maar het zou heel anders verloopen. Niet ver van Capriglio
vandaan, op een heuvelrug, — de heele landstreek bestaat uit hoogten
en dellingen, — tusschen Mondonio en Capriglio in, een beetje
zuidelijk voor het kerkdorp Murialdo, lag — en ligt nu - nog — een
vlek, een drommetje huizen, Becchi of Bechis geheeten, waaraan men
nu den naam van Borgata Don Bosco wenscht te geven. Bechis was
geen landstadje naar onze begrippen, ofschoon het door boeren bewoond was : maar veeleer een stelletje pachterswoningen, met bij elk
doch een klein lapje grond, zoodat de bewoner daarvan op daghuur
moest gaan bij de groote grondbezitters van den omtrek, om in zijn
onderhoud te voorzien.
In een dezer huizen nu woonde een brave, jonge man, met name
Francesco Luigi Bosco, geboren den 4deIl Februari 1784, Hij was
getrouwd en had een zoon, Antonio. Daarenboven had hij zijn oude,
zwakke moeder bij zich in_ zijn huis genomen. De kleine familie kon
de eindjes aan elkaar binden, ondanks de slechte tijden, ten minste
zoo een germate, totdat het ongeluk wilde dat Bosco, in Februari 181 r,
zijn vrouw verloor. Wie zou er nu voor het huishouden opkomen,
de oude moeder verzorgen, op het kind letten, terwijl de vader aan
het werk was ? Daar bleef maar één uitkomst : een nieuw huwelijk.
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Van Bechis is het, als gezegd, niet ver naar Capriglio, en Margherita Occhiena was bekend in de heele buurt, om haar degelijkheid
en ook wel om haar mooie verschijning. Zij was nu vier en twintig
jaar, en Bosco was er achten twintig; en overigens pasten de twee ook
uitstekend bij elkaar. Naar goed oud Latijnsch gebruik was er geen
sprake van vrijage tusschen hen, geen afspraakjes of avondwandelingen, en geen zoenpartijen achter heg en struiken. Francesco ging
eenvoudig op een goeien keer, in zijn zondagsch pak, den heuvel
over, ten zuiden van Bechis naar Capriglio op bezoek. En bij de lange
tafel in de keuken daar, in den grooten stoel gezeten, — waar de Italiaansche boer van heden ook nog altijd zijn gasten ontvangt, onder
de rij der gerookte hammen die er aan de zoldering hangen, — deelde
de jonge weduwnaar Margherita's vader mede, wat hem op het hart
lag. Matgherita werd naarbinnen geroepen, was eerst heelemaal
niet genegen om van huis weg te gaan, liet zich dan bepraten, toen
de jongere zuster Marianna beloofde, dat zij haar plaats wel zou innemen en voor de oude moeder zorgen. « Ik ben dan toch ook nog
niet heelemaal aftandsch glimlachte Melchior Occhiena, >>. Een flesch
goede Piemonteesche wijn kwam op tafel, -- deden zij er zich aan
Barólo te goed? — het ja-woord werd beklonken. En den zesden
Juni 1812 verliet Margherita het vaderlijk huis, om haar intrek te
nemen in de bescheiden woning van Francesco Bosco te Bechis.
Ieder man krijgt de vrouw die hij verdient. God is onzegbaar
rechtvaardig, nauwlettend rechtvaardig, en rekent met grammen en
greintjes als op de weegschaal van een apotheker. Ook krijgt elke vrouw
den man dien zij verdient; maar dit ligt verder buiten mijn bevoegdheid. — Het is duidelijk dat men met een « mag ik de juffrouw naar
huis brengen ? » geen koningin Dagmar buit maakt; en al kan het dan
wel heel ontroerend zijn, dat Greetchen 's nachts den grendel niet
voor haar deur schuift, zoo is deze voorkomendheid nog geen goede
grondslag om daarop het samen-leven te bouwen. Laat dit « verborgen brood » nog zoo zoet zijn, en dit « gestolen water » nog zoo
smakelijk, de oude Schrift heeft gelijk, wanneer Salomon er tegen
waarschuwt om daarvan te eten en te drinken (IX, r 7 — 18).
Zij kwamen niet samen in heimelijke verborgenheid, deze twee,
waaraan Giovanni Bosco zijn bestaan te danken had, — maar aan
de voeten van het altaar des Heeren, in het heldere licht van den dag,
met den oprechten wil om één te zijn en vereenigd te blijven. In eer
en deugd zochten zij de deur der bruidskamer op, en het heilige woord
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ging in vervulling : « Wie een deugdzame huisvrouw gevonden heeft,
bezit grooter schat dan paarlen, Op haar betrouwt het hart van haren
man. Zij doet hem goed en geenszins kwaad alle dagen van haar leven.
Zij schaft zich wol en vlas aan en arbeidt met het overleg harer handen. Zij is als het schip van een koopman : van verre doet zij haren
leeftocht komen. Zij staat op als het nog nacht is, en geeft spijs aan
hare huisgenooten en voedsel aan hare dienstmaagden. Zij richt het
oog op eenen akker en koopt dien; en van de vrucht harer handen plant
zij eenen wijngaard. Zij slaat hare hand aan groote dingen, en hare
vingeren grijpen het spinrokken. Zij is voor haar gezin niet beducht
ter oortake van koude of sneeuw, want al haar huisgenooten zijn
voorzien van dubbele kleederen. Haren mond opent zij voor de wijsheid, en de wet der goedertierenheid is op hare tong. Zij slaat de gangen van haar huishouden nauwkeurig gade en het brood eet zij niet
in ledigheid. Bedrieglijk is bevalligheid en ijdel is schoonheid. Een
vrouw die den Heer vreest, moet geprezen worden ». Z66 Salomons
spreuken, XXXI 10-31.
En zulk een vrouw was er wel noodig in tijden als de wereld
juist toen beleefde. Het was in 1813 dat Margherita Bosco het leven
.schonk aan haar eerste kind, een jongen, Giuseppe; het was « 1'année
terrible », het jaar dat Napoleon op zijn terugtocht van Moscou met
ontzetting moest denken aan de spotternijen, waarmee hij den banvloek van Pius VII had vernomen. « Die zal de wapens niet doen
vallen uit de handèn mijner soldaten ». Maar zij lagen - er nu, bij de
oevers der Beresina en in-de sneeuw langs heel den weg zijner nederlaag, de Fransche geweren, die de « grande armée » uit de verstijfde,
bevroren vingers gevallen waren.
Doch de geweldige Corsikaan was nog niet overwonnen; ook uit
Piemont trok hij de laatste troepen om zich samen, tot zelfs jongens
van achttien ' jaar. Reeds waren twintig duizend jeugdige Italianen
gevallen in den strijd tegen Spanje; vijftien duizend kwamen er in
Rusland om. En zelfs de meest afgelegen dorpskerk had geen klokken
meer. Napoleon had ze alle genomen en omgegoten tot kanonnen.
Maar als de klokken dan ook zwegen, de harten jubelden, toen Victor
Emmanuel I in 1815 opnieuw den troon besteeg en Pius VII, uit
dank voor den val van den tyran, het feest van Maria Hulp der Christenen instelde : Auxilium Christianorum.
En juist op een Maria-feest in datzelfde jaar legde Margherita
Occhiena zich neer, om het leven te schenken aan haar tweeden zoon.
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Dit was Giovanni Bosco, ----- Giovanni, Melchior, -- aldus naar zijn
grootvader genoemd, -- geboren den 16den Augustus 1815 en
gedoopt den dag daarna, in de kerk van S. Andreas te Castel Nuovo
d'Asti.
Nauwelijks twee jaar duurde het echtelijk geluk van het jonge paar.
Op zekeren Maandag kwam Francesco Bosco naar huis van het veld
terug en ging, verhit als hij was van den arbeid en den zonneschijn,
den kelder in, om er wijn te halen voor het middageten. Dit had een
hevige longontsteking ten gevolge, die hem binnen weinige dagen
het leven kostte. De woorden die hij op zijn sterfbed zijn vrouw
toevoegde, schijnen eerder op hun plaats in een oude heiligenlegende,
dan dat men ze verwachten zou van de lippen van een Piemonteeschen
boer in het jaar onzes Heeren 1817. Hier zijn ze :
« Zie, welke groote genade God mij bewijst. Hij roept mij tot
zich vandaag, op een vrijdag, den dag dat onze Heiland aan het kruis
is gestorven, en_ op hetzelfde uur waarop ook Hij stierf, en in den
leeftijd van drie en dertig jaren als Hij zelf ! »
Giovanni was twee jaar oud, toen zijn vader overleed. In een eigen
levensbeschrijving, die hij in zijn ouden dag opstelde, vertelt hij, hoe
zich een klein woordje van dat oogenblik daar in zijn herinnering
heeft geprent : (( Allen verlieten de sterfkamer, maar ik alleen wilde
blijven met alle geweld. Mijn moeder had een kruik met zemelen in
de hand, waarin eieren bewaard werden, en zei tot me : K Kom,
Giovanni ! » Ik antwoordde : « Als vader niet meekomt, kom ik ook
niet »». Toen begon ze hevig te snikken en riep : « Mijn arme jongen,
je hebt geen vader meer ».
Wie eenigszins bekend is met de levenswijze der Italiaansche
boeren, ziet het heele tooneeltje' voor zich. De witgekalkte kamer,
zonder veel meer dan het breede, echtelijke bed, met maïszakken als
matras, de grove maar helderwitte lakens, de' beide op elkaar gelegde
harde hoofdkussens; in het massieve muurwerk van den wand de
drie diepe nissen die tot kast dienen, gesloten met houten luik, witgekalkt als de wanden, maar open zonder meer. Uit een van deze
primitieve muurkasten neemt Margherita Bosco de kruik met de eieren
die behoedzaam in zemelen gelegd zijn, om een eierpannenkoek te
bakken voor het middagmaal. Want ofschóon haar man daar nu wel
koud en bleek en onbeweeglijk neerligt, midden in de groote bedstede,
gaat toch het leven zijn gang; en haar stiefzoon Antonio, haar eigen
kinderen, Giuseppe en Giovanni, hebben honger : « Kom, Giovanni!
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Maar Giovanni wil niet. Hij wil niet, wanneer zijn vader niet
opstaat uit zijn onheilspellende onbeweeglijkheid en mee aan tafel
komt aanzitten, « Vader moet ook meekomen ! » En een menschenleeftijd later herinnert zich Don Bosco dat oogenblik nog, -- den gestorven vader, het snikken van zijn moeder, en de. kruik met de eiers
en de zemelen...
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Isidoor Opsomer
(Naar aanleiding van zijn triomfantelijke tentoonstelling
in de « Galerie Georges Giroux, te Brussel.)
))

Hij gaat uit van het stevige standpunt, dat het merkwaardige en
wetenswaardige over een artist niet zoozeer bestaat in 't vermelden,
dat hij in 1878 te Lier geboren werd, dan wel in het mededeelen, dat
hij van af zijn prilste jeugd neiging had voor teekenen en kleuren.
Inderdaad, zulks heeft belang voor 't publiek, dat iets vraagt over
den kunstenaar, en zich van den mensch doorgaans weinig aantrekt.
Dat de kunstenaar er zonder den mensch niet zou zijn, en dat dus de
geboorte van laatstgenoemde wél op den voorgrond mag gebracht,
daar zonder die geboorte...
0, die onsterflijke La Palisse...
ja : van zijn prilste jeugd had hij — Opsomer, niet La Palisse —
neiging voor teekenen en kleuren. Vond het schoolprogram almachtig
vervelend, daar er bij rekenen geen verfdoos, en bij spraakleer geen
potlood te pas kwamen. Werd soms zoodanig door het teekenduiveltje
bezeten, dat hij stiekem over een muurtje klom, en in een verlaten
klas zich ging vermeien in het volkrabbelen van — 't was effenaf
zonde ! — ettelijke bladen zeer deugdelijk papier, die bestemd waren
voor het dictaat, of voor het opsommen der producten van den
Belgischen landbouw.
De toekomst vertoonde zich dus zeer somber voor dien dwazen
jongen, blijkbaar zonder begrip der waarde van den tijd.
En van de practische kennissen.
Luisterde niet naar wijzen raad van menschen met levensondervinding. Moest en zou schilder worden. Wat wilt ge ! 't Verstand komt
niet voor de jaren. Nu, dan maar van den nood een deugd gemaakt:
Mocht naar Antwerpen, naar de beroemde « Kademie » : Het cenakel
van de Vlaamsche Kunst.
Arbeidde als jongeling met de geestdrift van den over 't muurtje
klimmender knaap, en tezelfder tijd, met de volhardende vlijt van den
wilskrachtigen man. Waar geestdrift en vlijt samengaan met de gewijde
gave, zonder welke ze wel tot handigheid, nooit, echter, tot kunst ver249

mogen te leiden, daar drijvers daar heffen ze over alle moeilijkheden,
over alle hindernissen heen.
Veroverde telkens de eerste plaats, bij de eindprijskampen van
elk Academisch jaar. Behaalde, als bekroning van zijn studietijd, den
Godecharles-prijs. Reisde naar Rome. Ging...
Maar kom : Dat alles staat, wat de belangrijkheid voor het publiek
betreft, eenigszins op zelfde lijn, als de datum van zijn geboorte en de
naam van zijn meter...
Wat hooger uitrijst, wat gretiger doet toehooren, wat scherper
doet toekijken:
Naarmate hij zich vrijmaakte van de academische omknelling,
kwam het dieper begrip, het klaarder inzicht van wat schilderkunst
eigenlijk is, zijn geest verhelderen, zijn horizont verwijden. Het
boekerige, het wormstekige van die min of meer behendige navolging,
die gewichtig « traditie » werd genoemd, en die soms niets anders was
dan conventie : een -kanaliseeren van den initiaefsstroorn binnen de
miezerige muurtjes van a-prioristische schoolmeestersregels, — het viel
alles brokkelig af, zooals de bolster van . een knop, bij 't uitbreken van
de bloem. Wel bleef hij nog bij het romantisch onderwerp. Wel wilde
hij nog telkens iets u vertellen », behagen aan de menschen, voor wie
kunst slechts aantrekkelijkheid heeft, wanneer ze onder anecdótischen
vorm tot hen komt. Doch ook dàn reeds was Opsomer de kamper met
de kleur, de verheerlijker van de verf, die langzamerhand het toevallige, het gezochte, het gewilde achterwege liet, om meer en meer aandacht, en toewijding, en kracht, en liefde, te verleenen aan de schildering zelf, aan het zingen van Tederen toon in het koor van 't geheel,
aan de harmonie der verhoudingen, aan het algemeen plan, dat met
zijn alomvademende grootschheid de er in verwazende, verdwijnende
bijkomstigheden beheerschte.
De schilderkunde groeide tot schilderkunst.
Tot schilderkunst, voor wie het voorwerp niets, voor wie het
weergeven van 't voorwerp alles is. Groot, oneindig week dan de gezichteinder achteruit. Niet meer gebonden aan de noodzakelijkheid
van het « schilderachtig onderwerp », werd het hem duidelijk, dat alles
rondom hem schilderachtig en schilderswaard was. En zooals neophieten, in de extase van 't waarheid-ontdekken, onstuimig gaan naar
het uiterste van dezer toepassing, zoo verzaakte ook Opsomer met een
volstrektheid, die het hevige had van 't fanatisme, aan al wat zelfs nog
maar den schijn van smuk, van verfraaiing zou kunnen doen ver:aSo
-

-

moeden. Hij zocht, en vond, en, schilderde het banaalste, het prozaistische, van het banaal-prozaistisch dagelijksch bedrijf : Plomp, witverlakt keukengerei, in een ruige, koude arbeidersomgeving. Witte
koffiekan, melk- en suikerpot, en daarbij een brood, een plateelen
kom... Overgebracht op politiek plan, zou het t« proletarische » schilderkunst kunnen heeten...
Doch die rakker van een Opsomer, wachtte de deftige, voorname
burgerij uit het artistieke wereldje af, achter den hoek van de straat,
en smeet haar plots die « proletarische » schilderkunst voor den neus.
Almachtig If Geen glinstering van kristal, geen glanzing van zilver, geen
glimming van porselein, geen schemeling van zijde, geen weelde van
fluweel... Almachtig ! Almachtig ! ! Een witverlakte, en dan daarbij
nog gedeukte en afgeblotte, koffiekan, melkpot en de rest... Waar was
het fatsoen ? ! Waar was de oogenlust ? ! Waar was, ja waar was «c de
traditie»?!!
. En het duurde een aardig tijdje, alvorens de geheel van - streek
gebrachte burgerij uit het artistieke wereldje begon te begrijpen, en,
beginnend te begrijpen, begon te bedaren...
Wat aanvankelijk verketterd en verworpen was geworden als,
wegens zijn totaal gemis aan onderwerp-schoonheid, geen uitstaans
hebbend met schildersschoonheid, kwam haar allengskens voor als...
hum... ja... nog zoo kwaad niet... hum, hum... wel aardig... hum,
hum, hum... recht eigenaardig... Had wel goede kanten... Was zoo
sympathiek door 't ongekunstelde, 't ongezochte... ja,.ja : dàt was
het : Ongekunsteld en ongezocht. En eigenlijk wel merkwaardig, in
dat ongekunstelde en ongezochte toch zoo 'n buitengewoon leven,
zoo'n ongemeene kracht...
Zoetjesaan geraakte ze er mede vertrouwd. Werd het vroegere
vreemde haar klaar. Voltrok zich het mirakel, dat ze van lieverlede
zich meer en meer afkeerde van het glinsterend kristal, het glanzende
zilver, het glimmend porselein, de schemelende zijde, het weelderig
fluweel, en dat ze zich meer en meer wendde - naar dit witverlakte
proletariërs-tafelgerief, daarbij dan nog gedeukt en afgeblot...
Want het was die burgerij uit het artistieke wereldje ten slotte
duidelijk geworden, dat het, in schilderkunst, gaat om de schildering,
en niet om het geschilderde. En als ontwakénd, ontwaardde zij, het
doek van haar vooroordeel eindelijk geheel weggeschoven, dat Opsomer's schildering die was van een kamper met de kleur, een verlieerlijker van de verf, Dat Opsomer's schildering het geschilderde
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waarde gaf, in stede dat het geschilderde waarde moest verleenen aan
de schildering.
Gelijk het stilleven, vereenvoudigde, synthetiseerde hij ook het
landschap. Gedurende den oorlog uitgeweken en arbeidende in Holland, geraakte hij er geheel onder de geweldige bekoring van de grootmeesters van 't Hollandsch landschap, en, veel meer nog, onder de
geweldige bekoring van het 1 ollaridsch landschap zelf. Hij, de doordieper van de kleur, de doorpeiler van het licht, wanneer hij zat aan
de Nethe of in een uithoek van Lier, en het glanzend groen der oeverbeemden, het gemoireerde van 't weerschijnend water, het harde
bruinrood der pannendaken, het goorgrauwe der gevels, en vooral,
het vochtige der atmosfeer en het monumentale der wolkenkarveelen,
opving, langs de lenzen zijner oogen, in het kristal van zijn kunstenaarstemperament, en àl het opgevangene daaruit overbracht, gansch
herschapen, op het duldig wachtende doek, — hij ondervond, , verrukt, dat Holland als een voortzetting gaf van wat hij te Lier had gelaten. En een voortzetting, breeder, hooger, rijker, vollediger, dan het
aanvankelijke, dan Lier zelf.
Als in extase zag hij daar, schilderde hij daar die weelderige,
die wonderlijke landschappen, welke als 't ware branden van in hun
binnenste verborgen, koud licht, dat de luchten zet in glorieuzen
gloed, dat de muren beblaakt met weerkaatsing van het vuur, dat -.het
water -- vooral het water ! — een glasachtige doorschijnendheid
geeft, die de vochtigheid en de helderheid van het oorspronkelijke
overbrengt in de kopie. En meer en meer verdwijnt het « onderwerp ». Of liever : Meer en meer herneemt het onderwerp de plaats
in, buiten welke het niet zou mogen gehaald worden : De ondergeschikte, de dienende plaats. Enkel een reden tot verwerken van kleuren. Maar die kleuren dan opgevoerd tot zulkdanige uitdrukkingskracht, dat het « onderwerp » er in te loor gaat en alleen de uitdrukkingskracht, de schildering, triomfeert.
Het was de tijd van zijn worstelen en werken en winnen met
Sluyters en Gestel in Holland, met Lefauconnier van Parijs. Het was
de tijd van druk en dapper opbouwen, terwijl over een front van
honderden kilometer, druk en dapper verdelgd werd door millioenen,
die elkaar vijanden hiettenn en vermoordden, omdat een groepje grooten
dit zoo beslist had...
Wanneer hij na den wapenstilstand terugkeerde, bracht hij in
't wederrechtelijk geschonden en schandelijk geschoffeerd België,
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vier eindeloos lange jaren uitgeperst en uitgebloed, de heropwekkende, vernieuwende kracht van zijn uitgedijde, gedegen kunst.
En den machtigen factor van zijn frisschen werklust.
Want heel zijn leven stond en staat in het teeken van den arbeid.
Van den eerlijken, onverdroten, opstrevenden arbeid. Dit was zijn
kenmerk als knaap. Dit bleef zijn eigenschap als man.
En die eigenschap deelde hij, met zijn vele andere gaven,
mede aan zijn leerlingen in de Antwerpsche Academie, waar hij
professor was geworden. Professor, z6o' gewaardeerd, dat hij, enkele
jaren geleden als Bestuurder werd aangesteld van het Hooger
Instituut van Schoone Kunsten.
Doch ook dàn nog bleef hij trouw aan den makker van zijn jeugd,
aan den vriend van zijn volwassenheid : Aan den uiterlijk strengen,
maar in feite zoo weldoenden Arbeid. Die verheven post werd hem
geen plaats tot genieten van alleszins verdiende rust in arbeidsmatiging, maar een uitgangspunt voor het ontwikkelen van nog
toenemende bedrijvigheid. Vroeg, heel vroeg, staat hij elken ochtend
paraat in zijn atelier, ter Academie, heeft reeds aardig wat werk
achter zich, wanneer zijn leerlingen toekomen. Zijn talrijke leerlingen,
twintig, vijf en twintig, niet alleen aangetrokken door de kracht van
zijn kunst, maar ook gestuwd door den drang van zijn vlijtigheidsvoorbeeld.
Dit buitengewone, — vooral voor een artist, die al te vaak de
behoefte, om slechts te werken wanneer hij er lust toe heeft, aanvoert
om zijn vadsigheid te verontschuldigen, — dit buitengewone lijkt
echter Opsomer z.élf allernatuurlijkst. Want op de aanmerking,
dat een dergelijk inspanningsvol leven uiterst zeldzaam voorkomt,
en derhalve den uitgezonderde, die het te aanschouwen geeft, tot
des te hoogere eer strekt, antwoordde hij eenvoudig .
Ik beschouw dit als mijn plicht. En nu, meer dan ooit, is mijn
leuze : « Ik dien.))

Waar nog betrekkelijk jonge schilders geregeld met een overzichtelijke tentoonstelling hunner werken voor den dag komen, mocht het
wel verbazen, dat een man van de grootheid en den ouderdom van
Opsomer, daarin steeds achterwege was gebleven. Het groeide dan
ook tot een ophefmakende kunstgebeurtenis, wanneer bekend werd
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dat hij, eindelijk ! daartoe zou overgaan, in de prettige en prachtige
zalen der (( Galerie Georges Giroux », te Brussel.
Die in Februari jongstleden gehouden tentoonstelling zijner werken uit het tijdperk, loopende van 1925 tot en met 1930, (slechts een
drietal stukken, waaronder het kapitale « Antwerpen », dagteekenden.
van 193 z) heeft den bewonderaars van den machtigen meester een
éénige gelegenheid geschonken, om zich daar te verlustigen in de
breede ontplooiing .van zijn veelzijdig talent.
Want zoowel in zijn, nochtans schaarsche, bloemstukken, als
in zijn eveneens zeldzame naakten, zoowel in zijn stillevens als in zijn
stads ichten, zoowel in zijn riviertafereelen als in zijn portretten
Steeds is het de forsche hand van Opsomer, die men er in ontwaart.
Steeds is het de rijke kleur van Opsomer, die men er in geniet.
Steeds is het de dramatische visie van Opsomer, die men er in
huldigt.
Welke van de drie eigenschappen wel overweegt in dit stoere,
stevige werk ?
Geen enkel. En toch zijn ze alle drie opgedreven tot een hoogtepunt, dat, zoo slechts één er van aanwezig moest zijn, het de scheppingen zoowel als den schepper reeds een blijvender naam zou
verzekeren. Doch in stede van één, bieden ze drie hoogtepunten te
aanschouwen. De forschheid van de hand moet niet onderdoen voor
de rijkheid van de kleur. En forschheid en rijkheid groeien, met het
dramatische der visie, harmonisch samen tot die sterke, evenwichtige
eenheid, welke de onweerstaanbare aantrekkingskracht van het kleinste doek zoowel als van het grootste . gewrocht uitmaakt.
" Wat bij Opsomer dadelijk treft, en, zich herhalend in elk schilderij, toch telkens weer nieuwe schoonheidsontroering verwekt,
is de strenge, de uiterste soberheid van zijn voorstelling. Zooals reeds
aangemerkt : hij schakelt bewust alles uit, wat ook maar een schijn
van opsmukking zou kunnen heeten, kiest bij voorkeur zelfs datgene,
wat niemand wil, wat als 't ware niets in zich heeft, om tot uitbeet-,
ding in kunst te verlokken. Soms lijkt .het zelfs, -- waar hij, bij voorbeeld, dit banale, plompe, witverlakte tafelgerei uit een goedkoop
bazaartje, of wellicht verkregen als premie voor margarinebons,
schildert naast een brood, een plaatpot en een kom eieren, — alsof
hij opzettelijk gezocht heeft naar al wat door anderen zou afgewezen
worden als te onbeduidend-banaal; alsof hij, zich het lot van die
paria's uit het keukenalaam aantrekkend, ze wil optillen uit de oude
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schamelheid, en ze stellen wil naast de glanzende schotels en sierlijke
vazen, met zooveel voorliefde in de stillevens opgenomen.
En hij slaagt, waarachtig, in zijn alleszins stout bestaan. Want die
prutsige dingen krijgen onder den streek van zijn penseel een zonderlinge bekoorlijkheid, Zonder dat hij poogt ze te verfraaien met franjes
van verbeelding, met stras] es van poëzie, bedeelt hij hun een ongewoon belang, een onvermoede kostbaarheid, enkel en alleen door het
weergeven der inwerking van het licht en der felheid van de contrasten, of der mildheid van de harmoiie der kleuren en tinten.
Duidelijk komt het, eveneens reeds vermelde, innerlijk wezen
van die groote kunst daarin uit : Niet het voorwerp heeft waarde, als
dusdanig. Alleen de schildergeschiktheid van het voorwerp komt in
aanmerking. En zooals destijds Gezelle — doch in een gansch andere
sfeer — zich boog naar het irisectj e op den waterspiegel en naar het
blommetje in den beemd, —. zoo blijft deze verwendichter stil voor
de onooglijke voorwerpen van dagelijksch gebruik, en schildert ze
met een kracht, met een liefde, die de plompe witte keukenpotten
omscheppen tot een met fijnste schakeeringen overspreide, blanke
symphonie, die de bruine korst van 't brood doen dienen tot zwaren,
breeden grondtoon, rond welken de zachtere kleuren deinen in rustig
rhythme; die de lange blaren der plant in den rooden pot de 'lenigheid van 't leven verleenen in de rankheid van hun opschieten en in de
hoofschheid van haar , neerbuigen; die aan de eieren in de kom die
broosheid, die doorschijnendheid schenken, waardoor ze, ondanks hun
onooglijke alledaagschheid, een boeiende bekoorlijkheid verwerven.
Ook in zijn stillevens, komt opvallend het bijzonder kenmerk van
opsomer's bijzondere kunst naar voren. Dit kenmerk is 4e felle dramatiek. Niet die van de geweldige gebaren. Niet die van den luiden
schreeuw. Beheerschte, betoomde dramatiek, die alle nuttelooze
veruitwendiging versmaadt, die genoeg heeft aan de groote innerlijke
kracht, waaruit ze ontsproot, waarvan ze leeft. Zijn grasgroene appelen in blauwe porseleinen schaal, zijn witte en gele meloenen in
aarden teil, zijn ronde tafel met blanke .kruik, zijn zwartgleizen soepkom en suikerpot, bij den tinnen schotel, en nog zooveel andere zijner
sterke stillevens : Ze rijzen daar voor ons in den eenvoud, die aan
naaktheid grenst, van hun opgesmukte werklijkheid; maar tevens in
de voornaamheid van hun samengeperste kracht, van hun vreemdernstige beteekenis, donker-rustig in de aaiing van het veelal schemerige, zelden heldergianzende daglicht. Er is daarin, evenals in zijn
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(( Doode fazant )> en « Doode eend », een volheid van volume, een
veiheid van verf, een directheid van aanvoeling en een persoonlijkheid van vertolking, welke die stukken -stempelen tot het meest
karakteristieke van dezen tijd, voor de galerij van alle tijden.
Wat in het levenlooze door hem tot leven gebracht werd, krijgt
een summum van uitdrukking in zijn portretten. Meer dan in Zijn
naakten. Want hoe deze ook uitmunten door vastheid van lijn en
kloekheid van bouw, hun vleesch heeft minder dat trillende, dat
bloedwarme, dat zachtbloeiende of dat heftig doorstormde, waarin
het louter lichamelijk leven zich veropenbaart, onder de inwerking
van het gedempte of klaterende licht. Zijn dramatisch temperament
— de antipode van zijn uiterlijke verschijning, zonnig, optimist,
joviaal — heeft hem hier wel kracht, groote, kruimige kracht doen
veruitwendigen in die kloeke vrouwentorsen, doch daarbij een te
geringe plaats gelaten aan datgene, wat vooral in naakten de zindering
der bezieling brengt in de doodschheid van 't beeld : Het gevoel.
Dit gevoel spreekt des te sterker in zijn prachtige portretten.
Elk dezer blijkt van een gaafheid, van een oorspronkelijkheid, en
van een macht, die ze onvergetelijk vastankeren in het blijde en
bewonderende herinneren. Ieder van die mannen staat daar niet alleen
met de onverwarbare eigenaardigheid van zijn physiek voorkomen,
maar ook met het oneindig subtielere, en hier toch duidelijk uitlijnende, van zijn verborgen wezen, dat heet : het karakter.
Daar hebben we dit breed geborstelde « Portret van A. Deleu »,
die flinke, stevige gestalte in de vaalbruine regenjas, waarboven
zoo kranig hèt krachtige hoofd, met de vinnige, donkere oogen en
den vagen glimlach over het ronde, gebruinde gelaat : Een maximum
van mannelijke energie, uitgedrukt met een minimum van middelen.
Daar hebben we dit fijner behandelde « Portret van Ch. Bernard )), de rilde leest geprangd in het roodbruine jasje, en op het eerder
kleine, olijfkleurige gelaat, waaraan de zwarte haren en het puntbaardje
iets Mephisto-achtigs geven, ook een amper zich afteekenend
lachje. Doch hier niet het opene, het levenslustige, het levenuitdagende van het eerstgenoemd portret. Hier veeleer het satirische, het
sarcastische van iemand, die sinds lang teruggekeerd is uit het land
van de begoocheling, en sceptisch blikt op alle enthousiasme. Hier
veeleer, het raadselachtige van een ingewikkelde natuur, die het
driftige van hare gedachten verduikt onder het masker van een lichten
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en toch ondoorgrondelijken glimlach, gesloten zooals het gelaat van
de sphinx, wier beeld naast hem staat...
Daar hebben we dit geweldige « Portret van Felix Timmermans ». Als schilderwerk, een zijner degelijkste, zichtbaar in meerukkenden roes, in volle overgave geschilderd. Doch misschien minder
hoogstaand als conterfeitsel van een bepaald persoon. Het wil ons
voorkomen, dat de drang naar het dramatische Opsomer hier wat te
machtig is geweest, zoodanig, dat hij zijn onderwerp stelde in een
sfeer, die het omringt met iets ontzagwekkends, maar die nagenoeg
geheel vreemd is aan het innerlijk wezen van dit onderwerp. Zoodat
we in bedoeld portret wel de trekken, doch niet den mensch herkennen. Het gemoedelijke, het kleurige, het archaïsche, en toch zoo
saprijke en bloedwarme van Timmermans' vertelkunst, vinden we
deels vervat in de begijnhof huisj es en de stille straatjes van het op den
achtergrond uitlijnende Lier. Doch in dien tragischen Mussolini-kop,
met de staalharde trekken, den bijna bitsig gesloten mond en de
priemende hallucinatie-oogenk, ontdekken we gaar niets van het
milde gemoed, den oolijken geest en het kameraadschappelijk karakter, zooals zij zich aan ons mededeelen in de boeken van dien
vermaarden Vlaming.
Even kloek als schilderwerk, en geslaagder als weergeving eener
bepaalde persoonlijkheid, is Opsomer's heerlijk « Zelfportret ».
Daarin heeft hij op een waarlijk indrukmakende wijze zichzelf uitgebeeld naar het wezen van zijn kunst. In schoonen eenvoud, in duurzame kracht. Gelijk hij daar, levensgroot, tot aan de kniéën staat
uitgebeeld, de handen in de zakken, even naar rechts wendend het
hoofd, met op het donker vest de vroolijke verscheidenheid van 't
witte borstzakdoekj e, en het volle, door zon en lucht roodgetinte
gelaat forsch-mannelijk onder den grijzen vilt, geeft hij inderdaad
weer wat hij is als artist : De stevig staande in de realiteit van het
Liersche landschap, dat zich achter hem uitstrekt in een weelde van
donkere, levende kleuren, en de scherp over de wereld schouwende
opspoorder van schoonheid, die hij op het doek vastlegt ter eigen
verblijding en ter verheuging van de gemeenschap.
En al wat die scherpziende en forsch verwezenlijkende vertolker
van den innerlijken mensch door middel van de uiterlijke figuur,
bezit aan scheppend vermogen en aan bezielende kracht, heeft hij
blijkbaar samengevat en gegeven in dit weergaloos-mooie « Portret
van C. Huys mans ».
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Het is steeds gewaagd, — vooral waar het, zooals hier, een zich
in volsten bloei bevindend kunstenaar betreft -- van hem te getuigen,
dat hij met zeker werk het hoogtepunt van zijn kunnen bereikt heeft,
en daarbij dan te voorspellen, dat hij het nooit zal overschrijden.
Doch ira onderhavig geval zouden we het toch al op één durven
zetten, en zonder aarzelen beweren, dat die Opsomer van Huysmans'
portret nimmer door den Opsomer van een ander conterfeitsel zal
overtroffen worden.
Want hier is hij, meenen we, op de grens van de mogelijkheid
- althans van zijn mogelijkheid — gekomen.
Heel het geestelijk leven van den mensch is veruiterlijkt in dit
beeld. In dit beeld met het hoekig . en scherpe gelaat, vaal in de omstreuveling der warrige sluikharen; met die vast-opeengesloteri, dunne
lippen, waarachter de bijtende bitsigheden, de sprankelende spotternijén, de vlugge aanvallen en de boze. listigheden, wachten naar uitknetteren in een vonkelend of vlijmend woordenvuurwerk; en met
die zwarte oogen, vol donker vuur achter de - glitterende brilglazen.
In die ranke leest, even voorovergebogen, als ter tegemoetkoming
van het auditorium, ofwel, als ter toespringing op dit auditorium,
met de macht van zijn lenige redeneering. En dit geestelijk leven
van den mensch is nog, is vooral verduidelijkt in die beenige handen,
in die uiteenstaande, op de tafel steunende vingeren, waarvan de
knobbelige, skelettige magerheid nochtans blijkt samen te gaan met
een verrassende spierkracht, doorweven als ze zijn van overgevoelige
zenuwen, trillende en krimpend bij de lichtste ontroering zoowel als
bij den lievigsten schok. Opsomer heeft hier glansrijk het allermoeilijkste verwezenlijkt : Het naar uiterlijke ondankbaar onderwerp.
toch z66 — en zonder geweldaandoen van de waarheid -- naar voren
te brengen, dat we enkel nog oog en bewondering hebben voor de
schoonheid der vertolking van het geestelijk leven, in dit onderwerp.
Neemt Opsomer, bijzonder door dit Huysmans-portret, een
hooge en blijvende plaats in tusschen de Vlaamsche meesters van de
figuur, zijn grootste en duurzaamste faam zal nochtans die blijken,
welke hij verwierf door zijn landschappen.
Inzonderheid, door zijn water- en luchttafereelen.
Wel heeft hij ook- schattige, schitterende dorps- en stadszichten.
En hier denken we met steeds frissche vreugde aan doeken zooals
« ]De roode kerk » met het overweldigende van die in tragisch zonnerood tegen de vaalbruine lucht aflijnende dorpskerk, boven de lage,
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eveneens somberroode huisjes, en met die felle zonnevlek op den
blinden muur, daartegenover. Hier herinneren we ons ook verrukt
het stoute, het vermetele, en toch zoo meesterlijk volgehouden lichtspel op het kleine doek van groote waarde : « In Vlaanderen », waar
de zonbeschenen witte geveltjes aan de eerre zijde der dorpsstraat
schaterend uitklateren onder de hen neerdrukkende, donkere daken,
onder het geweld van den norschen, somberen windmolen. Hier
rijzen voor den zich steeds er in vermeienden geest, die tientallen
grepen uit den eeuwig onuitputbaren schat van ons Vlaamsche
landschap, als daar zijn « De sneeuw », « Lisseweghe », «c Stadszicht »,
« De Sluis », — dit laatste, met het schelle, bijna spokige van den
geelwitten puntgevel onder het donkere dak en tegen de blauwe,
wildbewogen lucht, weer vol Opsomersche dramatiek. En vooral
komen ons hier weer te binnen," die twee overheerlijke tafereelen
« Lier » en « Zicht van Lier » : Het eerste, bij de vaartbrug, met de
vage weerspiegeling der kade in de beregende baan, de dokkerende
huifkar, begeleid van den blauwgekielden boer, de bruine schuit
zeilen scherp uitlossend op de lichte gevels der huizen aan de overzij,
en het geweld van den groengrijzen tempeltoren, stug en stoer opstekend naar de ruige regenlucht. En het tweede, insgelijks een
rillerige regenstemming, met nogmaals de bonkige kerk, statig onder
de zware wolkenmassa's, en beneden, de stuntelige huisjes van 't oude
stadje, met de arduinen pomp midden het beplaste plein, en het
groepje negociedoende boertjes kouwelijk bij de blauwe, witoverkapte huifkar, waarvan het uitgespannen koppel oude paarden stoisch
staat te soezen in de kilklamme atmosfeer. Het zijn twee doeken van
rauwe realiteit, en toch van aangrijpende poëzie, door het forsche

van de uitwerking, de hevige tegenstelling of den zachten overgang
der kleuren, door het kostelijk karakter van intimiteit, dat dit deel
van 't oude Lier laat schouwen in de nog onveranderde sfeer van eeuwen geleden.
Ja, hadde Opsomer slechts die stads- en dorpszichten op zijn
actief, hij zou nog flink figuur maken midden de besten onzer landschapschilders. Doch hij heeft daarenboven, hij heeft vooral zijn
watertaf ereeten, met welke hij een hoogte bereikt, waar weinigen
hem zullen volgen, waar wellicht niemand hem ooit zal voorbijstreven,
Nagenoeg ieder schilder heeft een voorkeurkleur, die, zuiverst
reageerend op zijn gezicht en zijn gevoel, door hem meer dan welke
andere ook wordt aangewend, bij het weergeven van zijn gezichts- en
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gevoelsindrukken. We kennen en herkennen allen het koude, doodsche
wit van Laermans, het vinnige, gloeiende rood van Ensor, het warme,
weelderige bruin van Van Beurden, het stemmige, droefgeestige grijs
van Van Os, het matte, vermilderde geel van Smits.
We kennen en herkennen allen ook het glanzende, glazurige
groen van Opsomer.
Hij heeft ook wel symphoniën van rose, zooals die statige « Zeilen », met dit machtig torenmiddelpunt, onwrikbaar massief, en
daarnaast de lenigheid van de hooggeheschen zeilen, ruw op de fijnheid van de geelwolkige lucht. Hij heeft ook wel fanfaren van rood,
zooals die reeds vermelde « Ioode Kerk », en « Roode huizen », —
de laatste met die somberheid, als van verbeten woede, welke hun
naakte schamelheid omschept tot een norsche dreiging. En hij heeft
tevens in zijn stillevens - een gesmijig, een levend zwart, waar hij die
steeds weerkeerende soepkom schildert, en een maisch, voornaam
blauw in den « Chineeschen schotel met appelen ».
Doch geen enkel van die nochtans óók kruimige kleuren, haalt
het bij zijn weergaloos groen. Op landschappen zooals « In Friesland »,
« Veere », « In Holland », « Huizen te Dordrecht », « De aanlegplaats »,
krijgt dit groen iets wonderbaar doorschijnends, iets gepolijst, geglazeerds,i als ware de kern van smaragden, chrysoberillen of aquamarijnen, daarin opgelost. Hij heeft in Holland dat gansch bijzondere
groen ontdekt, door de onafzienbare meerschen weerspiegeld in de
slapende watervlakten, en weerkaatst op de wentelende wolken of
over het strakke spansel. En met een mildheid, getuigend van het genot
waarmede hij ze maalt, bedeelde hij die landschappen met dit glorierijke groen, dat over allen de tooverige speling spreidt van het sprookje,
dat hen doet schouwen als door het glas van een wonderlijk aquarium.

Sterk, gelijk zijn physisch voorkomen, is de kunst van dezen
groote. Sterk en schoon. En toch nog niet sterk en schoon genoeg
voor...
Voor Opsomer zelf.
Want waar zoo velen, hijgend op het beoogde toppunt gekomen, zich behaaglijk achterover laten zijgen in den zetel van den
verworven roem en van - de daarbij behoorende verworven rechten,
en zich voorzichtig houden langs de lijn, die hen tot dit toppunt
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heeft gevoerd, -- daar staat die stoere strever nog met ëen onvoldaanheid, die hij bevredigen wil.
Het speuren naar en weergeven van de ziel, de kleurenziel in
het onbezielde : het stilleven, het landschap, heeft hem, langs een
baan, die hij mijlpaalde met meesterstukken, doen uitkomen op de
bevinding, dat ten slotte de opperste kunst toch gelegen is in het speuren naar en weergeven van de ziel, de kleurenziel, in het bezielde
in den mensch.
Zijn blauwe oogera glinsterden achter de glitterende brilglazen,
en zijn stem klonk overtuigend:
— « In het buitenland worden we soms, wegens den overvloed
» en het prachtige van onze stillevens, een weinig ironisch een « volk
» met kunstenaars van « natures mortes » geheeten. En we moeten
» het bekennen : niet geheel ten onrechte. Want in verhouding
» met de ontzaglijke massa, door de Vlamingen thans voortgebrachte
» stillevens en landschappen, is de figuur eerder karig bedeeld.
» En nochtans : Hoe stijgt deze niet uit, in schoonheid zoowel als
» in waarde, boven die ontzaglijke massa!
We hebben dit hevig, we hebben dit haast pijnlijk aange» voeld gedurende de Tentoonstelling van Oude Vlaamsche Kunst,
» tijdens het Eeuwfeestjaar. In die gouden eeuw, in die gouden
eeuwen, was het toch de figuur, die de allergrootsten bracht tot
» het scheppen van de allersubliemste werken.
(( We hebben en waardeenen wel de forsche, de geweldige stillevens
» van een Snyders, de fijne, de weelderige bloemen van een Brueghel.
Doch wat zouden een Van Dyck, een Rubens, een Jordaens,
» een Metsys, een Memlinc, en nog tien, nog tientallen anderen,
» thans voor ons zijn, indien we de figuur uit hun werk moesten
» wegdenken ? Wat wij als hoofdzaak geven, was voor hen bijkom» stigheid. Het stilleven, het landschap, de bloemen, kregen we als 't
» ware op den koop toe. De mensch, de altijd dezelfde en toch altijd
verschillende mensch, overheerschte steeds in hun kunst, werd door
» haar naar voren gebracht in de glorie van het bloeiende, in de
pracht van het volgroeide, in de vaalheid van het verwelkende
» vleesch. En in dit bloeiende, volgroeide of verwelkende vleesch, de
» zindering van het bloed, de trilling van de zenuwen, de ontroering
» van het gemoed, de uitdrukking van het karakter, de vertolking
van de ziel »...
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Van de ziel!
Dat is zijn vaststelling, zijn ontdekking. En die vaststelling,
die ontdekking, werden niet dor geklasseerd, doch erlangden vruchtbaarheid door logische gevolgtrekking. Die logische gevolgtrekking
was, dat, vermits het weergeven der menschelijke figuur het al de
andere toppen beheerschende hoogtepunt uitmaakt, hij, Opsomer,
die op den reeds bereikten top dit hoogtepunt boven zich ziet,
daarheen zal, daarheen wil, daarheen gaat.
In dien twee en vijftigjarigen grootes die er st^.àt, woelt nog de
wilskracht, davert nog de durf, gloeit nog de geestdrift van den
jongeling, die enkel zijn niet-slagen onmogelijk acht, en die, alle
wantrouwen, alle vrees beschamend, met zijn wilskracht en zijn
durf en zijn geestdrift het onmogelijk gewaande nastreeft.
En bereikt.
.

CONSTANT EECKELS.
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Calabrië
door Dr. Felix Rutten.
(Vervolg)-

GERACE MARINA
Toen was er Gerace ; en Gerace beviel mij nog meer dan Rossano. Ik kreeg dit Gerace lief.
Daar was Gerace Marina, het dorp aan de zee, en Gerace Superiore, het stadje in de wolken. Beneden was het station, het hotel
en de beschaving. Daarboven tusschen de bergtoppen troonde het
wonder.
Dit was het gedroomde Calabrië wel,
Mijn behuizing mocht slecht heeten, meer dan armoedig; maar
het vriendelijk volk ontwapende je met zijn zangerig woord en verzoende je met alles, alleen al door zijn glimlach. Goed was de keuken,
smakelijk de zware, donkere landwijn; en er groende een priëel
voor het huis, van wijngerd en rozen, vanwaar je de zee kon hooren,
die zong op een afstand. Mijn slaapkamer bereikte ik alleen door
die van den huisjongen heen. Zij gaf uitzicht op de straat van het dorp
en de zee daarachter; en dat was heerlijk. Maar mijn venster miste
een ruit en wat stukken, en de deur, te groot voor de opening tusschen
-

de stijlen, sloot niet dicht; ook was er slot noch schuif op.

« Zet er dan toch een stoel tegen aan r » Zoo huisden we samen
als goede vrienden.
Goeiige menschen van het zonnige zuiden : een scheur of een
spleet, en een schuif op je deur, wat kan je dat schelen, wanneer .je
de zon hebt, de zee en de blauwte, je macaroni en wijn, en bergen
in het rond als machtige koningen : heel dat vorstelijk kegelspel der
Calabrische Apenijnen ?...
Gerace Marina vischte op zee. Ze gingen, ze kwamen, dan deze,
dan die, met zware botters en pinken, met zoo-maar een lap aan den
mast. Eén was er dan, die droomend en traag over 't roer hing; anderen
stuurden de boot met een staak -en sjorden de netten. Hun arbeid was
méér niet dan bezig-zijn, hun werken was tijdverdrijf. En de zee in
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haar deining wiegde dit leven van loomte en luiheid en kommerloos
geluk.
Voor je siësta lag je aan de kust in het warme zand. Daar spreidde
de zee haar wapperend schuim, in reepen die vloeiden en weken.
Daar deinde het kroezelend blauw, van zilver doorflitst en doorflonkerd, voor de wijdgespannen en stil-strakke lucht. En de zilte
rooken van het water stegen in de zonnige atmosfeer, met goud en
met geuren gedrenkt : want het voorjaar wenkte van 't land met zijn
blanke sluiers van prillen bloei, en zijn roze sluiers, zijn groen-gouden
sluiers van vijgen- en jonge amandelboomen, van achter de eeuwigheid
der fakkeldistels en grauwe cacteeën, gegroeid als uit rots, gegoten
uit brons, gebeeldhouwd in steenen roerloosheid.
op het strand was zon, met weldoende koelte : daarachter rezen
de machtige bergen, met sneeuw op hun kruin, in nevel en wolken.
En de zee zong, ruischend op rustig-wiegend rythme, uit den eindeloozen droom van haar diep geluk.
Tot een pink of een botter opdoemde. Dan wist je op eens, dat
je daar niet eenzaam was. Dan leefde de zee niet alleen maar op, om
die zwarte vlek die het komen-van-menschen beduidde : maar ook
rondom, uit kuilen en gaten in 't zand, uit hoeken en huizen, waar
leven was en benieuwdheid, doken ze op en drumden ze saam. Een.
bark in zicht, een boot met visch en verrassingen; een boot die de
jongens en mannen weer thuis bracht. Wat borgen de netten achter
,

.

hen aan ?... En van overal komen de kijkers nieuwsgierig, de kenners.

en keurders, belust op het altijd weer vroolijk vertier : gesleepte
netten, visch aan het strand.
De botter wordt grooter, donker op het blauw, zwaar tusschen
't sproeiend zilver, de kruivige sneeuw der schuimbloemen. Hij
dobbert op 't dartel gespeel der golven, die hem dragen en stuwen.
Alles saam, de wind, de golven, de menschen op 't water, dringen naar
't strand. Zwaar en onwillig wordt achter hen aan het boezemend net
gesleurd.
De botter schuurt over 't zand, en groeit er in vast met de kiel..
In het water plonsen de kerels, bruin, blootsvoets, en stappen aan den.
oever. Wat scheelt hun de boot en hun tuig ? zij voeren een net aan,
vol zwaarte. Halen!
Zij maken de, trossen los, aan de boot gesjord, en werpen de einden.
op het strand. Vlug valt er 't jong volk in de kabels. Handen graaien
en grijpen. Het gehaalde touw wordt in ringen gestapeld, druipend,.
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slijmig vol wier. De rijen der sleepers, die nu rukken en sleuren,
slingeren aan de trossen in even maatgang, bij 't reppen der handen.
Alle kijkers van straks zijn nu ook bezige werkers. Hard is het touw,
dat glijdt door je knuisten. Maar zoo lustig het dringend bedrijf,
bij de spanning om de uitkomst.
En de schoot van het net wordt kleiner en kleiner. De rand drijft
mee, met de spoelende golven. Daar spartelt de eerste visch op den
oever. En de vrouwen gillen en gieren. Geroep en geschreeuw klinkt,
-- een kreet van triomf. De zilver-schubbige, glibberige lading
wemelt en springt op het warme zand, met trillende vinnen en jagende kieuwen, kletst in wanhopig gespartel tegen de ruige kuiten
der visschers, en hoopt zich op tot een glimmende, glijdende massa,.
door het verraderlijk net op den oever geworpen.
En wij staren, in een kring met z'n allen, op die krampachtige
kronkels en koppen met hun verglaasde oogen, de vettige, volle
lijven met hun vinnen en staarten, kleurig en blank : de verborgen
vrucht van de golven en afgronden, meedoogenloos aan het licht
gebracht, waar de zon ze vermoordt : gewin voor armen en hongerigen:
het wondere, kostbare zeebanket.
Daar herkende ik Ruggero, onze huisjongen.
lederen middag sloop hij op het strand om me heen, belust op
een praatje. (( Als de vaten gewasschen zijn, is er niets meer te doen
tot avond. En dan kom ik altijd naar hier, en kijk naar de zee. N Zoo
lagen we samen in 't zand, zoo lang er geen netten gesleept werden:
En ik zag zijn gezicht en zijn oogen ingevallen en zonder glans, en de
zwarte kringen daaronder; ik zag zijn treurigen blik, zijn doelloos
staren, den bitteren trek om zijn mond.
(( Ruggero, wat heb je?))
Hij antwoordde niet. Maar de pupil zijner koortsige oogen
werd grooter. Hij wendde zich af. Wij zwegen. Dan zei hij,
en het klonk zoo bitter : « Wat is dat gelukkig, om gezond te wezen
als u!
« Maar kom, Ruggero. Je bent toch een flinke jongen !
Hij haalde de schouders op. « Zeventien j aar. » Dan zei hij
(( Nietwaar, dit is een mooi land, signore 1 De zon, de zee : het land
van zon en gezang : l'im ero dell' harmonia... Alles zoo heerlijk.
Als dàt er alleen maar niet was, dat ééne. Maar het is als een vloek
op ons. Wij kunnen er niet buiten. L'amore. En dat nekt ons allemaal v66r onzen tijd. -265

Toen gleed er een schaduw onder de zon, over 't heerlijk landschap.
DE STAD OP DE ROTSEN
Daarboven dan, hoog op de bergen, troonde het andere Gerace,
dat lokte en riep : Berg-op tien kilometer, en evenveel voor den weg
terug : dat deê je niet dagelijks. Daar wonen ?... Maar de menschen
van beneden lachtent en schudden hun hoofd : dat kon niet; daar
viel wel niet aan te denken 1
In 683 voor Christus stichtten de Lokroi Epizephyrioi daar een
stad. Zij wisten ze prachtig te plaatsen. In het oude Hellas was de
wetgeving dezer Lokroi, zoover als bekend, het eerste voorbeeld van
geschreven recht. Zij hadden nauwkeurige strafbepalingen, ongèwoon
voor dien tijd, en hielden vast aan hun oudbeproefde regeeringssysteem. Veranderingen daarin mocht ieder voorstellen : maar elk
wiens voorstel dar niet werd - aanvaard, onderging de doodstraf.
Pindaros prees ze, Demosthenes roemde er kunstzin en rijkdom.
Zoo leefde de stad, als een oude kultuurhaard van naam en faam,
in het gedenken der eeuwen voort. Lang bleven er haar laatste sporen
zichtbaar. Nu is ze verdwenen. Gerace Superiore verrees. er voor
in de plaats. Maar ook dit is oud. In zijn huidige kerk dragen antieke
zuilen Romaansche bogen.
De dag was koel. De wind die wolken aan den zee-einder opjoeg,

had de toppen der bergen ontdaan van de .nevels. Dit was een dag
om op te klimmen langs den zig-zag krinkelenden weg omhoog,
naar het nest op de rots.
Ook in het zuiden-der-zon heeft het voorjaar zijn nachten.
Wolken en storm zijn , er zeldzaam, maar niet bij de zee. Wel spookte
de wind. De slagschaduwen dreven in vluchtten over kammen en
kloven. Maar was dit alles daarbij niet mooier, fantastisch, verrassend bij de vreemde belichting, bij het wisselen van donker en glans?
Zoo werd de tocht wel van zelf tot een ongewoon avontuur.
Dit landschap is rijker, dieper en trotscher dan al het wondere
daar tot nu toe gezien. Het voorgebergte, de bergkammen, de sneeuwtoppen, de wilde ravijnen, de kloof die tusschen de rotsen gespleten
tag, naar de zee toe : hier was alles geweldig en alles gebeeldhouwd;
alles tot schoonheid gestold; een pracht die je zelf als met trotschheid
vervulde, je juichen en zingen deed; een uitdagende heerlijkheid
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waarbij iedere stap een triomf werd, je voelde je groeien te midden
dier wereld van wonderen. Je voelde je machtig, sterk en vermetel.
Je werd naar omhoog getrokken, gedragen, geheven. Breed en diep
ging daarbij in je zelf een wijdheid open, die je nimmer kende, noch
speurde, die je zelf verbaasde, die als vleugels aanbond en een kracht
gaf tot rijzen en groot-zijn in trotsch besef. Een extase. Met den
wind in den rug, werd dit opgaan daarheen als een vleugelend drijven
en zweven naar de hoogte; Wijder en wilder verscheurd, en altijd
hartstochtelijker in zijn heffen en trachten, reikte rondom het bergland naar je omhoog, En wijder en wijder blonk de zee daarachter als
in een breed verbazen.
De woeste geweldigheid van dit vorstelijk landschap heeft een
Noorsch accent. Maar overal is er de groei en de bloei van het zuiden.
Bij het wisselen van schaduw en zonneschijn tierden er wemelingen
open in warme vakken van blauwe en groene tinten, groen-grazige
zoden-strooken en rosse steenwand, en paars-blauwe wadem van
warrige cactus-verdichtingen. Lichtgrijze rotsentorens blankten, doken
in blauwe verduisteringen onder de vleugels der slagschaduwen weg,
en lichtten weer op in zilveren schittering, als de zon ze opnieuw in
haar glans zette. Sneeuw blonk van verdere en verdere hoogten.
Daarboven praalde de stad in het zonlicht, als een kroon van barnsteen op _de rotsen geslingerd.
Gouden licht ze in het licht ; dan dooft de luister : de schaduw
besloeg ze bij het wentelen der wolken. Weer duikt ze bruin-geel uit
het duister op, vol zon en vol glorie, als grijsoliet, als zelf uit zon en
uit licht gestold, een kostbaar uit goud gedreven kleinood, omspeeld
in den storm door schaduw en glanzen. Altijd fonkelt ze weer telkens
uit nevel en donker op, als een onoverwinnelijke burcht.
Zoo hoog als ik nu ben, ligt daar nog een hut in de bergen. Ze
is langs den weg op een lager terras gebouwd, in een plooi die ze dekt,
zoodat ik er op het dak kan weerzien. Menschen komen er buiten
staan, in de open deur. Ze wenken en roepen me. Maar ik versta ze
niet. En ze roepen harder : « Waar moet dat naar toe ? Wat ga-j e daar
zoeken ? »
Ik roep terug : « ik zoek naar bandieten,))
Nu zijn ze boos. Eén vrouw heeft een kruis geslagen, en een
oude dreigt met gebalde vuist, « Sangue di Dio.1» Een man vloekt
verontwaardigde woorden : « Je weet niet wat je zegt. Je lijkt wel
krankzinnig! »
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Ik lach terug, en ga verder. De kronkelende weg verbergt ze
achter 'n rotsbrok.
En de wolken vermeerderen. Ze zijn niet meer wit. Ze worden
donker en grauw. De wind waait sterker, met felle rukken en sprongen, altijd woedender. Neerbalkende, grijs-blauwe streepen, schuin
boven de zee die matter glanst, en blauw-grijze sluiers die er waaiend
drijven, als geplooide gordijnen, wijzen op regen. Een handvol droppels kletst even in mijn gezicht. Maar de zon spettert nog weer telkens
tusschen de lager-dalende wolken door, die vliegen als schimmen
voor het vochtig blauw. En over den afgrond tusschen twee rotsen
bouwt een regenboog zijn luchtige brug.
De wind neemt toe, de wolken drijven dichter en donkerder
op. De regen gudst over de zee. Hij drijft over het berglandschap
en klettert over me heen. Het zijn maar buien, driftige voorjaarsbuien, die even ras weer verdwijnen en wegtrekken als ze gekomen
zijn. En de zon volgt ze op den voet, stralend tusschen twee wolken
door, die ze tot splinters slaat en doorsplettert met haar lichtvallen.
In bundels glijdt haar glans binnen de donkere sloppen der diepe
valleien en ravijnen, De zonneschijn waait over het rotsig massief,
dat in stapels tegen den duisteren hemel klimt, met het felle gewaai
van den wind; en bij het telkens weer scheuren en verschieten van het
doorzweepte zwerk, spant hij er als gouden zeilen van glans, die
vliegen en glijden over de bergtoppen, over de sneeuwkammen,
over de zwatelende boschpluimen en de zwiepende cypressen. En
daarbij lichten de verre, witte kruinen als van zilver • op. En telkens
verdonkert de blonde stad daarboven weer onder het woedend
stormgebruis, beleegerd, besprongen door diepe schaduwen, maar
telkens weer zegevierend, licht-overspreid, in het zonlicht geheven,
in het zonlicht nieuw gedaagd : een aldoor zich herhalend wonder,
in het gezicht . der zee, wier kleuren wisselen.
Groen is de zee, dan grauw, dan weer blauwend : fonkelend
ligt ze, als schubbig, als het licht ze bevloeit. Dan vaart de regen er
weer over heen in een wilden tuimel, in een stormende vlaag, en
hult haar in nevel. Maar de sluiers scheuren en verscheuren bij
den glorieuzen doorbraak der zon : en de regenbogen springen als
een vreemd en wonder gebloei uit de voegen der rotsen, Zij slaan
hun glanzende vangarmen over de bergen uit in rondende lijnen,
met de bonte pracht van libellen-vleugels; zij bruggen over ravijnen
heen, en ronden hun boog voor de voeten der stad, in mist en regen
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gesluierd. Zij drijven op den wind, verglijden en verijlen, iriseeren
weer een ander brokstuk van het land en schuiven af naar de kust;
dan verbloeien ze, als een parelen mist die vernevelt voor het doorbrekend blauw van een kolk in de lucht,
De Walkurenrit van de wolken aldoor wilder; maar de zodenburcht op de rots houdt stand in den storm.
Als ik Gerace binnenga, raast de regen neer. De « stad van barnsteen » is een ellendig bergnest, doorvreten en doorknaagd, de elementen prijs gegeven ; een stadje uit het zuiden, dat leeft van het
gewriemel en gewoel van menschen en dieren, armtierig en uitgeteerd,
maar zich zelf niet bewust van zijn staat van ruïne. Hier zijn bloeisel
en .loof nog maar zeldzaamheid. Het donkere stormweer doofde er
alle kleur. Dit armzalig Gerace lag klagelijk onder den storm te ijzen.
Die rukte er aan alle daken en ramen, dat er een kletteren ging door
de leege straat. Je dreef er doorheen, je waaide er weg. Niemand
waagde er zich buiten. Een enkele gestalte die er ijlings voortvluchtte
kreeg daarbij zelf iets onheilspellends. Van overal voelde je de diepte
van den afgrond, waar de stad over-heen hangt, waar de storm uit
opstak. De wolkenhemel hing zoo laag boven de huizen neer, dat de
druk daarop als voelbaar werd. Door de stilte der schemerige basiliek,
met haar gedweeë bogen, kreunde en kraakte het, of de storm haar
dakstoel uit zijn voegen lichtte. Met duizenden slagen van het onzichtbaar geweld sloeg de daverende hemel op de arme stad, en beukte
haar afgemarteld lijf te pletter. Zij lag er afgebeuld en overgeleverd,
Zonder verweer of verademing, verbrijzeld.
In stroomen joeg het water langs de verkankerde bestrating,
-

als veretterde heel Gerace zichtbaar voor mijn oogen. Er waren geen.

andere gasten waar ik zat, in een poover, vies kroegje, bij een glas
van dien zwarten, gevaarlijken wijn. Nu en dan liep een jonge vrouw
er dwars door het vertrek, met een schuinen blik op dien eenen vreemdeling. Dan kwam er een jonge kerel, oogenschijnlijk de huisbaas,
die zich voor mij neerplantte, geladen met nieuwsgierigheid. Wat, in
Godsnaam, zoo'n mensch alleen en bij dit weer, nu wel zocht in
Gerace ? Hij was slank als een beeld, donker gelokt en van olijf kleurigen tint. Hij was knap, ongelooflijk knap, maar keek met een minachtenden blik op alles en alles om hem heen. «t Ga vooral niet terug,))
ried hij. Ik heb een bed voor u. En het kost maar weinig. Wie zou het
in zijn hoofd halen, om nu nog terug te gaan ? Blijf hier.))
De jonge vrouw keek nieuwsgierig om den hoek van de
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deur. Het huis daverde, maar de regen liet na. Ik wou niet blijven.
Hij haalde de schouders op, met een duidelijk misprijzen, stak de
handen in den broekzak en wendde zich af. Zoo ving hij den blik der
vrouw op, wier oogen fonkelden. Hij keerde zich naar mij terug,
en zei : (( Waarachtig, blijf hier. U kunt niet teruggaan. Wat zou dat
voor zin hebben ? » En de jonge vrouw kwam nader, en drong nu
ook aan : « Ik zal een bed voor u gereed maken. Het kost immers geen
geld...
Maakte de wind mij angstig ? In dit doorhuiverde nest voelde
ik mij plotseling heel klein. En er was geen warmte, geen vriendelijkheid in het dringen en nooden dezer Gerace'ers. Zij hadden niets
anders dan een venijnigen blik toen ik ging.
De dag verschemerde onder den dichten hemel. Niet lang zou
het duren, en de nacht, ' die schielijk komt in het zuiden, was er.
Het druppelde nog, maar weinig. De wind bleef even geweldig, Een
oogenblik hing, boven de zee, de hemel vol sterren. Dan sloot de
storm weer de luiken dicht en verborg die heerlijkheid. Alles werd
opnieuw in donker gevaagd.
Het donker groeide. Zelfs de weg verloor daarbij zijn blankheid.
Ik moest mij beraden, hoe verder te gaan, hoe de slingering liep om
de kantige rots. Ik voelde het met mijn wandelstok, meer dan ik dat
met de oogen zag. De wind die straks mee was, drong nu terug en
kon me geweldig in de diepte van den afgrond drijven. De kleerera
fladderden om mij heen. Het stappen werd zwaar en onzeker. De nacht
was een razernij. Als ontzind stiet de storm tegen de rotsen, snerpte
er langs met gierend gefluit. Dan gudste de regen weer even, met
geweld en vinnig, vlak in je gezicht gekletst. Hij knetterde neer op
den harden weg en de wanden daarlangs. Dàn stokte hij plots weer.
Was het geen dwaasheid, zoo rakelings langs de diepte?
Maar ook werd het een wilde lust, dit koppig trotseeren der ontzinde natuurkrachten, dit trotsche willen tegen zooveel geweldigen
onwil in, dit tergen en trachten, waar storm en donker samenspanden
met orgiastisch gedaver. Het was geen ondergàan, maar een overmoedig en juichend heentuimelen door den wilden maatgang der breidelloos-ontketende storm-symphonie.
Alle regenboog-bruggen gebroken, Walhalla verzonken... Over
de zee vonkten weer enkele sterren, en op het water lag een matte
glans.
Toen de lange weg bij zijn laatste kronkeling, vervlakte, woei de
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wind nog maar zwak door de olijvenboschjes beneden. De wegglijdende wolken, die over de zee heen scheerden, werden met sneeuwdons bepluimd langs hun randen. Boven hun drijvende zwermen
uit, rees de late maan, als een glanzend scherf. En de lucht veereinde
zich voor haar opgang, met sterren bestrooid ; de zee spoelde haar
glimmend schijnsel in haar zwellende golven.
Ik zag naar het hooge Gerace terug, maar zag niets dan donker
onder den hemel naar die zijde. Het hoog geruisch der zee dat nu
rees, was als een welkomstgroet in mijn oor.

37!

De « Denkv,7Urdigkeiten »
van vork B. von Bulow en de kritiek.
door Dr. Rob. van Roosbroeck.

Moeizaam wordt de geschiedenis der 20e eeuw, met hare menigvuldige politieke en ekonomische konflikten opgebouwd. Na de vele
toelichtingen, die uit de ruime aktenpublikatiën zijn verzameld, en die
op het voorbijgegane soms een totaal nieuw licht hebben geworpen,
wordt niet minder interessant materiaal opgediept uit de briefwisselingen en (( Mémoires )) van diegenen, welke aan het geschiedkundig
gebeuren een bedrijvig aandeel hebben gehad. Door die nieuwe
bronnen zijn de konflikten « biologisch » te ontleden : verantwoordelijkheid treedt duidelijk aan het licht : beschuldigingen worden
verplaatst (i),
Uit de officieele bescheiden sprak doorgaans één stem : de stem
van de regeering, de stem van den ambtenaar, die na een bespreking,
de resultaten hiervan formuleerde, mits wegschuiving van de eigen
persoonlijkheid : althans die persoonlijkheid trad niet op het voorplan. Nu lijdt het geen twijfel dat een machtige psychologische struk-

tuur, met hartstochten, impulsen en met nieuwe inzichten den loop
der feiten wel kan hebben beïnvloed. Natuurlijk bedoelen wij niet,
dat dergelijke persoonlijkheden de gebeurtenissen, gebouwd op
ekonomische en politieke faktoren, hebben beheerscht, maar dat
zij door hunne invloeden omstandigheden in het leven hebben geroepen, waardoor de fatale ontknooping werd verhaast of vertraagd; dat
in het verloopen tijdperk de Iswolski's, de von Bulows, de Holsteins,
de Chamberlains en anderen den loop van het geschieden in andere
richting hebben gedreven wordt ons ten slotte duidelijk uit de menigte
van <c Mémoires », welke in de laatste decennia het licht zagen. Wij
wijzen hier . op de ruime memoiresverzameling, die ons over alle
(1) Bedoeld is hier voor de Duitsche wereldpolitiek, de verzorgde Publicatie : Die
grosse Politik der Europdischen Kabinette. 1871-1914. Sammlung der Akten des Auswaertigen Amtes, uitgegeven door Lepsius, A. Mendelsohn-Bartholdy und Friedrich
Thimme, 1922. Daarbij de handleiding van BERNHARD SCHWERTFEGER : Ein Wegweiser
durch das grosse Aktenwerk der deutschen Regierung 1923.
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landen en . alle personen inlichten : zoo Caillaux als Pourtalès, zoo
Iswolski als Kiderlen- W achter, zoo von Schon als von Przibram,
Hohenlohe-Schillingfiirst als de vroegere generaal gouverneur over
Belgie von der Lancken, hebben of zèlf hunne herinneringen neergeschreven, of hebben door hunne schriftelijke nalatenschap, anderen
tot dezen vorm van berichtgeving aanleiding gegeven (i). Niet ééne
Memoiresuitgave gaf echter aanleiding tot dergelijke kritische beschouwingen, als de onlangs verschenen. « Denkwurdigkeiten » van
den ex-rijkskanselier, vorst Bernhard von Bulow : afwisselend heeft
men het werk geroemd als het « vollendetes Kunstwerk », verworpen
als « ein Buch der Rache » ( 2).
De persoonlijkheid van den kanselier, die niet alleen een Duitsch
staatsman, doch een Europeesch diplomaat is geweest, noopt ons voor
de Vlaamsche lezers even deze « Denkwurdigkeiten », die in Duitschland bij een groot deel der bevolking een gevoel van verontwaardiging
verwekten, in algemeene trekken toe te lichten.
Memoires vormen uit den aard der zaak een zeer ' bedenkelijk
historisch materiaal. Vermits in de meeste gevallen de schrijver zelf
in het gebeuren een gewichtige plaats innam — zooals voor de « Denkwwurdigkeiten » voortdurend het geval is — hebben de meeste memoires
een uitgesproken subjektief karakter, Meestal blijken « Herinneringen))
zorgvuldig opgestelde, nauwlettend — hertoetste pro-domo's of politieke testamenten te 'zijn. En alhoewel de Bulowsche schriften hier
werkelijk . als een « stem uit het graf » klinken, vertoonen zij dit
pro-domokarakter zeer sterk, en niet zonder de bitonder scherpe,
soms onwaardige kanten er van (3).
Mémoires zijn een gevaarlijke historische bron. Zoovele elementen
vervalschen de uitbeelding van het ware gebeuren : vooreerst de
langere tijd tusschen aanteekening en gebeuren; tevens de zelfvoldoening over de eigen daden, de scherpste kritiek op die van zijn
voorgangers of de afgelegde taak van den opvolger, eveneens een al
of niet gerechtvaardigd gevoel van verongelijking, enz. De bekende
(i) Men zie de ruime bibliografische aanduidingen bij J. BARTSTRA : Twaalf jaren
Vrije-hands-politiek » ( Leiden 1928).
(2) Men leze de bespreking van Dr Ph. Hiltebrandt. (Koelnische Zeitung 4 Oktober
i93o, van Prof. Dr J. Haller. (Allgemeine Deutsche Zeitung ab 28 December i93o).
van Theod. Wolf (Berliner Tageblatt z Oktober i93o), van dr. Bernhard Schwertfeger
(Deutsche Allgemeine Zeitung, 3 Oktober i93o).
(3) De vele « Mémoires » over de regeering van Lodewijk XIV zijn teekenend in
dezen zin
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historikus Gustav Wolf heeft het geval von Bulow reeds in igio
theoretisch vastgelegd : « Noch schlimmer verf" scht sich die Darstellung, falls der Autor i ber den Verlauf der Ereignisse enttáuscht ist
und ' in einer Art Fronde zu den massgebenden Personlichkeiten lebt.
Hier fehlt vielfach nebern den hinreichenden Vermogen sogar der
ehrliche Wille, Menschen und Sachen nur nach ernsthafter Selbstprufung zu schildern, wie sie waren ». Deze louter theoretische vaststelling heeft in de schriften van von Bulow een bekrachtiging ontvangen. In den loop van deze nota's zullen wij gelegenheid hebben
om dit karakter in de « Denkwurdigkeiten » aan te wijzen (t).
Een voorbehoud moet evenwel toch aangestipt worden : een
percentage van deze kritische bemerking vervalt, waar de ex-kanselier
reeds in andere schriften gelegenheid had gevonden zijn meening over
de gebeurtenissen, in casu de voorbereiding van den wereldoorlog,
uit te spreken, terwijl in andere synthetische schriften zijn levenswerk reeds werd uitgeteekend; vergeten mag daarbij-niet dat in studiën,
welke den auteur nog voor het beëindigen van zijn laatste herinneringen hebben bereikt; dit levenswerk zeer negatief werd genoemd, wat
dus wel tot een nieuw pro-domo, een nieuwe verrechtvaardiging verplichtte. Er is .gelukkig genoeg objektief materiaal voorhanden om dit
alles op den voet te volgen (:z),
De « Denkwurdigkeiten » werden door den 72- jarigen ex-kanselier
in het jaar i g2 i begonnen; tot ig26 duurde het verzamelen en opstellen der nota's; het retoucheeren,. en aanvullen nam nog heel wat tijd
in beslag, en geschiedde met de hulp van Baron Franz von Stockhammern, die, naar het blijkt, aï te scherpe- uitdrukkingen en oordeelvellingen over nog levende personen zou hebben gemilderd. De oorspronkelijke uitspraken zouden dus nog scherper, in zekeren zin nog
hatelijker zijn geweest. De herinnering speelde bij het opstellen van
die memoires de grootste rol. Dit procédé mag niet zonder gepaste
kritiek voorbijgegaan : het biedt voor den historikus menigen schaduwkant : het geheugen van een 72- jarigen man is niet het element,
waarop men de geschiedenis opbouwt. Hoe trouw het geheugen, hoe
diep gegrift elk gebeuren ook moge geweest zijn --- en dit was wellicht
(I) G. WOLF, Einleitung in das Studium der neueren Geschichte p. 335•
(2) Niet alleen werden de redevoeringen van von Bulow gepubliceerd, doch van
zijn hand verscheen ook Deutsche Politik, agz6. Over hem zijn o. a. J. HALLER, Die Aera
Below. 1922. en SPICBERNAGEL, Forst Below. i92i, ook WILLY BEcsER, Forst Below
and England, 1897 bis igog. Greifwald, 2930.
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het geval bij den kanselier — toch blijft het buiten twijfel, dat in een
leven, zoo rijk aan gebeurtenissen en konlikten, dat in een diplomatische loopbaan die circa 40 jaren besloeg, 40 jaren van de sterkstbewogen Europeesche politiek, de herinnering fataal leegten moet
aanwijzen; gebeurtenissen zijn elkaar voorbijgeschoven, aanleiding
en gevolg hebben zich in elkaars plaats gesteld; er geschiedt in het
geheugen interpolatie van . de feiten. Die ruimten zijn door scherpe
kritici aangewezen. Wel heeft hier en daar von Bulow enkele brieven
en dokumenten gepubliceerd, heeft naar zijne redevoeringen verwezen; maar typisch is het wel dat gemelde verwijzingen slechts dan
geschieden, wanneer de Bulowsche zakengang in het gedrang komt,
en in dit geval de verwijzing niet altijd met de waarachtigheid overeenstemt. Kenschetsend is het dat brieven worden weergegeven, aan von
Below gericht, zelden de antwoorden van von Below : zoo zijn daar
de brieven van den diplomaat Graaf Monts, zijn quasi-beschermeling.
Voor von Below gelden zij als bewijsmateriaal. Hoe echter heeft
von Below op deze schriften gereageerd ? Was er een epistolaire
betrekking tusschen de Monts en de vorstin ? Het is steeds gevaarlijk
kompromittante brieven te publiceeren, zonder vermelding van de
oorzaak, welke die hebben uitgelokt.
Below geeft ons tevens de vleiende beoordeelingen door vreemde
vorsten aan hem gericht : maarF `niet die dokumenten, welke ons, de
lezers, duidelijker zijn politieke inzichten in de kwesties, welke hij
behandelt, zouden geteekend hebben. En hierdoor krijgen de memoires
de uitgesproken strekking, een oordeel te vellen over den mensch
B" ow, niet over den kanselier von Below. Het is toch slechts de
tweede, die voor de Europeesche geschiedenis belang heeft, en wiens
memoires belangstelling konden opwekken.
De lovende uitdrukking, welke een gunstig beoordeelaar -- Dr.
Philipp Hiltebrandt — over hem uitbracht, als zou Below door zijn
Denkwurdigkeiten », (c die Geschichte seiner Zeit » hebben geschreven,
lijkt ons tamelijk (op zijn zachtst uitgedrukt) overdreven, en de Aktenpublikaties hebben hier en daar de « Bulowsche Fassung » in het
gedrang gebracht.
Vooraleer wij nader de literaire vrucht van den ex-kanselier
bespreken, is het wellicht gepast bij onze Vlaamsche lezers den zeker
beroemden steller in te leiden.
Bernhard von Below, herkomstig uit de rangen van den ouden
Mecklenburgschen adel, werd geboren den 3 Mei 1849, het kritische
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jaar in den groei van het konstitutioneele Pruisen, krisisjaar eveneens
in de wording van de Duitsche eenheid. Zijn vader nam onder het
kanselierschap van vorst Bismarck het staatssekretariaat voor Buitenlandsche Zaken waar (1873-1879), zoodat het aangewezen was dat de
jonge Bulow een gunstig onthaal in de rangen der diplomatie zou
vinden. Na zijn militairen dienst in een husarenregiment, (dat hij in
zijn memoires zoo dikwerf vermeldt. in een bijna naïeve vereering,
vermeldingen 'waaruit een bepaalde ijdelheid naar voren treedt), na
zijn deelname aan den Fransch-Duitschen oorlog, zien wij hem, nog
tijdens de funktie van zijn vader, de diplomatieke loopbaan betreden
als sekretaris te Parijs (1878-1884), gezantschapsraad te Petersburg
(1 884- i888), gezant te Boekarest (1888- 1894), ten slotte als ambassadeur te Rome ( 18 94 -18 97)- Op betrekkelijk korten tijd maakte hij de
karrière door, die hem gelegenheid gaf in de brandpunten der Europeesche politiek de zeer komplekse toestanden van dichtbij te beschouwen. Hij knoopte tijdens deze periode de vele relaties aan, die, zooals
blijkt uit de memoires, bij de latere onderhandelingen van buitengewoon belang zijn geweest.
Van uit zijn kijkpost. te Rome werd von Bulow naar Duitschland
geroepen, om er de aanstelling tot staatssekretaris voor Buitenlandsche
Zaken in ontvangst te nemen, alwaar de onbesliste Marschall von
Bieberstein aan wal werd gesteld. Vergeten wij niet, dat de post,
welken von Bulow vaarwel zegde, Rome dus, toen van groote voornaamheid was, met het oog op de bevestiging van den driebond, daar
Frankrijk, trouwens niet zonder sukses, dien hoeksteen der Duitsche
politiek poogde af te wentelen . (1898 reeds een handelsovereenkomst).
Hierdoor kwam von Bulow te Berlijn in de onmiddellijke leiding
der politiek te staan, welke op dit oogenblik niet al te gunstig werd
geacht. Nadat de verhoudingen tot Engeland een zwenking naar
hartelijkheid en bestendigheid hadden vertoond, traden rond 18931894 enkele wrijvingen aan het licht, welke meestendeels betrekking
hadden op koloniale aangelegenheden. Hierdoor schijnt een toenade-.
ring tot Frankrijk . niet onmogelijk, en krijgt zelfs eenigen vorm door
de onderhandelingen rond het Kameroenverdrag, 13 Maart 1894, en
door de bespreking betreffende de opheffing van het Engelsche
Kongoverdrag (Juni 1894). Na de politiek-deprimeerende weigering,
het Duitsch-Russische herverzekeringsverdrag te vernieuwen, had men
vermoedelijk, dank zij de invloeden van den Rijkskanselier vorst
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land afgesloten (Februari 1894). De rijkspolitiek was evenwel zeer
onbeslist : langs de eene zijde bestond een sterke wensch het nijpende
dringen van de. Fransch-Russische overeenkomst te verzwakken door
de verbreking dier overeenkomst vanwege Rusland te bekomen,
anderzijds neigde men tot de vorming van een Kontinentaal Blok,
een wensch, gesteund door het verlangen bij de optredende Aziatische
moeilijkheden aan de staten van Europa — in casu ook Duitschland —
belangrijke voordeelen toe te kennen. Deze kwestie was door Bulows
voorganger, Marschall, naar voor gebracht en vond instemming bij
Rusland en Frankrijk, terwijl Benige inmenging van Engeland door
Marschall bepaald was afgewezen. De gebeurtenissen in Abyssinië
— waar Engeland zich verzette tegen een Italjaansch protektoraat -brachten het plan op den voorgrond Engeland in het gedrang te
stellen door een toenadering van den Driebond tot den Tweebond,
waardoor dus in feite het Kontinentaal Blok, gericht tegen Engeland,
ware tot stand gekomen (althans deze bedreiging werd door Marschall
uitgebracht).
Het beruchte Krugertelegram maakte de verhouding EngelandDuitschland niet gunstiger, terwijl de onderhandelingen voor het
vastelandsblok, via Rusland, met Frankrijk bleven voortduren.
Eventueele tegenstrijdige Duitsch-Russische belangen in het Verre
Oosten werden verzoend (Kiautschou -Port- Arthur) alhoewel het
optreden en ageeren van Duitschland in China door Rusland niet
zonder achterdocht werd gevolgd (i).
Rond dit oogenblik geschiedt de aanstelling van von Bulow en
neteen de opstelling van nieuwe steunpunten voor de buitenlandsche
politiek van het keizerrijk. Marschall, als gezant naar Konstantinopel
geplaatst, blijft daar tot i i a. Hij is er de drager der nieuwe Dtuitsche
Orientpolitiek, die mits behoud der bestaande verhoudingen op den
Balkan, er op gericht is een kultureel-ekonomische beïnvloeding te
bewerkstelligen : de aanstelling van Alfred von Tirpitz tot chef van
het K Reichsmarineamt » beteekende het beslist aanvatten van de vlootpolitiek, welke door Willem II met kracht werd gestuwd en ingezet
circa 1895. De opdracht, welke keizer Willem II aan von Bulow voor(i) Synthetische behandeling over deze periode bij : BARTSTRA, Geschiedenis van
het moderne Imperialisme, I925. — LUCKWALDT, Politische Geschichte des Weltkrieges,
1919, dl. I.

Uitgebreider bij HE1IRI HAUSER, Histoire diplomatique de 1'Europe (1871-1914),
Paris ig2g en C. BORNHAK, Deutsche Geschichte unter Wilhelm II, 1921.
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legde, was in de eerste plaats den bouw van een voldoende vloot mogelijk te maken zonder intusschen de positie als kontinentale macht te verzwakken, en mits het vermijden van konflikten'met Engeland, waaraan
men op zee nog niet kon weerstaan, evenwel (( unter voller Wahrung
unserer nationaler Ehre und Wurde » ( t). De vlootbouw wordt dan
een der hoeksteenen der Duitsche politiek. De rijkspolitiek is op dit
oogenblik wel gekonditionneerd door enkele « idées fixes », waartusschen ééne vooral den voorrang. houdt : de niet te verzoenen tegenstelling tusschen Rusland en Engeland. Deze foutieve gedachte
(althans aldus bleek ze later) deed Duitschland .aarzelen in het kiezen
van de partij. De algemeene wereld-politieke konjunktuur kan bij het
einde der negentiende eeuw volgenderwijze gesynthetiseerd : langs de
eene zijde het Russische defensieve verbond met Frankrijk, langs de
andere zijde het Duitsch-Oostenrijksch verbond, versterkt in • het
drievoudig verbond door Italie : van deze driebondsmachten Oostenrijk bijna in bestendige quivive tegenover Rusland over de Balkanregeling; de andere driebondsmacht Italië nadert tot Engeland, wegens
zijn toestand in de Middellandsche zee, - en is door een handelstraktaat
aan ' Frankrijk verbonden, doch politiek, in verbond met Engeland,
tegen Frankrijk geori1pnteerd. Zoo stelde zich voor von Bulow de
toestand; klaar waren alle tegenstellingen aangegeven.
Zoo- ongeveer — het zou bezwaarlijk gaan in een algemeen artikel
de , gegevens verder uit te stippelen — stelde zich voor von Bulow de
politieke erfenis, welke zijn voorgangers hem nalieten, de « bose
Erbschaft », zooals zijn bewonderaars haar hebben genoemd.
De afwikkeling van deze politieke gegevens, de verhouding tot
Engeland, het uitvoeren van den vlootbouw moeten ons dus in de
Denkwurdigkeiten worden medegedeeld : de inzet van die politiek
van de nieuwe eeuw, welke in den grooten wereldbrand hare bekrachtiging vond.
De toestand werd voor, von Bulow nog ernstiger, waar hij in i goo
tot Rijkskanselier werd aangesteld, als opvolger van Chlodwig Furst zu
_Hohenlohe-Schillingfi rst, die wegens zijn hoogen ouderdom — 8r jaar)
— het ambt verliet, waar hij vooral den beruchten Holstein aan het
woord had gelaten, en verder door een kalme, waardige houding menige
voorbarige beslissing van Willem II had voorkomen. De ambtstermijn
van den ' ex-kanselier von Bulow kan wel sterk bewogen heeten : naar
(z) vox BOLOW, Deutsche Politik, p. ig.
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buiten ontketenden zich weldra de konflikten in Zuid-Afrika, de
Marokko-Affaire, de Russisch- Japansche oorlog, de Bosnische kwestie,
de vlootversterking; naar binnen de kanalenkwestie, de moeilijkheden
in de Oostmarken, de finantiehervorming, de parlementaire moeilijkheden, saamgebald rond de kwestie van het persoonlijke « 1egiment))
van Keizer Willem II, vooral sterk gekompromitteerd door het interview aan overste Stuart Worseley, dat later in de Daily- Telegraph
bekend geraakte.
Uit den aard der zaak is de voorstelling, die ons de steller van al
deze feiten mededeelt, erg onvolledig, en beperkt tot het aandeel dat
hij er zelf in nam : gegeven zijn slechts de scherpste konflikten en
vooral deze, waarin zich zijn politieke talent — dat fel omstreden is —
heeft doen gelden.
Uit de behandeling blijkt tevens duidelijk het verlangen van von
Below deze herinneringen te doen gelden als een laatste woord, als de
laatste afrekening : hij wil er verschijnen als de goede herder, die van
de kudde schapen het grootste kwantum wol wist te winuien, die uit
de gegeven elementen voor Duitschland het hoogste rendement wist
te halen, de rijkste waarden voor 's rijks welvaart. Hij wil de redder
zijn van dit volk, de vader, die het door de stormen heen naar veilige
haven bracht, en vooral geen deel heeft in het groote debacle, dat het
machtige rijk trof.
De menigvuldige ingelaschte brieven, telegrammen van gelukwenschen, dagbladuittreksels, in het verhaal verwerkt, onderlijnen ten
sterkste in het relaas deze blijvende bekommernis, welke in de politiektragische afwenteling — het vertrek naar Norderey — haar besluit
vindt. Wij _ willen niet voorbarig de wijze veroordeelen, waarop dit
pro-domo werd volvoerd, maar dit staat vast, dat het geheel der
Bulowsche memoires aan één kenmerk te kort schiet : waardigheid,
Verdediging van zich zelf is een recht, lastering van, een vreemde,
soms een doode, is meer dan een onrecht, het wordt een ondeugd. En
deze treedt hier sterk op het voorplan.
Een bespreking der Eulowsche memoires vergt daarbij toch een
beoordeeling van zijn persoonlijkheid. Deze te kennen, of althans te
omschrijven, is een noodzakelijkheid, wil men sommige houdingen
in vollen omvang begrijpen. De persoonlijkheid van den kanselier is
zeer afwijkend beoordeeld geworden : de beroemde professor Dr. J.
Haller (Tfibingen) heeft van hem een beeld opgehangen, dat von
Below doet verschijnen als een vleiend intrigant, die met angstvallige
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zorg zijn heer, den keizer, naar -de oogen zag, eiken mededinger
poogde uit te schakelen, en daartoe alle middelen gebruikte; een laag
karakter, dat zijn beste vrienden, zijn begunstigers onmeedoogend van
kant dringt, waar het gaat om de streeling van de ijdelheid. Zonder
zich te kunnen beroepen op bizondere roeping voor het diplomatenberoep, zou hij niet geaarzeld hebben (( Bassessen )) te begaan, om zich
in zijn funktie sterk te houden. Otto Hammann, de vroegere persbestuurder, ! die door Bulow van een onteerend proces werd gered,
schildert den vorst integendeel af als een zeer bekwaam, arbeidsnaam,
algemeen ontwikkeld man, klassiek vooral onderlegd (wat trouwens
uit de memoires blijkt), zeer homme du monde (i). Anderen schetsen
hem als een rustige geest, zonder vooroordeel, optimist, uit de bitterste
omstandigheden nog steeds het goede zoekend : doch geen, sterke
natuur, en daarom niet de geschikte man om een onrustig volk te
leiden. Teekenend is een zinsnede uit de zeer lovende beoordeeling
van gemeldere Otto Hammann : t« Hij wilde zijn roer steeds in het
beste vaarwater stellen, en behandelde tegenstanders, welke vrienden
worden konden, beter dan zijn beste vrienden (0)) De zeilen zetten
naar den besten wind ?
Houden wij het bij de zeer objektieve beoordeeling van Bartstra
Weliswaar ontbrak het Bulow aan ernst : hij was de man van de groote
innemendheid, van het spreekwoordelijk optimisme, de handige
jongleur met menschen en partijen, de knappe vinder van altijd weer
nieuwe experimenten, maar niet de knappe staatsman, zooals Duitschland toen een noodig had » ( 2). Men zegde dat hij (c der geschickte
Menschenf nger » was... Gunstig is dus over heel de lijn, de beoordeéling van den kanselier niet. En voor een groot deel stemmen ons
al de bezwarende getuigenissen uit zijn memoires, waar hij de personen
uit de leidende omgeving aan het schilderen gaat, niet in zijn voordeel.
Want voor de kennismaking met de politieke high-life uit de
keizerlijke omgeving is het werk wel dokumentair. Nu blijft het evenwel te onderzoeken in hoeverre de door hem verstrekte details met den
geest en de bedoeling van de gedenkschriften verband houden. De
veel omstreden persoonlijkheid van den keizer komt hier op het voorplan en — wij kunnen zeggen — niet zoo ongunstig als die b, v. bij
Ludwig is afgeteekend. Waar deze laatste het psychologisch-onge(z)

OTTo HAMMAxx, Zur Vorgeschichte des Adeltkrieges, Berlin ixg, dl. pag. 6',
(2) BARTSTRA, Twaalf jaren. o.c., p. x44. Ook BoRNHAK, o. c. deelt deze meening,
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wone bij Willem II als een bijna ziekelijke ontaarding uitstippelt en
hiervan meent den oorsprong te kunnen opsporen, blijkt uit von Bulow
de toestand veel normaler, en lijkt ons het oordeel bij W. Lutz,
periodisch geisteskrank » nog te sterk (i). von Bulows beschouwingen
kunnen het best teruggevoerd tot het oordeel bij Bornhak : « Het
gansche karakter van den keizer ligt afgeteekend in twee trekken : een
breedomvattende fantasie, die al de grenzen van het mogelijke overschrijdt en daardoor geen tegenwaarde vindt in een evenwichtigen
Wil, en een diep-godsdienstig geloof aan de door God begenadigde
eigen persoonlijkheid. In dit karakter lag grootheid en gevaar. » (:a).
Dat fataal het verhaal der menigvuldige geschillen ook de minder
lichtende zijden van den imperator moesten vertoonen is vanzelfsprekend. Wel laat von Below hier sterk de edele eigenschappen van
den vorst kennen, doch ook de groteske, daar waar dit door geen
enkele noodzakelijkheid was geboden en zeker het politieke probleem
niet kwam toelichten. En voor wie dan kennis heeft van de bittere
ontgoocheling, welke von Below in zijn verhouding met den keizer
opliep, doen deze uitlatingen eerder pijnlijk aan.
De ex-kanselier heeft natuurlijk de high-life van dichtbij gekend;
hij zelf blijkt zich evenwel ver van het hofverkeer te hebben gehouden
en laat zich bitter uit over den geest van vleierij, die aldaar schering
en inslag was. Dokumenten wijzen echter aan, dat hij zelf de zonde
der overdreven huldiging eveneens bedreef. Hij put uit een schat van
anekdotische gegevens uit het hofverkeer, doch put te pas en te onpas.
Wat toch moet de bedoeling zijn van de memoires ? Een politieke
toelichting voor zijn gestie, een apologie van de Bulowsche aera : de
anekdoten vormen hiervan een overbodig apanage, vooral wanneer
Iet, gaat om episodes uit een geschiedenis, die vóór zijn kanselierstijd
was verloopen. De anekdotes doen dikwerf schrijnend aan ,: zij verhalen van een tijd en een omgeving, die totaal vreemd zijn en waarvan
wij de verhoudingen niet vatten; daarbij komt nog dat de memoirestijl de episodes slechts toelaat aan te geven : de juiste toedracht
gaat verloren; een pijnlijke neerslag alleen blijft, en de ingeving, dat
een eerlijk man, met andere middelen dan posthume aanklacht daartegen hadde moeten reageeren, indien hij zelf geen schuld had. Dit
anekdoten-procédé » treft onderscheiden personages, en draagt er
(1) HERMANN LUTZ, Wilhelm
(2) BORNHAK, 0. C., p. 47.

II. igig.
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toe bij om als • personenschildering, hier en daar uiterst scherpe
beelden uit te teekenen. Onwillekeurig overwint ons de gedachte, dat
het wel en wee van millioenen menschen, soms in weinig kiesche
handen berustte.
Trouwens, bij de personenteekening moet toch een en ander
aangemerkt. Herhaaldelijk treft ons bij von Bulow de bekentenis dat
hij zich in de keus van zijn medewerkers had bedrogen; sterker, zelden
schijnt zijn keur goed te zijn geweest, wat niet pleit voor de scherpe
menschenkennis van den kanselier. Daarbij is zijn oordeel zeer door
persoonlijke invloeden bewerkt; dit treft o. a, bij zijn beoordeeling van
graaf Anton Monts, den gezant te Rome. Aan zijn brieven hecht von
B ow een bizondere waarde; verschillende er van zijn in de gedenkschriften opgenomen; de grootste fout van dien diplomaat is voor zijn
weldoener — von Bulow -- de gebleken ondankbaarheid ; zijn latere
mogelijke opvolging als kanselier; de vleierij, die inderdaad uit de
vele brieven blijkt; maar toch stelt zich de vraag ; « Waarom dekte von
Below dien (( nietdeug ». ? » Hoe reageerde hij op diens brieven ? En
waarom bekrachtigde hij, tijdens zijn kanselierschap, niet het oordeel
over dien diplomaat, dien hij eerst nu met verachting aan de kaak
stelt? (i)
Uit een en ander blijkt reeds dat dus voorzichtigheid aangeraden'
is. Het geval Monts staat niet alleen, noch het geval Eulenburg : ook
deze vertrouweling, hartsvriend van Willem II, werd door von .Below
in het uur van den nood vergeten, dan als von Below aan den vorst
Philipp zu Eulenburg Hertefeld, alles, carrière en huwelijksgeluk, te
danken had, en met hem steeds de beste relaties had onderhoudën (a).
Bitter worden eerst de aanmerkingen van den kanselier, wanneer hem
geruchten worden overgemaakt — louter geruchten — als zou Eulenburg hem in, zijn funktie van kanselier hebben benadeeld. De door
von B " ow gepubliceerde brieven van den vorst brengen ons zeer
pijnlijke kanten uit het huwelijksleven van Willem II aan, welke de
fijngevoelige von Below, ter wille van de nagedachtenis der exkeizerin, elders door hem hooggeschat, best van kant hadde gelaten,
verr its zij buiten het kader der gegevens liggen.
Wel

"

(i) Reeds op pag. zg der K Denkwurdigkeiten » (B. i.) wordt de aanval ingezet.
(2) Over dezen beruchten diplomaat-kunstenaar, den intimus van Willem II, in
een zedenproces ten onrechte beschuldigd, en daardoor in alles gebroken, leze men
J. HALLER, Aus dem Leben des Fursten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld (1924) en R. K.
Muscam, PJzilipp zu Eulenburg, sein Leben unit seine zeit, 1930.
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Mogen wij Eulenburgs verdediger gelooven, prof. Halter, die
tijdens het leven van den kanselier dezes politiek met kracht heeft
bestreden (en door von Bulow wordt gesignaleerd als eer , der geleerden, welke Duitschland meer schade dan voordeel aanbrachten), dan
is o. a. het oordeel van Bulow over Prof. Schliemann den kunsthistocus meer dan ongerecht, opzettelijk vervalscht. Aan scherpte in het
teekenen van dezes beeld had de kanselier niets verwaarloosd. Schliemann zou evenwel geen kuiper, doch een oprecht loyaal monarchist
zijn geweest, die, ook in gevaarlijke . oogenblikken, zijn gehechtheid
aan den troon betoonde (i).
Bizonder hatelijk zijn de kantteekeningen van den steller ten
opzichte van allen, die aan het huidige regiem en de instelling er van
eenig aandeel hadden, Erzberger, Ebert, Scheidemann moeten de kritiek
van zeer subjektief allooi door. De aristokraat spreekt : aanhoudend
wordt, herinnerd aan hunne afkomst, hunne onbekwaamheid. Nochtans had von Bulow ook van uit zijn heerenwoon in Rome gelegenheid
te konstateeren wat van 1918 tot 1929 aan positief werk werd gereali seerd. Vooral Erzberger moet het ontgelden; , « c dépit » over naoorloogsche terugkeerpogingen van von Bulow zou hieraan niet vreemd
zijn (2).

Men , ziet het uit de enkele aanhalingen : betrouwbaarheid in
personentypeeringen moeten wij hier niet zoeken; zijn objektiviteit
schiet erg te kort.
Als geschiedkundige bron hebben de « memoires » tot taak ons
voor te lichten over de vele politieke konflikten, welke tijdens het
kanselierschap van von Bulow zijn opgerezen. En hier zijn de eischen
zeer scherp gesteld, en de middelen tot kontrool, waarover de geschiedenis beschikt, menigvuldig en door alle partijen aangebracht. Reeds
wezen wij hooger op een nadeel : doorgaans zijn de konflikten onvolledig aangegeven, en slechts bewerkt voor dit gedeelte, waaraan de
kanselier zijn rechtstreeksch deel had. Maar ook dit voorbehoud
maakt de kritiek niet zwakker.
Laten wij even vluchtig enkele tekortkomingen, door de kritiek
algemeen aangewezen, nader bespreken.
Een plaatselijk dagblad wees reeds op een bedenkelijke onvolledigheid in het geheugen van den kanselier, voor wat betreft de mededee/

(r) Denkwiirdigkeiten, B, II, p. 285.
(2) 0. C., B. I, p. 183.
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lirigen betreffende de eventueele schending - van het Belgische territorium. Bij het bezoek van Leopold II aan den keizer (28 Januari 1904)
was door Willem II de kwestie van België's schending te berde gekomen, en had men de strategische redenen overwogen. von Bulow verschijnt hier als de verdediger van de Belgische onschendbaarheid.
De ex-kanselier moet bij de Entente-gezinde lezers geen kwaden
indruk maken, als daar niet een vervelend antwoord aan Keizer
Willem de herinnering van von Bulow kwam bezoedelen :in Juli 1905
verklaarde hij zich akkoord met de schending, indien strategische
noodzakelijkheid daartoe dwong. Dit antwoord vermeldt de kanselier
niet. (i)
Scherp is de Duitsche kritiek te keer gegaan tegen de verkeerde
voorstelling, door den ex-kanselier verstrekt, over de beruchte DailyTelegraph-affaire (2). Hier blijkt eveneens het geheugen van von
Bulow sterk verzwakt te zijn. Aan den kanselier was ter publikatie.
een manuskript toegezonden over het interviéw, dat de keizer aan een
Engelsche personaliteit had toegestaan. Bij publikatie van dit interview in de Engelsche pers ging een storm van verontwaardiging bij
het Duitsche volk op : het interview bleek een kaakslag voor de
Duitsche openbare opinie. Von Bulow trachtte nu de verantwoordelijkheid van deze publikatie op zijn ondergeschikten te schudden; hij
beweerde dat het manuskript op slecht papier, quasi onleesbaar, aan
hem was overgemaakt, zoodat hij aan de ondergeschikten, die het
stuk ontcijferen moesten, de noodige aanwijzigingen verstrekte. Hij
had, zoo bleek uit de verklaring, het stuk niet eens gelezen:
Zoo ook geeft het de kanselier in zijn herinneringen aan.
Dit was voor een kanselier reeds een zwaar vergrijp. Maar
achteraf blijkt, dat de voorstelling ook niet met de waarheid overeenstemt : de kanselier had het interview, netjes overgetypt op fijn papier,
in de hand gehad, gelezen, en zelfs gedeelten er van verder gedikteerd...
zoodat het historische prestige van den kanselier ook weer een fellen
deuk ontvangt. Geheugenzwakte of opzet,. in beide gevallen bedenkelijk.
(z) Denkwurdigkeiten, dl. I, ab. pag. 73. Zie « Neptune », n° i 6g, r5 Januari x93 i •
La prétendue innocence du prince de Bulow ».
(2)

Denkwurdigkeiten, dl. II, p. 352.

Sommige historici zien in het gebeuren een gewild manceuver van Btlow om den
keizer door de feiten te wijzen op het verkeerde in zijn al te persoonlijke politiek. De
ontwikkeling ging evenwel verder dan men had voorzien. (Bornhak, o. c.)

Ook over de Russisch-Duitsche onderhandelingen is een aanvulling niet overbodig. Hier moeten we twee phasen onderscheiden : de
eerste, welke een akkoord tusschen Duitschland en Rusland op het
oog hadden, en welke na een schrijven van Willem II (21December
19o4) door den Tsaar werden afgebroken (25 December 1904); ten
slotte de onderhandelingen rond het Bj órkö-verdrag. Von Bulow
beweert dat op zijn aanraden dit verdrag door Willem II in December 19o5 werd verbroken. De dokumenten wijzen zulks niet aan;
integendeel werd dit verdrag door den Tsaar in een schrijven ,van
5 December 19o5 tot zijn werkelijke gedaante — ten overstaan van
het Fransch-Russisch verbond — herleid en de uitwerking verschoven (i).
Een plaatselijk dagblad wijst eveneens op de onklaarheid in het
betoog van von Bulow over het Duitsche aandeel in de Marokko
kwestie (2). Zoo in Frankrijk als in Duitschiand werd kritiek op de
Bulowsche voorstelling uitgeoefend (o. a. in de Journal des Débats). In
deze voorstelling is een zeker optimisme aan te nemen. Wie nu
aan de hand der dokumenten deze onderhandelingen volgt, merkt
integendeel dat de gang dezer onderhandelingen voor Duitschland
niet zoo verheugend was. Laat het waar zijn dat in de Marokkoaangelegenheid zelve Duitschland een rem stelde aan de Fransche
expansiezucht, en zooals von Below besluit, niets in die kwestie
kon gedaan zonder voorinlichting van Duitschland, niet te ontkennen valt het, dat voor het overige, Duitschlandsch politiek in
een hoek was gedreven; het prestige van het Reich was geschokt,
en de steunpunten, waarop Duitschland tot dan toe zijn politiek
had gericht, bleken voortaan onbruikbaar. Buiten den sekondant
Oostenrijk, die den weg tot de redding had aangeduid, had elkeen,
ook de bondgenoot Italië, het rijk in plan gelaten; Rusland had
zijn partner Franrijk gesteund, en spijt de pacifistische verklaringen van Engeland, was ook dit een hardnekkige medestander van
Frankrijk gebleven; zelfs de president der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika had op een bepaald oogenblik de Fransche onverzettelijkheid gesteund, spijts het beroep van Duitschland (3). De
(I) Men zie bij SCHWERTFEGER, 4. c., dl. IV, p. 218, VON BOLow, B. II, p. 6g.
Over het Bjárk© verdrag (v. BdLOW II, p. I4o) zie men bij SCHWERTFEGER de juiste toedracht alsmede de dokumenten, p. 53 en 240.
(z) VON BuLOW, B. II, p. 103 en volg. — De Algesirasakte, p. 299.
(3) SCHWERTFEGER, o. c., dl. II, p. 283 : het antwoord uit Washington.
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isoleering van Duitschland was voltrokken : en de geest van het
Bulowsche optimisme wordt sterk vertroebeld door deze randbemer^ing van Willem II : «c Engeland ist mit Frankreich von der deutschen Presse » zusammengeschimpft » worden, und nun Bind sie
zusammen und Gallien unter englischen Einfluss; das ist uns fur das
erste verloren. Italien h" t sich dazu, Krimkrieg-koalitilon, und wir
haben das Nachsehen. » Het optimisme van Bulow wordt ook door
Schwertfeger geluwd : «c Das Ergebnis war fur Deutschland uberaus
gering. » De oneenigheid in de Duitsche politieke leiding-verzoening
(BU**Iow) of doortastendheid (Holstein) -- had een bepaalde houding
van den beginne afverhinderd; de onbeslistheid van von B" ow
— en deze schetst zijn heele politieke houding — had hier gefaald (i).
De akten spreken hier een duidelijker taal dan de Memoires!
Ook over het laatste groote konflikt, dat Bulow in zijn dienststaar
moest akteeren, is door de kritiek een en ander aangemerkt en aangevuld geworden : de Bosnische kwestie en het Europeesche konflikt,
dat dreigde hieruit te ontstaan (2). Alhoewel in Oktober 19o8 tusschen
den Oostenrijkschen minister Aehrenthal en den Russischen minister
Iswolski de kwestie der annexatie van Bosnië was behandeld, mits
zekere wijziging ten gunste van Rusland aan het statuut der zeeëngten,
was hierin geene beslissing genomen. Wanneer Oostenrijk nu in

.

Oktober 19o8 tot de annexatie overging, werd hierdoor een scherp
konflikt in het vooruitzicht gesteld, waarin Duitschland positie kiezen

moest aan de zijde van zijn bondgenoot, en dezen steunde met een
meer dart gewone hardnekkigheid. In zijn «c Denkwurdigkeiten » heeft
von Bulow . het leeuwenaandeel van dezen triomf voor zich zelven
opgeëischt : een Europeesch - konflikt was, dank zij zijn tusschenkomst, vermeden en de .opgezette politieke ontwikkeling had, — aldus
meende von Bulow — het bewijs geleverd dat de Entente, (Frankrijk,
Engeland, Rusland) in feite verbroken was. Ook deze voorstelling
wordt door de dokurienten - wel gewijzigd. Vooreerst werd in de
memoires het konflikt hooger aangezet dan het in werkelijkheid geweest is. Het valt te betwijfelen, of inderdaad in het Bosnische konflikt,
de boog zoo sterk gespannen was. Reeds begin i go8 was von Bulow
door Iswolski en de Duitsche agenten .ingelicht geworden, dat Rusland
(1) SCHWERTPEGER, dl. IV, p . 135 en 137.

(z) BULOW, dl. II, P• 333 ook 405.
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geen deel. zou uitmaken van eenige anti-Duitsche kombinatie. Tevens
kwamen zoo van Engeland als van Frankrijk teekenen van afwijzing
ten overstaan van zekere Russische eischen (o. a, wijziging van het
statuut der zeeëngten, waardoor de Engelsche koloniale verhoudingen
in gevaar kwamen), Einde Januari 1909 werd hem door den Duitschen
gezant te Petersburg nog verzekerd, dat Rusland niet alleen geen oorlog zou voeren, maar ook materieel niet kon voeren. De voorkennis
van deze toestanden was voor von Bulow ( ?) een aanwijzing om met
eene hard-om-hard politiek door te drijven, waarbij kon gebruik
gemaakt van Ruslands momentane zwakheid. Het bezoek van
Eduard VII met Sir Harding, onderstaatssekretaris van Foreign
Office, brengt von Bulow in gesprek met dezen laatste. Engeland wil
vrede, geen steun van de Iswolskische procédés. En weer konden de
duimschroeven tegen Servië en tegen Rusland aangezet. Volgen dan
de twee scherpe , mededeelingen aan Rusland (14 en 21 Maart i.go9),
waarin Rusland duidelijk en beslist werd verzocht tegenover de Servisch-Oostenrijksche verhoudingen positie te kiezen. Waarop Iswolski,
op aandringen van de overige Russische ministers, het hoofd in den
schoot legde, terwijl evenwel de Tsaar een scherpe veroordeeling van
de Oostenrijksche methode aan keizer Willem II overmaakte. 'Vermeden was een konflikt,,,, dat stellig op dit oogenblik toch niet zou
uitgebroken zijn. Waar is het, dat de Entente verzwakt uit dit konflikt
trad : niet gebroken, zooals de kanselier beweert. Doch daaruit heeft
Duitschland geen voordeel weten te halen en dat is mits deze schijnbare zege van die « épreuve de force », in laatste instantie éen nadeel
geweest. Oostenrijks militaire groep stelde zijn desiderata merkelijk
hooger, en in Rusland bracht deze « au pied du mur » politiek een
gevoel van onwil en onbehaaglijkheid, dat verdere toenadering van
Duitschland tot Rusland onmogelijk maakte. Eindelijk de ironische
kant van de kritiek : Biilow verschijnt hier als de agitator : Haller
beweert met kracht van bewijs, dat niet von Bulow, doch de nukkige
Kiderlen-Wachter deze « norsche » politiek leidde (i),
En nog is niet het laatste woord over de historische waarde van
de beruchte Denkwurdigkeiten gezegd. Zoo over de voorstelling der
vlootpolitiek : waar elders de kanselier als de kampioen der. vlootpolitiek wil doorgaan, en deze als bescherming voor den handel noodzakelijk acht, wordt uit het tweede deel der memoires klaar, dat de
-

(i) Een breede behandeling van dit konflikt, HAusER, o. c., t. II, ab. pag. 72.
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kanselier in den tweestrijd — vlootpolitiek of Engelsche toenadering -aarzelde, neigde tot nummer twee, terwijl zijn ondergeschikte von
Tirpitz de zaak doordreef, de vlootpolitiek hoog hield (i). En het is
bijna stellig dat een verder beleid van von Bulow geen van beiden zou
hebben gerealiseerd.
Algemeen is men van oordeel, dat von Bulow aan zijn opvolger
Bethmann von Hollweg een zwaarder belaste erfenis overliet,, dan hij
zelf van Marschall had ontvangen. Waren bij dezen de richtsnoeren
van de te volgen politiek duidelijk -aangewezen, na de Bulowsche
periode, na dezen tijd van « accommodements » was een vaste lijn rog
bezwaarlijk te ontdekken.
op deze — hier zeer bondig aangegeven punten -- heeft zich de
kritiek en — zooals hier aan de hand der dokumenten blijkt -- met
reden opgehouden. Deze feiten waren te kontroleeren. Hoe zal het
dan met het dorre hout --- het niet te kontroleeren materiaal — zijn
gesteld ?
Dit zeer vluchtige overzichtelijke onderzoek ontdekt stellig
enkele zwakheden, die in zekeren zin het geheel kenschetsen : als
geschiedenisbron is het onbruikbaar, omdat, waar het om preciese
feiten gaat, de ontoereikendheid al te sprekend is : voortdurend hoeft
beroep gedaan op ander materiaal ! Als kommentaar-omschrijving van
het gebeurde, zouden de Denkwurdigkeiten misschien eenige waarde
hebben; maar hier ontbreken dan weer de algemeenheid der formuleering, het onpersoonlijke karakter : wij bevinden ons voor een uitgesproken subktieve en sterk geïnteresseerde beschouwing, die dus
in uitzichten beperkt is. Meer, het is een v verdediging, een apologie,
gesteund op een valsche aanklacht, en dus ook teenemale als zoodanig
minderwaardig. Op het oogenblik, dat wij deze regelen schrijven, is
het derde deel van de pers : wellicht zal dit ons nuttiger bizonderheden aanbrengen, omdat het louter herinneringen, geen apologie
zal zijn.
Het boek is natuurlijk een tijdsdokument; het schetst menschen,
zeden, levensmomenten, die als zoodanig, als tijdsbeeld, altijd eenige
(i) Bulow wil de vlootpolitiek als verband houdend met verdediging van de
toenemende handelszeevaart motiveeren : de handelsvloot was sinds 1871 (tot 1909) van
plm. 982. 354 tot 2. 719. 424 register-tons toegenomen : Bulow wil — igo8 — een einde
aan de vlootpolitiek stellen, doch in i gog worden door minister Grey de voorstellen tot
overeenkomst met Engeland afgewezen. Men zie dl. I, p. 5og zijn beschouwingen over
Engelsch-Duitsche toenadering.

waarde hebben; oordeelvellingen, welke uitgaan van een algemeen
standpunt behouden steeds een beteekenis, omdat de kultuurmensch
vorst von Bulow, hoogbegaafd, met een sterke klassieke ontwikkeling,
een groote bereisdheid, buiten en boven alles, ook heeft weten te
begrijpen, te zien en te oordoelen.
In zooverre willen wij niet nalaten, te onderlijnen, dat de steller
zich met een blijkbare welgevalligheid met eenEngelsche superioriteit
heeft verzoend; daaruit groeit een sympathie, welke hem blijkbaar in
zijn politiek sterk heeft beïnvloed (i). Ten overstaan van zijn Duitschland-ongunstige uitspraken kan het ons niet moeilijk vallen te begrijpen, dat zich bij de groote menigte in Duitschland een verontwaardiging heeft uitgesproken, die het onthaal van dit werk niet « hartelijk )) heeft gemaakt.
Voor ons, die deze « Herinneringen )) van een neutraler standpunt
hebben gelezen, hebben dergelijke gevoelens geen overwicht, alhoewel, bij een hooger zedelijk maatstaf, deze 'Bulowsche wijsheid
— après coup -- wel vreemd aandoet : tijdens zijn kanselierschap had
von Bulow andere middelen te zijner beschikking, om die aanklacht
tegen het Duitsche wezen openbaar, met kans op genezing, te kunnen
bekend maken. Deze stem uit het graf klinkt misschien profetischer,
moediger in elk geval niet. En daarom lijkt ons het epithetum -- von
Below als de grootste historiker van zijn tijd, — niet alleen voorbarig,
maar teenemaal ongepast. Er zijn woorden, die bij gemakkelijk gebruik, hun beteekenis verliezen.

(i) Formeel werden de « Denkwurdigkeiten u aan de historische kritiek onderworpen en bepaald afgewezen door EDGAR VON SCHMIDT-PAULI. Forst Bulows Denkwirdigkeiten. Ein Protest. Berlin '93o.
De Berliner Monatsheften fier internationale Aufklárung publiceeren een studie,
waarin Paul Herre, Alfred von Wegerer en Maximilian von Hagen de onwaarde — als
historische bron -- van de gedenkschriften met kracht van bewijzen aantoonen.
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Onrust
Ben ik een man of ben ik slechts een vod,
Die heen en weder slaat met eiken wind?
0 d'onrust in mijn zieke leden V God,
Gedoog dat mij de slaap in zijne zwachtels wind'.
Ik ben zoo moe den harden weg te gaan,
Waar niet één vriend m'een woord van liefde wijdt,
En slechts de barsche palissaden staan,
Die waken op nog meer verlorenheid.
,

Ik ben zoo droef. 'k Wou dat ik lachen kon,
0, lachen als een gek, maar lachen toch!
Ai mij .1 'k Hoor steeds het klotsen van den Acheron,
En 'k sla me wonde op wonde aan eigen zinsbedrog.
Ik ben zoo bang. Het is misschien 't gehuil
Van den orkaan, die woedt in dezen nacht;
Mijn woonst, onwezig als een doodenkuil,
En 't bed, waar mij geen kus van vrouwenlippen wacht!
0 d'onrust in mijn zieke leden. God,
Gedoog dat mij de slaap in zijn zwachtels wind'
En wiegewage, spijts de vlagen, tot
Een nieuwe dag zijn wisse koers begint.
A. DE MAREST. - 1930

ego

Wie weet de genade
van 'n donkere ziel,
die als 'n lichte kei
in het diepe water viel.
'n, Kringende rimpel
snoert het sekreet
van de vallende steen
die de diepte meet.
De schijn van de kei
in de diepte bedriegt
want het beeld
van het water liegt.
Wie weet de kei,
die in 't water viel,
als de klare genade
in 'n diep-donkere ziel?
ALBE.

29I

LIJK GIJ DAAR LAAGT
Lijk gij daar laagt, met wit gelaat
in het nog witter bed,
de bleeke lippen nu en dan
zwak roerend, bij gebed,
de blauw-dooraarde handen op
de blank-batikken sprei,
en 't hoofd, bij vruchtloos zoeken naar
een rustpunt, wat opzij;
lijk gij daar laagt in laatst verweer
van zwakheid tegen kracht,
herkende ik in den mensch de ziel
die, zich ontvouwend, wacht...
CONSTANT EECKELS.

29

SNEEUW-DAG
Vandaag werd een wonderwereld geboren,
waarin wij, erbarmelijk, loopen verloren.
Vanaf de wit-ontwaakte morgen
werd werkelijkheid in droom geborgen.
0 witte dag, onder zwarte stappen,
marmeren stoep waar slijkmenschen trappen;
uit doornen van boomen, prieelen van droomen,
komt luide stilt' ons wezen doorstroomen
wie voelt nu zijn ziel niet vijver.-zwart;
een valsch klavier, zijn hart dat sart?
AUG. VAN BoECKXSEL.

a93.

GEBED
Moeder der zielen, die Gij in Christus baart,
Moeder mijner ziel,
neem mijn geest, mijn hart, mijn wil
en stil
met uwe koele liefde mijn felle smart.
Zie een mensch, uw kind;
zijn pijn : als een roode vlek
verguisde geur van uitgegoten wijn,
zijn stem een schor roepen
als van een hongervogel in dorre kou.
Moeder, zie in mijn oogen
ziet Gij niet het beeld
van een huis in puin;
bouw, bouw op Moeder
aan iedren steen het bloed van uwen Zoon —
ik heb Hem zoo bemind
en bemin Hem nog.
0, Moeder van de schoone liefde,
bedek mijn schande
met den bloesem van uw lach.
Hoe heb ik hoog gedacht dit huis,
paleis mijner wenschen,
toren van kracht
voor mij zelven
en voor, anderen.
Zie uw armen dwaas
en red de scherven zijner droomen;
heeft Christus uw Zoon den grondsteen niet gelegd!
o, Moeder, ik weet niet, hoe mijn muren weken,
maar 'k zie mijn puinen opgetast
en sta vereenzaamd in hun weemoed.
En toch, Moeder,
zoo het moet,
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breek 'verder af en gruisel mij tot stof
zoo 't moet -maar, doe mij weten,
doe mij zien,
dat Gij dus Christus baart in mij.
VICTORINUS, S. D. S.
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K R O N TEKEN
Literatuur-Geschiedenis
Panoramas des Littératures contemporaines.
Kra, éditeur, 20, rue Henri Regnault, Paris (i).

In de recensie van de . eerste drie bundels dezer merkwaardige
reeks werd gepoogd aan te toonen het nieuwe in de wijze van bewerking, en werd een kort onderzoek ingesteld naar de practische verwezenlijking van de jongst aangeprezen methode der letterkundige
geschiedschrijving.
Met belangstelling zagen we uit naar de volgende bundels, in
hoever men nu ook in deze richting al doende zou leeren. Maar
het liep heel anders dan het eerste opzet had laten vermoeden. Niet
langer immers werd in de aangegeven richting doorgewerkt. Van
den 4' bundel af : La Littérature allemande, tot den gn bundel toe,
den jongst verschenen, keerden de bewerkers terug naar de oudere
methode. Elk op zijn eigen houtje ? In gemeen overleg ? Op een
wenk van den uitgever ? Ik weet het niet. Maar 't is een feit dat in
deze panorama's de jongste halve eeuw Duitsche, Russische, Italiaansche, Amerikaansche, Hispano -Amerikaansche en Hongaarsche
Letterkunde werden beschreven naar de oude methodes. Degene die
bij de eerste drie bundels werd verzaakt.
Het is jammer voor de eenheid, die bij zulk een onderneming
moest voorzitten. Voor een helder doorzicht en een vast beraamd
plan bij de ondernemers pleit het ook niet. Wetenschappelijk heeft
deze flater zijn afmetingen. Maar het ongeluk is minder groot, als men
bedenkt dat hier niet in de eerste plaats wetenschappelijk werk werd
bedoeld; wel een uitnoodiging tot het groote publiek -- in casu het
Pransche en het Fransch lezende --- om nader kennis te maken met
hetgeen onze tijdgenooten in alle beschaafde landen zooal aan literatuur presteeren.
Sober en klaar in te lichten in welke richtingen het ging èn in.
Frankrijk èn in Engeland èn in Spanje stond bij de eerste drie bundels
voorop : Het gold dus de stroomingen. Die en die en die waren de
leiders. Wie dan verder volgde werd slechts aangeduid voor zoover
(i) Zie D. W. & B. nr 3, 1 930

:g6

.

het eerste-rangwerkers betrof; de anderen moest men, bij eigen lectuur, maar zelf indeelen.
Nu werd het weer anders; naar 't oudere stelsel wil men den
toestand van elke letterkunde weer achterhalen door de kennismaking
met zooveel mogelijk schrijvers en werken. Daaruit werden dan de
hoofdkenmerken afgeleid en gerangschikt in het licht der wijsgeerige
kenteringen, die immers alle hoogere kunstuitingen beheerschen,
al dan niet naar 't bewustzijn der kunstenaars zelf. Eens te meer
wordt aan den uitslag bevestigd dat beide methodes hun voor- en
hun nadeelen hebben : de eene valt myopisch uit, de andere presbytisch. Maar dit is zeker : Er komt geen einde aan het stilstaan bij
iederen boom van het woud. En 't wordt hopeloos als men schrijver
per schrijver behandelen wil binnen 't bestek van een normaal 8e
bundeltje ± 300 blz.
Nemen we ter illustratie het eerste panorama dat volgt op de
drie reeds besprokene : De Duitsche letterkunde dus. Honderd
dertig literatorén werden onderzocht. Maar daarnaast zijn er een
zestigtal overgeslagen zonder eenige voor mij zichtbare reden
Over A. Mombert wordt niet uitgeweid, evenmin over Max Dauthendey, noch over Bern. Kellermann noch over Herb. Eulenberg.
Zelfs worden de namen niet gevonden van R. K. Bartsch, R Herzog,
H. Stehr, C. A. Bernoulli, H. Federer, E. Handel Mazzetti, G. Falke,
Ch, Morgenstern, Paul Scheerbart, Borris von MV nchhausen, Agnes
Miezel, Lulu von Straul3 und Torney, Rich. Huch, Isolde Kurz,
S. Lublinski, Wilh. von Scholz, H. Lersch, W. Schmidtborn, K. Broger, ' M. Barthel enz. Geen Heym, geen Jacob, geen Bruckner, geen
Lampel...
En het zonderlinge is, zie eens de namenlijst achteraan : Schier
zooveel Fransche namen als Duitsche. De heer Felix Berthaux, de
steller van deze « Littérature allemande » is duidelijk bezield met de
bezettingsmanie : De heele Duitsche letterkunde van den huidigen
dag valt onder Fransche voogdij. En dit in een tijdperk waarvan
het voor eiken beoefenaar der vergelijkende letterkunde — wat zeg
ik, voor eiken ietwat inzichtigen lezer met normale letterkundige
bedrijvigheid — duidelijk wezen moet dat de invloed van de Duitsche
literatuur op de Fransche minstens even groot is als 't omgekeerde.
Niet enkel wordt naast schier eiken Duitscher op een Franschman
gewezen, maar telkens geeft de ideeën-evolutie der Fransche wijsbegeerte den doorslag op de Duitsche, zoodat het hier wezenlijk geldt
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een geestelijk Fransch afzetgebied in 't Germaarische hinterland.
Dit blijkt wel een thesis te zijn, En aldus mag er wel afspraak
tusschen al de bewerkers der panorama-bundels worden vermoed.
Want, ofschoon in minder sterke en minder krasse mate dan bij
.Bertaux met Duitschiand, is dit ook het geval voor V. Pozner met
Rusland, voor B. Crémieux met Italië, voor R. Michaud met Amerika,
voor Max Daireaux met Spaansch Amerika. Dit laatste is weer heel
erg. Hier viert het Chauvinisme hoogtij met volle zeilen : « L'Amérique du Sud s'est donnée intellectuellement à la France avec l'ingénuité d'une vierge » (blz., 379). Wel geeft Daireaux toe dat de
jongeren niet meer meedoen. Maar hij waarschuwt . ze met een
plechtig (c to be or not to be. » • « Il ne suffit pas de nier une
influence pour la supprimer, et les plus grands esprits conservent
leur attachement à la littérature, à la pensée dont ijs se sopt
nourris. Mais ce qui est grave, c'est que voulant se soustraire
à cette influence aujourd'hui détestée, les plus jeunes écrivains
ne parviennent pourtant. pas à être eux -mêmes et se lapcent
éperdument à la suite des Scandinaves, des Allemands et des
Russes qu'ils ne connaissent d'ailleurs qu'à travers les traductions
francaises. »
Zou men niet zeggen dat _ al die Zuid Amerikanen Ruben Dario
heeten ? 't Zou in elk geval de moeite bonen, te vernemen hoe daarop
reageeren Leopoldo Lugones, Jose Luis Borges, Salomon de la
-

Selva, Manuel Galves, Enrique Larreta, Ventura Garcia Calderon,

en zoovelen meer.
Er is nog een andere partijdigheid, van meer politieker aard,
die zich doorloopend lucht in deze Panorama-bundels, nl. de meer
dan sympathieke neiging voor alles wat. Communisme heet of er
naar lijkt. Dat moet ons dan niet verwonderen, en wij kunnen 't
voor lief nemen in propaganda-uitgaven als deze, maar een reden te
meer voor wetenschappelijke beoefenaars der letterkundige geschiedenis o m .op hun hoede te zijn.
Wie deze reeks bestudeert kan binnen zijn eigen Nederlandsch,
voor een gedeelte der bestreken terreinen althans, rechtzetting en
aanvulling vinden in de gezellige « Elzeviertjes » : «de Fransche Literatuur sinds i 88o » door Joh. Tielrooy, de Engelsche Literatuur
sinds_ i 880. door A. G. Van Kranendonck, de Duitsche Literatuur
sinds i 88o door Dr. A. Eloesser, de Scandinaafsche Literatuur
sinds r 88o door T. Jensen.
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Deze bundeltjes, hoewel beknopter, zijn doorgaans objectiever,
en dringen zich minder dweperig met politieke bedoelingen op, al
deelera ze nu meer dan de Fransche reeks in een ander ongerief : ze
zijn óf gemelijk gestemd tegen de katholieke literatuur, of ze zijn er
minder bewust van, en ze laten ze aldus maar half tot haar recht komen, terwijl het communisme der panorama's niet steeds een hulde
aan de geloovige literatuur in den weg staat.
Een paar modellen . van kalme, objectief-wetenschappelijke
bewerking hebben we intusschen te stellen, in 't Nederlandsch,
tegenover Pozer's «c Littérature russe » nl. de beide bundels van Prof.
Dr. N. Van Wijk : « Hoofdmomenten der Russische Letterkunde » (1919)
en «c Geestelijk Leven en Letterkunde in Rusland gedurende de zge
eeuw » ( ig:2o) beide verschenen bij Ploegsma te Zeist. Al moet men die
ook, om de parallel-studie door te trekken tot ze mede behelst het i e
kwart der 20e eeuw, aanvullen met de nog niet verzamelde Gidsartikelen van jongeren datum, door dienzelfden hoogleeraar geleverd.
Degenen, die verkeeren in mijn geval, en die dus Rusland noch
voor noch na den oorlog hebben bezocht, moeten wel voorzichtig zijn
met hier voor of tegen objectiviteit te pleiten. Maar zooveel waarborgen van degelijkheid en doorproefde zakenkennis liggen bij Prof. Van
W ijk voor 't grijpen, dat een rustige vergelijking met Pozner ontegensprekelijk uitvalt ten voordeele van den Nederlandschen hoogleeraar.
Men ziet het : zoo men met een beetje overleg wil te werk gaan
is ér wel middel om via het F'ransch en het Nederlandsch, dat we
hier voorbrachten, niet zoo heel kwalijk op de hoogte te blijven.
Maar dan staat er als voorwaarde bij dat men, met de gegevens in al
die bundels verstrekt, veelal zelf de besluiten moet trekken. Eenige
punten daarvan kunnen binnen dit bestek worden gestippeld
Er bestaat in de letterkunde een zucht tot een Eransch-Duitsche
toenadering, voor den oorlog ingezet door. Romain Rolland, en sinds
den oorlog met stijgende wilskracht voortgezet, ook vanwege sommige
hoogstaande uitgevers beiderzijds.
De eigenlijke oorlogsliteratuur is over 't geheel niet meegevallen
De grootste letterkundige successen van dit soort werk zijn te zetten
op rekening van de algemeene sympathie voor de- vredesgedachte veeleer dan op die van het sterke kunstgehalte, ofschoon . de letterkundige
waarde van Remarque en Dorgeles, Ricarda Huch en Rupert
Brooke' niet valt te onderschatten.
De kubistische-futuristische-dadaistische krachtproeven leden
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op heel de linie schipbreuk, behalve waar ze brachten elementen
ter vereenvoudiging van de uitdrukking.
Ook de opzettelijkheden van unanimisten en surealisten vervallen stilaan vanzelf.
Uit de koortsachtig op malkander volgende modes redden zich
enkel in de blijvende kunst, zooals trouwens altijd, de oprechtheid
en de natuurlijkheid.
Maar ook die ondergaan de kentering van alle menschelijke
dingen wat den vorm hunner verschijning betreft : minder verwikkeling in zuiver persoonlijke aandoeningen, meer onmiddelbaarheid in den drang naar het algemeen menschelijke; minder bespiegeling, meer zin voor actie.
Daartegenover een zenuwachtigheid, die de belangstelling electrisch als 't ware verspringen doet van de eene ontroering op de andere.
Felheid aldus in de plaats van diepte, die immers altijd vereischt
tijd en geduld : en die schieten thans bedenkelijk tekort. Invallen
zijn ten huidige, dage meer waard dan beredeneeringen, troef is het
intuitieve, het plots-gevatte. Ook de letterkunde staat in het teeken
van auto en vliegenierschap en draadlooze. En in zoover beheerscht
Charlie Chaplin ook de literatuur, dat iets van den fantastischen
ernst zijner karikaturale geestigheden door de schrijfkunst aller
landen is gevaren : het meest inslaande aller protesten tegen de
mechanistische rationalisatie van de vorige geslachten.
Wat nu de literatuur der verschillende volkeren betreft, is de
vruchtbaarste en ook degene die 't meest zichzelf bleef, ofschoon
lang niet zonder diepe invloeden van elders, de Engelsche (daarbij
begrepen de Noord-Amerikaansche en de Australische).
In de jongste vijftig jaar is de invloed der Fransche literatuur,
ofschoon zeer groot, erg afgenomen : De Duitsche, de 1tussische, de
Scandinaafsche zijn met haar in wedijver getreden.
En wat de diepere stroomingen betreft, — letterkunde gevoed
door wijsbegeerte — wint het thans de Duitsche van alle andere,, De
Italiaansche en de Spaansche letterkunde, ofschoon, de eene zeer
afhankelijk van de Duitsche en de Scandinaafsche, en de andere
van de Fransche, bewegen zich én naar gehalte en naar vruchtbaarheid
in stijgende lijn. Het expansievermogen den Nederlandsche letterkunde, vroeger lang niet in evenredigheid met haar waarde, versterkt thans aanhoudend, vooral wat betreft de waardeering onzer
Middeleeuwsche en 17e eeuwsche letterkunde in Engeland, Frankrijk
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en Duitschland. Ook enkele onzer nieuweren zijn ver over onze
grenzen naar behooren bekend geraakt.
Het meest evenwichtig in epiek, lyriek en dramatiek betuigt
zich alweer de Engelsche letterkunde, binnen welke thans een hooge
plaats inneemt de Engelsch- Keltische Renaissance in Ierland.
Daartegenover is het Fransche drama der jongste jaren bitonder
arm, en heeft de Fransche literatuur zich in deze sterke kunst laten
overvleugelen niet slechts door Engeland en Duitschland, maar door
tal van tweede-rangs-literaturen.
Daartegenover• heeft de Fransche roman in den jongsten tijd
veel bijgewonnen aan Europeesche ruimheid van blik.
Niet slechts in Frankrijk maar overal blijft de proza-epiek, 't zij
roman, 't zij novelle, het meest gegeerde kunstgenre. Ook hierin
komt Engeland vooraan. Uit den aard der zaken, uit hoofde immers
van de vele studie die hij vereischt, is er thans minder aanbod en
vraag in den historischen roman al dringt nu nog, zoozeer naar voor
de « vie romancée ». Bizonder in den smaak daarentegen vallen de phantastische avontuur-romans, en de grootstad-verhalen. Maar de meest
gelezen -en in schier alle literaturen werken thans in de zoogezegde
psychoanalyse. De liefde is dus nog immer schering en inslag, en
meer en meer de liefde in haar ongezonde verwikkelingen. Maar
opgeld maken ook meer dan ooit de sport, het reizen, de politiek, de
techniek, de mystiek, het liefst dan de mystiek der techniek. Ook het
kind blijft sinds een kwarteeuw zijn aantrekkingskracht behouden.
Het peilen van de diepten en de hoogten, naar het voorbeeld der
grootsten, in de lijn van Augustinus, Dante, Pascal, Goethe, Newman
is geen werk van heden. Volharding heeft het helaas, afgelegd tegen

vlugheid. Enkel van wege zoekers naar Rome hoort men nog liederen
van schijn en wezen. Het werk daarentegen van Roomsch geborenen
en getogenen scheelt niet meer zooveel van dat der anderen : genen
zijn lakscher, dezen zijn verdraagzamer of onverschilliger aan 't worden. Enkel de Soviet literatuur, in Rusland en elders, waarin Lenie's
geest onder zijn scherpsten vorm is gevaren, is een vermengde en
versterkte uiting van voltairianisme.
Maar over 't geheel zijn de godsdienstige uitingen in de literatuur
veraard tot een boeddhistische ijlheid, zoodat de bewuste of onbewuste
toenadering tusschen geloof en ongeloof zeker niet gelden mag als
een bewijs van krachtig en diep leven in onzen zoo totaal ontredderden en tuchteloozen tijd. J. PERSIJN.
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Muziek-Kropijk
door André M. Pols.

HET ZILVEREN JUBELFEEST
VAN HET VLAAMS KWARTET
Het was mij vergund de werkzaamheid van het Vlaams Kwartet
als zijn secretaris in deze laatste tien jaar te volgen en ik deed het met

des te meer enthusiasme, omdat ik daarbij getuige ' was van een steeds
wakker en een voortdurend groeiend verlangen om het levend organisme van een compositie te begrijpen en door te delven tot op de
bodem van haar geheimzinnig wezen. Ik heb het altijd zoo op prijs gesteld, dat er niet geschipperd werd met het in smarten geschapen werk
van een toondichter; ik heb het altijd zoo mooi gevonden, die grote
eerbied voor een artistieke schepping en het diepst heb ik steeds
gewaardeerd : - die behoedzaamheid, waarmee deze vier mensen een
kamermuziekwerk op hun handen tilden. Het zijn ongetwijfeld deze
positieve hoedanigheden, welke bij de toehoorder het aktieve luisteren in de hand werken en die op zeker moment het volkomen
meleven mogelik maken. Het is door de liefde waarmee de uitvoerders
het werk omringen, dat dit onontbeerlik fluidium ontstaat tussen
podium en publiek en de conditie wordt geschapen waarin het kunstwerk leeft. Ik weet, dat vele aanwezigen het met mij eens zijn, wanneer
ik zeg niet éen uitvoering van het Vlaams Kwartet te hebben verlaten
zonder een gevoel van innige dankbaarheid. Dankbaar kun je alleen
zijn jegens wie geeft. Dat hebben Van de Vyver en Van Sintruyen en
hun makkers De Man en Vets gestadig gedaan : het schoonste gebaar,
dat een mens kan verrichten : geven. «c Nur der ist froh, der geben
mag zei Goethe en Marceline Desbordes-Valmore volledigde dat
aforisme aldus : Tant qu'on peut doener on ne peut pas mourir.
Dat schijnt me wel de diepere zin te wezen van alle artistiek scheppen,
ook van alle -artistiek reproduceren of herscheppen. De overgave
van hun eigen persoonlijkheid aan die van den creatieven kunstenaar
is volledig, zij hebben zich met heel hun wezen gegeven aan het Werk,
met een hoofdletter W. zonder een enkele bijgedachte, offervaardig
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en liefdevol. Daardoor draagt heel de activiteit van het Vlaams
Kwartet een absoluut karakter, daardoor is ze meteen uitgegroeid
tot volkomenheid en gaafheid, die ook ethiese zin hebben.
Van deze doelbewuste, geen concessies kennende arbeid blijven
mij enkele glanspunten bij als weldoende herinneringen. Allereerst
is er die ongemene prestatie van de zestien Beethoven-kwartetten,
de intiemste bekentenissen die ooit uit een menseziel, zijn opgeweld.
Zij staan in het centrum van de activiteit : al het overige schaart er
zich om heen en wordt er door geschraagd. Hun geest straalt over de
uitvoering van al de andere kamermuziek en gans de werkzaamheid
van het Kwartet staat in het teken van Beethoven-verering. Ik denk
ook terug aan het verheven klavier-kwintet van Schumann, een toppunt in de kamermuziek schlechthin, een werk dat ontstaan is in de
meest gunstige condities en drager is van heel de dichterlijk en passionele romantiek van zijn schepper; aan het abstracte, diepzinnige
kwartet van Brahms, die meester die zo scherp weet te scheiden en
zo innig weet te verbinden; aan het verkwikkelike en zachte, Slaviesaangevoelde strijkkwartet van Borodien, aan het uit klaarbewuste
levensvisie geschapen kwartet t« Aus meinem Leben » van Smetana,
eindelik ook aan de viool-sonate van Cesar Franck, die ik wel de
moderne vioolsonate zou willen noemen.
Wanneer uitvoerende musici dat alles op hun geweten hebben
past het wel, dat hun dankbare bewonderaars hen huldigen. Dat kon
niet anders geschieden dan op de stille en waardige wijze, die zij ons
zelf hebben voorgetoond in hun werk. Ik hoop, dat zij die er niet minder gemeend en oprecht zullen om achten.

303

Ringsteken
Behalve Heine, werden deze maand onze nederlandsche Pieter
C. Hooft en de Rus Dostoievski herdacht, de eerste omdat den
i6 Maart 11. 350 jaar verloopen waren sedert zijn geboorte, de tweede
omdat in Maart vijftig jaren verloopen waren sedert zijn dood.
In. « De Tijd » wordt bewezen dat Hooft waarlijk diep en heftig
geleefd heeft
« Gewoonlijk stelt men zich den jongen Hooft voor als een charmant en hoffelijk
jongmensch, die fraaie verzen schreef voor meisjes uit den gegoeden koopmansstand,
maar die geen dieper zieleleven kende en aan wien dan ook de groote zielsconflicten
van het leven totaal voorbij gingen. Zooiets is volkomen onjuist. In het leven van Hooft
heeft zich een tot heden weinig opgehelderde tragedie afgespeeld, die onder de hand
van een diep indringend psychologisch auteur beklemmend worden kon : Brechje
Spieghels, een dochter van Jan Laurenszoon Spieghel, die in i 5go als schepen der stad
Amsterdam was overleden, heeft zich omwille van den dichter gezelfmoord. Zij was
een nichtje van den reeds genoemden dichter Spieghel, die door Hooft vereerd werd
als een meester. Hooft heeft haar vijf gedichten opgedragen, maar tusschen de beide
geliefden heeft zich een gevoelsconflict voorgedaan, dat verzwegen bleef. Zeker is, dat
Brechje ook liefde had voor Hooft en dat de schijnbare verkoeling harer liefde geweten
moet worden aan factoren buiten haar wil. Gaf de ongedurige minnaar, die meer « verliefd was op de liefde u misschien dan juist op haar, reden tot afgunst? Of was er van
den kant der ouders een onoverwinnelijk bezwaar? We weten alleen, dat Brechje zich,
vermoedelijk met een lancet, een doodelijke wonde toebracht en dat zij zich uit wanhoop
het verband afrukte, maar zelfs deze wetenschap is ontleend aan vage aanduidingen in
de desbetreffende gedichten van Hooft. Ze heeft schijnbaar nog eenige dagen geleefd,
er is zelfs nog hoop geweest op herstel, maar op den 15 en Januari i 605 stierf zij en kort
daarna dichtte Hooft het hartroerend begin van zijn later koeler voltooid klacht:
Sal nimmermeer gebeuren
Mij dan nae desen stondt
De vriendschap van u oogera
De wellust van u mondt?
Een korte wijle zocht hij troost bij Brechje's zuster Anna, maar wat hij zocht uit het
diepst van .zijn gemoed is een zuiver, berustigend begrip van het wezen der liefde.
Toen voltooide hij « Granida », het herderspel, waaraan hij werkte sinds den tijd, dat
hij Ida Quekel had leeren kennen en waarin hij uitdrukking zocht te geven aan het wezen
der alles-versmadende en daardoor alles veredelende liefde. Niet de aardsche wellust,
maar een hoogere vervoering, die om zijn voorwerp het aardsche versmaadt, maar die
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riieXtunin binnen het aardsche zijn voorwerp vindt, is het vermogen van An r. Hooft
toast het aan in de idyllische geschiedenis van de Perzische koningsdochter Granida,
die haar hofglans versmaadt, om de liefde van Dafilo. En dan dicht hij ais reyzaog voor
dit spel zijn hymne op de twee-eenheid van (geestelijke) liefde en (zinnelijke) min, die
onafscheidelijk van elkander, elkaar veredelen tot den glans van echtel fke trouw. Deze
hype is een der diepste liefdesliederen, in onze taal geschreven, en tevens een eer
uiter*,t weinig Nederlandsche gedichten, waarin een wijsgeerig inzicht den vorm eer

Winde schoonheid erlangt:
« Liefde en Min aen een vertuyt,
Beyde ziel en lichaem-mengkers,
Heyligh' oppervriendtschap-strenghers,
Zalight Bruydegoom en Bruydt.
Boven de ghemeene maeten,
Wild' hy zien een lievend paer,
Des de hemel u en haer
Las uyt zoo verscheye staeten.
Dat ghy twee vereenight blijft,
Blijkt de Goden te begeeren,
En de koning wil niet keeren
'T geen de hemel merklijk drijft.
Lang, al lang ghenoegh gheleden,
Blijks_ ghenoegh van vaste trouw:
Dat uw overlede rouw
Dien' tot meerder vrolijkheden;
0 ghelijk zijt eenmael zat
Van ellenden op ellenden,
En ten laesten moê van wenden,
Schut den loop hier van uw radt.
God en Koning willen staeken
Der ghelieven teghenspoedt,
Liefd' en Minne, lof uw gloedt,
Die nu zonder smart zal blaeken.
Liefd' en Min aen een vertuyt,
Beyde ziel en lichaem-menghers,
Heyligh' oppervriendtschap-strenghers,
Zalight Bruydegoom en Bruydt.

Prof. Van Wyk, schrijver van een « Geschiedenis der Russische
Letterkunde )) herdenkt Dostoievski in « De Gids >}.
« Leninisme en Stalinisme zouden zeker evenmin Dostojewsky's sympathie hebben
als oudere vormen van socialisme dat gehad hebben. Als de gewenschte grondwet van
elke samenleving, beschouwt hij het Christelijke geloof, zooals dat beleden werd door
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Russiese vromen : in dit geloof, zuiverder dan alle geloof van West-Europa, zag hij de
nationale kracht van zijn volk, en het grootste gevaar, dat Rusland zou kunnen bedreigen,
was in zijn ogen de ondermijning van het ware Christendom, die reeds zover was voortgeschreden in het Europa van zijn dagen en steeds meer ook de Russiese « intelligenten
lostnaakte vare de « bodem n van het eigen volk. Zou deze man, wanneer hij tans leefde
anders kunnen dan in heftige opstand komen tegen de fundamentele gedachten van het
bolsjewisme, dat de verovering van het aardse paradijs — waarop de beste en eerlikste
bolsjewieken hopen — voor onafscheidelijk verbonden houdt met de uitroeiing van het
gofsdienstig voelen? Tegenover zodanige maatschappij-constructies op niet-godsdienstige grondslag stelde Dostojewsky tweeërlei loochening er van : die van de egoistiese
individualist, die, eenvoudig opkomend voor de rechten en de lusten van de eigen wil,
bereid is hieraan elk « kristallen paleis » van maatschappelike volmaaktheid ten offer te
brengen (« Notities uit mijn Souterrain »), en die van de waarachtige Christen, in wiens
ziel zowel de materialistiese maatschappij-idealen als de negatie hiervan in naam der
zogenaamde persoonlikheid te licht worden bevonden tegen de religieuze krachten, welke
aan de mens ware vrijheid geven en hem tot een dienende broeder van zijn medemensen
maken. Of Dostojewsky, als hij tans op aarde terugkeerde, zou vertwijfelen aan zijn eigen
idealen (een stemming, die aan sommige passages uit zijn werken niet vreemd is), dan
wel hopen op een godsdienstig réveil, -- dat is een uit de aard der zaak onbeantwoordbare
vraag. Hoe dat zij, ook bij de tans levenden, die weten dat eenmaal het Russiese volk
zeer godsdienstig was, en die waarnemen` dat de zo radikale bolsjewistiese revolutie het
geloof nog lang niet geheel heeft kunnen uitroeien, komt wel eens de gedachte op aan een
toekomstige religieuze reactie op de geloofsvervolging van tans.
Ook over het tegenwoordige West-Europa zou Dostojewsky niet tevreden zijn,
evenmin als hij het was over dat uit de dagen van Bismarck. Dostojewsky geloofde niet
aan wereldkultuur op de basis van verstandelik overleggen en ordenen. En hiernaar
streeft onze wereld bewuster en sytematieser dan een halve eeuw geleden: Zeker, het
opbouwen van een internationale maatschappij, die aan ,iedere staat en ieder volk zijn
plaats onder de zon waarborgt en aaniedere mens zijn dageliks brood, gaat onafscheidelik
samen met zekere idealen van rechtvaardigheid en humaniteit, die weer op allerlei wijzen
voortvloeien uit het ethies en religieus denken en voelen van de mensen van onze tijd,
maar dit sterk gedifferentiëerde innerlik leven van de moderne mens staat heel ver af van
Dostojewsky's opvatting ener universele religie en hij zou ongetwijfeld het streven en
hopen zelfs van grote idealisten onder ons beschouwen als geinspireerd door de « Grootinquisiteur » en niet door God. Intussen doorleeft onze moderne kultuur een ernstige
krisis en aan menigeen dringt zich de vraag op, of wij niet vóór een onafwendbare katastrofe staan, die een ruine der moderne kultuur zou betekenen. Mocht het daartoe komen,
zou dan Dostojewky niet in het gelijk zijn gesteld, die toch immers ,herhaaldelijk verkondigd heeft, dat aan Europa dat geestelik bezit ontbreekt, dat de noodzakelike zuurdesem
is voor een gezonde mensewereld, en dat deze armoede ten verderve voert?
Gelukkig is dit perspektief slechts een van de vele gedachten, die er bij ons opkomen al naar onze geaardheid en stemming en naar de wereldconstellatie van elke dag.
Maar intussen is het feit, dat de ontwikkeling onzer hedendaagse samenleving Dostojewky's probleemstellingen nog even actueel doet blijven als zij voor vijftig jaar waren, ze
zelfs nog begrijpeliker voor ons maakt -- ook al aanvaarden wij ze niet als onze eigene —,
een sprekend bewijs voor de grootheid van deze man. — Nog onweersprokener is zijn
grootheid als kenner en uitbeelder der menschelike ziel. Wat is zonde en wat is misdadig-
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heid ? Wat is kinderlike onbedorvenheid? Wat is ethiese solidariteit en liefde? Voor de
kinderen van onze tijd heeft geen ander die vragen zo suggestief beantwoord als
Dostojewsky. Hoezeer hij ook een vertegenwoordiger van een andere kultuur dan onze
eigene en van een voorbijgegane generatie zijn moge, zijn betekenis voor de zelfbezinning
der tans levende geslachten is en blijft groot; zie ik wel, dan is zij eer stijgend dan dalend,:
al is de roes van onbekookt enthousiasme ook aan 't afnemen.))
t

Men weet dat voor eenige weken bij uitgever Byleveld te Utrecht
een boek verschenen is « 20 Noord- en Zuid- Nederlandsche Verhalen H
waaraan 17 jonge M hollandsche en drie vlaamsche schrijvers hebben
meegewerkt. Alhoewel al dat proza op verre na niet nieuw of modern
is ' hebben de meeste zich ouder voelenden toch gemeend dat het dat
was en het is interessant ze daarover eens te hooren, De meering van.
J. Persijn gaan wij eerbiedig voorbij, iedereen heeft ze gelezen in ((De
Standaard ».
Nogal interessant is die van Annie Salomons in « Leven en
Werken ».
„

« Hier is kunst niet meer : « un coin de nature vu à travers un temperament »,
zooals we dat vroeger begrepen; deze verhalen staan mijlen-ver af van onze familieromans ; en het woord van Van Deyssel, dat voor ons een aesthetisch evangelie beteekende,
zal,in deze harten geen weerklank meer vinden. « Indien ge alleen weet, dat uw inktkoker
daar staat, of dat ge een genotrijk perendrupsje op de tong hebt, zeg dan niet, dat God u
is verschenen of dat het heelal een reaal-dialectiek is. Ja, al meent ge nog zoo zeker te
weten dat God u is verschenen, spreek dan toch liever over den inktkoker en het
perendrupsje, want_ dan zult ge de proef op de som eerst verkrijgen. Indien namelijk
Hij u werkelijk is verschenen, zullen de inktkoker en perendrupsje goddelijk worden

onder uw handen. » Deze jonge mannen hebben wel wat anders in hun hoofd dan
« perendrupsjes »; ze zoeken het exotische; ze zoeken gevaren op zee en . te land; ze
reizen door onbekende streken, ze sleuren ons naar een inbraak in een juwelierswinkel,
— de wilde vlucht in een auto, waar omheen de dooden neertuimelen als vliegen; ze
laten ons den strijd van boksers meeleven; en den slag bij Waterloo zien we nogeens
over spelen onder een hemel van onweer en storm...
Ik zou over dezen bundel nog veel kunnen schrijven, want bewondering en boosheid roepen in ons hart telkens een andere reactie wakker, en we stroomen zelf vol gevoelens en gedachten, omdat het telkens een volheid is, waartegen we opbotsen, of die
ons meedeelt van zijn overvloed.
Laat het genoeg zijn, als ik u den indruk heb gegeven, dat er aan deze « twintig
Noord- en Zuid-Nedérlandsche verhalen » veel te beleven valt, en dat we er uit opduiken
mct 't gevoel : 't bruischt en bot aan alle kanten. Hier en daar moge 't er nog wat chaoen we verheugen ons van heeler
tisch uitzien, — « Der Fruhling naht mit Brausen
harte op het jonge zaad, dat onder al die onstuimigheid stilletjes aan 't ontkiemen is. »
?;
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Daarentegen schrijft de heer Nyhoff in « De Gids
4( Wat zou Europa (n.l. indien het deze verhalen in een andere taal dan Hollandsch.
had kunnen lezen) verbaasd geweest zijn en ontgoocheld! Zijn zich die Waterlanders, die
vreemde eenden in de bijt, dan niet bewust dat hun waarde schuilt in de zwijgende volharding, waarmede zij hun hoekje drooggelegd weiland, volgens een beproefd systeem
van intense ontginning tien maal vruchtbaarder maken dan landen twintig maal zoo
groot? Begrijpen zij de bekoring niet, die iedere buitenlander ondergaat wanneer hij
hun prentbriefkaarten met de molens, de dijken en de kleederdrachten ziet zij dat, door
eenvoudig te zijn wat zij zijn, zonderlinger en aantrekkelijker blijven dan de binnenlanden van het Hemelsche Rijk achter den Chineeschen Muur? Willen zij nu heusch al
dit aparte afwerpen, en als boeren onwennig in burgerkleeding, verhalen gaan verzinnen
volgens het recept van Amerikaansche film-scenario's of Duitsche Neue Sachlichkeit,
waarin een haastigheid de onhandigheid moet achterhalen?'
« Gelukkig bespaarde de samensteller Europa deze teleurstelling en liet de twintig
Nederlandsche verhalen in het Nederlandsch verschijnen. Hetgeen alleen jammer is van
de prachtige vertelling « Het Landpad » door Aart van der Leeuw, waarmede men gerust,
in welke taal ook, voor den dag kan komen en die de eenige zou zijn welke ik, gesteld dat
er eens werkelijk 'n staalboek van Nederlandscheverhalen voor het buitenland zou moeten samengesteld worden, uit deze verzameling zou overdrukken, naast « De dood van
mijn poes », « De uitvreter », « De vreemde plant )), « De klompjes », en « Phil's Eerste
Amoureuse Perikel ». De hier genoemde ouderwetsche vertellingen zijn heusch heel wat
vrijer van literatuur-vergoding dan de meeste dezer in abrupt en rumoerig, zoogenaamd
modern, proza-jargon gestelde, maar in den gevoelsgrond tot den draad versleten
verzinsels »).

De heer Nyhoff mocht zich echter ook eens afvragen wat Europa
zou denken over die oudere romanliteratuur die men niet alleen in
Europa in een andere taal, maar zelfs niet in Nederland in het Nederlandsch leest.
In « De Nieuwe Gids » besluit Fenna De Meyier een studie over
Duhamel's merkwaardige Salavin-figuur aldus
Evenals alle hervormers, denkers en priesters moet Salavin alleen zijn, kracht
puttend juist uit zijn eenzaamheid. Dat een bizonder lot zijn deel zal zijn, heeft hij zelf
altijd gevoeld. En hoeveel dwalingen en fouten hij heeft begaan, door hoeveel verdriet en
wanhoop hij ook gewaad is vóór hij den weg kon vinden, aan moed en aan volharding, aan
hartstochtelijk jagen naar volmaking heeft het hem niet ontbroken. Maar wel aan inzicht.
Zal hij dat eindelijk verworven hebben? En zal Duhamel deze figuur, even algemeen en
diep-menschelijk als de « Elckerlyck » van ons middeleeuwsch drama, of als de « Don
Quichotte » van Cervantes, maar tevens zoo modern in zijn nervoziteit en in zijn fijnvertakt gevoelsleven, zal hij die figuur nu voor goed loslaten of zullen wij hem in een
volgend boek terugvinden?
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Salavin, hoe ernstig ook bezield door zijn naastenliefde, zal nietemin nog langen

tijd de wankele, lichtgeraakte, onevenwichtige mensch van vroeger blijven; menige strijd
'staat hem te wachten, maar wie weet welke wonderbare evolutie zijn natuur nog door kan
maken ? Wij wachten op ' het wonder en Duhamel heeft met zijn personnage nog tiet
volkomen afgerekend. »

In hetzelfde nummer schrijft Willem Kloos alweer een heel
artikel over zichzelf : « Willem Kloos over Willem Kloos » en zijn
vrouw schrijft twee bladzijden ter verdediging van Willem Kloos..
Maar wij zwijgen, want wij hebben Jan Greshoff gelezen, die zich
jong en kunstenaar noemt
« Viezikken, die men in het dagelijksche leven nog niet bij zich in de keuken zou
dulden, kregen, dank zij onverantwoordelijke redacties, gelegenheid, hun laffe hoon in
dag- en maandbladen te publiceeren. Willem Kloos treffen zij er niet mee. Hij heeft zijn
onaantastbare plaats _ in Nederland, nu en voor altijd. Maar zij treffen er ons mede, de
jongere kunstenaars, die er terecht, een aanslag in zien van de uitgeworpenen, de kantleden, tegen den geest. n

Wij leveren aan Jan Greshoff over Mr. J. J. Van Bolhuis opdat
hij, als ongeschikt voor de keuken van Greshoff, verscheurd worde- in
De Groene Amsterdammer » wegens het volgende in t« Haagsch
Maandblad
« Hoe zal b.v. ons nageslacht, dat geen dagbladen van onzen tijd kan opslaan, oordeden over de meening der tegenwoordige generatie over den tegenwoordigen Willem
Kloos? Zijn wij het — afgezien dan van enkele verkleefde schildknapen -- eigenlijk niet
allen hierover eens, dat de oprichter van « De Nieuwe Gids 31 in zijn jeugd een groot
dichter en begaafd stylist is geweest, maar dat hij sinds jaar en dag een zoo vermoeiende
breedsprakigheid en een zoo egocentrische babbelzucht aan den dag legt, dat de dicht-

kunst en letterkundige critiek plaats gemaakt hebben voor iets van gansch andere orde?
Welnu, in sommige dagbladen (b.v. in de maandelijksche aankondigingen van Henri
Borel in « Het Vaderland ») wordt dit niet verheimelijkt; elders echter spaart men
gemeenlijk piëteitshalve den bejaarden dichter die weliswaar zelf Van Eeden in geenen
deele gespaard heeft. Al laat b.v. prof. dr. J. Prinsen J.Lzn. (» Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, zg28, pag. 704) wel doorschemeren, dat heden en verleden van
Kloos niet in één adem genoemd kunnen worden.
Willem Kloos is één dier figuren, die kunnen dienen ter illustratie van Maurois'
uitspraak : « Non seulement le cosmos est individuel, mais il se transforme avec 1'$ge ».
De eens zoo hartstochtelijke dichter is een breedsprakige keuvelaar geworden, wiens
• Binnengedachten » geen meeslepende lyriek worden door den sonnetvorm alleen.
Tegen « de huiselijke poëzie in haar gelijkmatigen hobbelgang » (Anthonie Donker,
De episode van de vernieuwing onzer poëzie ») hebben zich véór bijkans een halve
eeuw de Nieuwe Gidsers gericht; zij hebben de « haardrijmers » zonder complimenten
buiten de deur gezet. Maar heeft in de jaren v66r 188o ooit eenig rijmelaar, heeft zelfs
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Jacob Cats in de zeventiende eeuw ooit zooveel keuvelarij over zichzelf gepubliceerd als
Willem, Kloos dat sinds jaar en dag in en buiten de Nieuwe Gids in rijm en onrijm
heeft gedaan? Zelfs het gebruik van groote woorden als « mijne innerlijkste Psychische
Zijndheid », « mijn verste onbewuste Achterafheid », die wonderlijk contrasteeren met
een drastisch sonnetslot als, dit : « 'k Ben Geest, geen Pens », stempelt dat eindeloos gebabbel geenszins tot grootsche lyriek of imponeerend proza... Kon de Kloos van 1885
tegenover den Kloos van thans staan, hoeveel zou hij aan te merken hebben ! Maar uit
eerbied voor den Kloos van i88 verzwijgt men nu gewoonlijk wat deze zelfs stellig
niet verzwegen zou hebben. Dreigt niet het gevaar, dat een ietwat oppervlakkig geschiedschrijver der toekomst zichzelf suggereert, dat Kloos in het jaar 193o nog steeds een
gezaghebbende ,letterkundige gids was, en daaruit conclusies trekt die geenszins met
de werkelijkheid strooken?"

Ed. Coenraads vergelijkt in « Leven en Werken » het nieuwe
spel (( Kinderen van dezen Tijd » met het twintig jaar geleden door
Henriette Roland Holst geschreven drama « Opstandelingen ». Hij
stelt « een grooten afstand » vast
« In de eerste plaats in het voelen en denken der schrijfster. De felle accenten van
heftige, heilige verontwaardiging vinden 'wij in haar « lyrisch drama », geschreven onder
den indruk van den Russischen opstand van i9o5, alle drie bedrijven door; in haar nieuwe Leekenspel bijna uitsluitend in het tweede gedeelte : de klacht die tot aanklacht aanzwelt. Dit zij alleen aangestipt als eerste, opvallende symptoom eener sterk-gewijzigde
mentaliteit.
Doch nog sterker dunkt mij de verandering in tooneelspel-, regie-opvattingen!
Wat bleven wij indertijd met onze vertolkingspogingen der Opstandelingen nog Zeelijk
hangen tusschen realisme en symboliek,. Terwijl spel en groepeering niets anders waren
dan werkelijkheids-nabootsing met nu en dan een zwakke poging tot styleering... wiekte
de klank van het vers van de schrijfster loog daar boven uit in de koene en verrassende
ontroerende beelden, die zoo geheel lagen in de rijke natuur van haar talent.
Thans, 1930, was het anders : gebondenheid in de taal ging nu in één rythme met
gebondenheid in beweging, mimiek, zeggingskracht. De winst aan stijl-eenheid en artistieke overtuigingskracht was enorm, en deze elementen zijn voor de geestelijke kracht,
die er van zulk een avond uitgaat, en waarom het de jonge garde -van den V. C. S. B. te
doen was, niet zoo onverschillig. Hetzelfde valt te zeggen van den. tooneelbouw. Terwijl
meira voor het tooneelmilieu der Opstandelingen geen anderen raad had weten te schaffen
dan een uiterste versobering bij het poovere af, — was men hier door het bewust breken
met alle realiteits-nabootsing een goeden stap verder gegaan. Deze tooneelbouw -- zeggen
Van der Vies en Van der Poel ter toelichting — « is zuiver functioneel, d. w. z. verbeeldt
of suggereert niets buiten of boven de constructieve werkelijkheid en is dus geen decor.
Al klinkt het paradoxaal, de lust bekruipt me te antwoorden... dat het juist daarom
zoo suggestief was. Die suggestie werd nog versterkt door de mechanische muziek, al
was de Rotterdamsche voorstelling niet geëigend om die op juiste waarde te schatten..
Toch mag er dit van gezegd worden, dat de zoogenaamde flimmuziek — dat zijn de door
-
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den onlangs gestorven jongen musicus Meisel gecomponeerde begeleidingsklanken voor
machine-films e.d. -- bij sommige deelen der handeling bizonder goed voldeed, de
expressie steunde; Meisel is dezelfde, die ook de begeleiding voor de vermaarde film
a< Pantserkruiser Potemkin » componeerde. Met het verlichtings-apparaat werd' goed gewerkt, zonder de mogelijkheden der verlichting ten volle uit te buiten.
Maar één groot punt van overeenstemming is er tusschen de vertolking van Kinderen van dezen Tijd en Opstandelingen. Toen zoowel als nu werd het spel gedragen door
geestdriftige vrienden van mevrouw Holst's talent. Nog zie ik ze voor me ; de pas beginnende tooneelspeler Van Dalsnm, thans een der meest gewaardeerde acteurs, van
Nederland; hij speelde Radom in het eerste bedrijf en de veteranen-rol in latere; ' de
vroeg gestorven Lize Hamel, die de Maria-rol vertolkte. Brandenburg als Chrystaloff,
Sternheim als de Soldaat..: en de vele andere, de anonymi die gaarne hun nachtrust
offerden om door gestaege repetities de voorstelling te doen slagen. Weer beleef ik de
koortsachtige spanning bij ons allen toen het tegen de première liep; en de springvloed
van blijdschap toen het contact gevoeld werd met de warm-gestemde meewillende
luisteraars, dien gedenkwaardigen Zondagmiddag in het schouwburgje. Plantage Branschelaan te Amsterdam.
In het essentieele toch weer hetzelfde streven : bij mij en bij de spelenden ». Dat
is het juist wat vooral trof en het hart even deed tintelen : dat tuschen haar die het werk
had geschapen en de vertolkers dat eenparige elan, dat idealisme, die hooge zuivere wind
van geestdrift en vroomheid werd gevoeld, die ook de voorbereiding van de Opstandelingen tot een blijden en rijken tijd hebben gemaakt voor allen die er heugenis aan hebben.
Heeft er in hen, die indertijd dit lyrisch drama, deze « roode vervoeringen » van
Henr. Roland Holst aandurfden, toch misschien meer religieuze toewijding en bezieling
getrild dan zij zelf wel beseften?"
-
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Boekbespreking
J. SLAUERHOFF : Schuim en asch. — C. A. J. Van Dishoeck. — Bussum. -- 1930.
Onder de jonge Hollanders zal deze dichter en prozaschrijver, die tevens schee
dokter is, wel een der vruchtbaarste zijn. Van zijn hand verschijnèn minstens drie boeken
per jaar. Het beroep dat hij uitoefent zal er hem wel toe gebracht hebben zijn onderwerpen te vinden in het leven van de internationale bevolking, die havenplaatsen en booten
bewoont. Ook de vijf novellen van dezen bundel, , spelen meerendeels in die middens.
Slauerhoff schrijft boeiend en krachtig. Hij zoekt zijn werk niet te versieren met schoone
woorden en beschrijvingen; het verhaal is bij hem wat het wezen moet : een weergeven
van gebeurtenissen. Het best slaagde hij in de novelle « Larrios », het door een zeeman
in Burgos ontmoete meisje, dat hij jaren later in Shanghaï uit een ontuchthuis verlost,
om haar naar 'Manilla te doen vluchten, waar zij met een ander leven gaat! Ook de
o Laatste reis van de Nyborg » is goed, maar in de andere drie novellen is de draad van het
verhaal niet strak genoeg gespannen, en de handeling blijft te veel over nevenpersonen
en kleinigheden verbrokkeld. Voor volwassenen. A. D.

: Verzen ,aan God. -- C. A. J. Van Dishoeck. — Bussum. -- 1930.
Deze gedichten blijven onder de middelmaat. Soms belooft een aanhef iets beters,
maar het gedicht valt steeds terug tot een weekelijke uitstalling van dezelfde gevoelens,
die nooit diep en. hevig genoeg zijn geweest, om de dichter toe te laten ze in schoonheid
te verklanken. A. D.
BEN ONTE

De Standaard. — Brussel.
THEO BOGAERTS : De man, die het licht stal.
Een hoogeschoolleeraar geraakt verliefd op één zijner leerlingen, die echter met
een militair huwt, die den professor den toegang tot zijn huis ontzegt. Deze verdwijnt uit
de stad, om na jaren als oogarts terug te keeren; hij veinst zich met zijn oude vrienden te
verzoenen, om zijn haat tegen hen te kunnen uitwerken. Door hypnotisme gelukt het
hem, den zoon van zijn vroegere leerlinge langzamerhand blind en krankzinnig te maken.
Bij toeval, wordt dit echter ontdekt, de politie bevrijdt den jongen uit de kliniek van den
dokter, waar hij verzorgd werd, of beter, stilaan vermoord. Als de ouders met hun zoon
echter wegreizen, springt deze onder den invloed van den dokter onder een trein'. Bogaerts
heeft ons niet kunnen doen gelooven in de wwaarachtigheid van zijn werk, en hij schrijftmisschien is dit gewild? — op een manier die onhandig schijnt. Ook trekt zijn te nauwkeurig detailleeren de aandacht te ver van het hoofdgebeuren af. A. D.
—

JORIS CAEYMAEX : Gloed. — Leeslust. — Antwerpen. -- 1929. -- 13,50 frs.
De schoonste en verhevenste gedachten en gevoelens, worden hier uitgesproken
in prozagedichten, die helaas als proza, noch als poezie voldoen. De schrijver is er niet
in gelukt dien vorm aan zijn stof te geven, die de eenheid in schoonheid, zou hebben
mogelijk gemaakt. A. D.

Histoire de leurs relations intellectuelles
Louis REYNAUD : Francais et Allemands.
et sentimentales. (Les grandes Etudes historiques). — A. Fayard et Cie Paris. — i6, 5o fr,
In een reeks vroeger verschenen boeken, heeft schrijver den wederzijdschen
invloed van Frankrijk en Duitschland grondig bestudeerd, en zijn onderwerp langs alle
kanten belicht. In dit nieuw werk geeft hij de besluiten voortvloeiend uit zijn opzoekingen en studies. En natuurlijk komen zekere verklaringen wel wat al te absoluut voor;
zekere gematigdheid of nuancen zouden wenschelijk zijn. Alhoewel schrijver in de groote
lijnen gelijk heeft, toch kan men al zijne beweeringen niet blindelings aannemen : ze
zijn soms wat al te eenzijdig getint. Doch, in zijn geheel genomen, is dit boek uiterst
belangrijk. Vooral de hoofdstukken gewijd aan Duitschlands noodlottigen invloed op
Frankrijk, op gebied van gedachten, sedert de x8 eeuw, zijn boeiend, en al te waar ! Op
treffende wijze toont schrijver de inwerking der Duitsche wijsbegeerte, geboren uit de
—

312

hervorming, en bron van anarchie, op den al te logischen Franschen geest. Terwijl
diezelfde wijsbegeerte in Duitschland en Engeland slechts speculatieve theorie bleef, werd
ze in Frankrijk onweerstaanbaar in daden omgezet, en brachten chaos tot stand.
Treffend ook toont hij de vat der Duitsche wetenschap op de Fransche intellectueele
elite van verleden eeuw aan, op Michelet, Renan, Taine, enz. en al het kwaad dat er uit
voortkwam voor het land en voor de Kerk. L. D.
EMILE LESDEUR

: Le Prince de la Tour d'Auvergne et le secret de 1' Impératrice

Contribution à 1'histoire diplomatique du second Empire. — Eugène Figuière. — Paris. —
15 fr.
Deze aanlokkelijke titel is wel wat bedriegelijk, want met het zoogezegd geheim der
keizerin, waarop slechts terloops gezinspeeld wordt, heeft Prins de la Tour d'Auvergne
feitelijk niets te stellen. Hij was echter een der meest verdienstvolle gezanten van Napoleon III, tusschen de jaren 1848-1870, en te Londen, Berlijn, Rome, Florence, Weimar,
leefde hij de groote gebeurtenissen van die veel bewogen, uiterst interessante jaren mee,
die het opkomen en verdwijnen van het tweede Keizerrijk, de stijgende macht van
Duitschland, de voltrekking der Italiaansche eenheid, het einde van 's pausen wereldlijke macht zagen. Ongelukkig genoeg was Prins de la Tour d'Auvergne, trots al zijne
gaven, geen man van aller eerste gehalte, en niet opgewassen tegen tegenstrevers als
Cavour of Bismarck.
Dit boek, dat zijn leven beschrijft, is dus interessant niet zoo zeer door de persoonlijkheid van den keizerlijken gezant, als wel door de buitengewone gebeurtenissen
waarin hij door zijn ambt betrokken werd. L. D.
LUCIEN CHRISTOPHE

: Aux lueurs du brasier. I9I7 -192o. — Albin Michel. Paris. --

'5 fr.
Het oorlogsboek van onzen landgenoot heeft de verpletterende macht niet der
boeken van Remarque of Barbusse; en toch staat het misschien hooger, juist Qmdat het
niet beperkt blijft bij de realistische beschrijving van het gruwelijke van den oorlog,
maar vorscht naar de hoogere beteekenis van den hachelijken strijd : schrijver heeft de
groote les van lijden en smart begrepen « ...On ne peut concevoir l'inutilité de la souffrance sans ébranler les fondements mêmes du monde... », zegt hij ergens. En hij heeft
insgelijks begrepen dat de gruwelen, het harde leven, de onrechtvaardigheden, de bittere
ontgoocheling ook, die langzamerhand de plaats der eerste edele vervoering kwam innemen, al de duizend zaken die de ziel kwetsten en afstieten en walgen deden, toch van
ondergeschikte waarde bleven tegenover de hoogere beginselen, die het aan millioenen
mannen mogelijk maakten gedurende vier lange jaren een onmenschelijk leven in modder en bloed, onder de bestendige bedreiging van den dood, te aanvaarden en vol te
houden. « On n'a jamais fini de faire son devoir. » Die wreede slachting was een groote
school van sacriricie en zelf-vervolmaking.
Het boek van Lucien Christophe is een edel en diep menschelijk boek, en zal een
echo vinden in 't hart van dezen die de onvergetelijke oorlogsjaren indachtig blijven met
hun hooge bedwelming, hun pijnlijke spanning, hun rijke afwisseling van vreugde en
lijden, van wrange of grootsche herinneringen, en die weten dat «< Dixmude et ses
horreurs, Dixmude et ses désastres... C'est tout de même un des hauts moments de
l'áme humaine. I1 faut prier ici, méditer et se taire... ».
Het is het boek van een dichter, die uit de schamelste dingen schoonheid doet
uitstralen, en de nietigste gebeurtenissen op een hooger plan weet te brengen. L. D.
R. P. LECANUET : L'Eglise de France sous la troisième République. La Vie de 1'.Eglise
sous Léon XIII. — Félix Alcan. — Paris. — 6o fr.

Dit lijvig boek van ongeveer 76o blz. volgt op « Les Signes avant-coureurs de la
separation », enkele maanden geleden hier besproken, en omlijnt nauwkeuriger de
richtingen door Leo XIII aan de Kerk van Frankrijk gegeven, gedurende de moeilijke
jaren die de scheiding van Kerk en Staat voorafgingen. Waar het in het vorige boek meer
ging over de politieke toestanden, is dit vooral aan de geestelijke stroomingen gewijd,
aan den toestand waarin geestelijkheid en geloovigen verkeerden, aan den onderlingen
strijd tusschen de Katholieken zelf, die hun krachten zoo jammerlijk verdeelden, en aldus
in de kaarten van hun tegenstrevers speelden. Meesterlijk en zeer onpartijdig — al voelt
men genoeg waar de sympathie van schrijver naar toe gaat -- wordt dit alles uiteengelegd.
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Een der interessantste hoofdstukken is wel dit gewijd aan Mère Marie du Sacré-Cceur,
de hoogstaande vrouw, die klaar zag in de kwestie van 't hooger onderwijs voor vrouwen,
maar onmeedoogend vervolgd en belasterd werd. Al te gauw moesten de gebeurtenissen
haar gelijk geven 1 Nog boeiender misschien, zijn de volgende hoofdstukken over de
verschillende anti-godsdienstige wijsgeerige stelsels van het einde der ige eeuw:
Personnalisme, Positivisme, Naturalisme, humanitarisme, met hun vertegenwoordigers
Renouvier, Aug. Comte, Taine, stelsels die zoo diep ingrepen en zulke treurige gevolgen
hadden. Maar daartegenover kwam weldra eene reactie tegen het atheisme tot stand, een
herleven van 't spiritualisme en van het christianisme, de terugkeer naar scholastische
wijsbegeerte, en na het verschijnen van den wereldbrief « €terni Patris », het teruggaan
naar het Thomisme, het opbloeien van een heele - schaar katholieke schrijvers, Leon
011é Laprune, M. Blonde!, E. P. Laberthonnière, G. Fonsegrive, H. Brémond, die een
nieuwe impulsie gaven aan wijsbegeerte en geestelijk leven. Men zou over ieder hoofdstuk moeten uitwijden, en in 't bijzonder over deze gewijd aan het « Americanisme »,
met zijne vertegenwoordigers Mgr. Ireland en P. Hecker; of aan het ontstaan van de
«{ democratie chrétienne » en van den « Sillon ».
Boeiend is die lectuur, maai treurig ook, omdat het boek zoo klaar toont, dat de
katholieken zelve grootendeels de schuld dragen van al het hachelijke dat ze te verdragen hadden van wege de regeering, en door hun onderlinge twisten de vervolging
om zoo te zeggen uitlokten en in de hand werkten.
Het werk van P. Lecanuet hoort in alle bibliotheken, en bij al degenen die aan
T.
politiek of sociale beweging doen. Er is veel uit te leeren.
P. ANTONIN EYMIEU : Thérèse de Lisieux. -- Editions Publiroc. Marseille. —
fr.
Een uitstekende brochure die, in ongeveer 6o bladzijden, heel de boeiende figuur
der kleine heilige van Lisieux samenvat. Slechts vier hoofdstukken : La petite voie; La
voie héroique; La voie royale; La voie triomphale. In enkele bladzijden, laat schrijver ons
telkens verder doordringen in 't geheim van die heiligheid, die tot wonderbare hoogten
steeg, en plots de heele wereld met verbazing sloeg.
Dit boekje verdient verspreid te worden; het zal veel goed doen. L. D.
2, 50

VÉRINE
i2

: La Femme et 1'Amour dans la Société de demain. — Editions Spes. Paris.

fr.

Mev. Vérine schreef reeds menig boek over den rol der vrouw in de maatschappij;
o.m. « Le sens de l'Amour », bekroond door de « Academie des Sciences Morales et
Politiques », en « La mère initiatrice », boeken vol ' verheven en gezonde gedachten. Ze
hielp ook de (' Ecole des Parents » in te richten, om aan de ouders hun plichten van opvoeders te leeren beseffen en uitoefenen. In haar nieuw boek verdedigt zij dezelfde princiepen, en strijdt ter bescherming van het gezin, van de familie, kern en steun der maatschappij, kracht van het land. Al wat de ontbinding der familie in de hand werkt, is noodlottig voor beschaving, maatschappij, vaderland. En niet het minst het noodlottig ferhinisme dat er naar streeft de vrouw op elk gebied op dezelfde wijze als de man te doen optreden, en haar te berooven van hare vrouwelijkheid, die eigenlijk_ hare grootste macht
uitmaakt. Zeker Mev. Vérine is voorstandster van 't feminisme, doch ze verafschuwt, en
met recht, de te ver gedreven princiepen, die de vrouw van haar echten rol willen afbrengen.
Een degelijk boek dat door velen met vrucht zal gelezen worden. L. D.
-

PIET VISSER : « De zeven Fonteinei ». — Van Munster's Uitgeve-s Mij. — Amsterdam.
De bekeeringsroman, van een uit streng protestantsche ouders geboren jonge man,
die langs het socialisme en communisme om, den 'weg naar de waarheid en de katholieke
kerk vindt. Het boek is boeiend geschreven in een vlotte, journalistieke stijl. Maar meer
dan dat, geeft het ook niet. Het werk is te eenzijdig opgevat en uitgewerkt om tot groote
kunst te kunnen groeien : het toont ons niet genoeg den ganschen mensch; het beeld dat
ervan geschapen wordt is aan een groot deel der werkelijkheid vreemd. Wel zien wij de
verstandelijke evolutie van dezen jongen man, maar zijn gansche leven met zijn verbijsteringen, vreugden en smarten, met zijn verhouding, God en de menschen, blijft ons onbekend. Deze roman is goed gemaakt, maar slecht « geschapen ». A. D.
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RICHARD DEWACHTER <t Gastje van Wannes den Toekker. >} — Het Kompas. —
Mechelen, -- 1930. — 20 Fr.
Zekeren nacht, dat hij met zijn zoon aan 't pensjagen is, schiet deze Wannes naar
den jachtwachter, die terugvuurt en den zoon treft, welke na eenige dagen aan de gevolgen sterft. De vader zelf geraakt in 't gevang. Het Gustje, waarvan in den titel sprake,
is zijn tweede zoon, maar blind en daardoor en om zijn vroomheid, in 't bijzonder door
den pastoor beschermd. Als de toekker ziek uit het gevang terug komt, verwerft dat
Gustje het dubbel wonder : hij krijgt het gezicht terug en zijn vader het geloof, eer hij
sterft. Later is de jongen missionaris geworden, en het boek eindigt met de beschrijving
van wat deze zendeling denkt en voelt, als hij naar het missieland afreist. In zijn geheel
is het zeer onevenwichtig en de verschillige hoofdstukken zijn zeer ongelijk in waarde.
Het eerste, dat nogal sterk aan Walschap's dood in het Dorp « herinnert » is het beste;
daar overwoekeren de zielkundige verklaringen en uitweidingen het verhaal nog niet zoo
weelderig als in het tweede deel. Er valt ook wel iets te zeggen op het m. i. verkeerd gebruik van sommige werkwoorden, zoo, waar er sprake is van blikken die wandelen en
soortgelijke gewaagdheden maar, die natuurlijk aan 't verhaal kernachtigheid en oorspronkelijkheid zouden moeten geven, doch veeleer zwakheid verraden. A. D.
:

0

EDMOND GLESENER

: De Wijngaard en andere Novellen. Uit het Fransch vertaald

door Leo Van Riel. Uitg. L. J. Krijn, Brussel.

JEF LAST : Branding. Uitg. Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Het is geen poezie en het is geen proza.
FLORIS PRIMS : Het stadhuis te Antwerpen. Geschiedenis en Beschrijving. Uitg.
n. v. De Standaard, Brussel. Pr. i8 fr.
Het is een raadsel waar de archivaris van het Antwerpsch raadhuis, materieel den
tijd vindt om zooveel historisch werk persklaar te maken, laat staan : den tijd vindt
om zich kritisch te bezinnen over zijn materiaal. Maar het is een feit dat E. H. Prims
telkens weer verrassende feiten en dokumenten opdiept en aan het licht brengt, die,
zooals zijn artikelen over de omwenteling van 1 830 te Antwerpen, een nieuwen kijk
geven op de gebeurtenissen.
Dit nieuwe boek is een veilige gids door de weidsche zalen en kostbaarheden van
het Antwerpsch stadhuis.

GERY HELDERENBERG : Spel van het Lam Gods. Uitg. Steenlandt, Kortrijk. Pr. 5 fr.
Voor het bekende Lam Gods-spel dat vorigen Zomer te Gent werd uitgevoerd,
werd de muziek geschreven door Albert Hansen en het gedicht door Gery Helderenberg.
Zoo hoort het : de muziek aan de componisten en het gedicht aan de dichters; en niet
zooals in vele gevallen geschiedt het gedicht toevertrouwen aan officieele kantatenfabrikanten.
B.

UITGAVE WOLTERS (Groningen). — Vendreda Klubo : Floretoj, — G. De
Baere : Beknopte Nederl. Spraakkunst. — De Vooys : Joost van Vondel's Gysbrecht van
Aemstel. — H. E. Greve : Praktijk en Theorie der Titelbeschrijving. — H. R. S. Vander
Veen : A Child without a Name. --- D. P. Groeneboom : Aeschylus' Persae. — C. De
Baere : Oefeningen bij de Beknopte spraakkunst. — L. Goemans : Précis de grammaire
francaise.
Herdrukte Schooluitgaven van J. M. Meulenhoff, Amsterdam.

C. Boutens, een inleiding met bloemlezing.
Jan Layken, een inleiding met bloemlezing, fi. i.65.
Six short stories bij Maarten Maartens, selected and annotated bij Dr, W. Van
Maanen.
Goldne Worte Deutscher Dichter, neu ausgewdhlt von Dr. G. Ras.
W. KRAMER, P.
W. KRAMER,
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Drs S. Bis : Anthologie de la Litterature Française des origines aux temps moderns..
Het jongensjaarboek 7e jaar; het meisjesjaarboek, 5e jaar. Uitg. Leopold. Den Haag.
Elk 3 gld.
De jaarboeken van Leopold hebben telkens bijval. Ook deze weer zijn schoon uitgegeven, op ruim formaat en rijk geillustreerd. De inhoud is voor elck wat wils en over
't algemeen geschikt om knapen en meisjes van 12 tot z6 jaar te boeien. Maar het boek is
zoo hopeloos neutraal dat wij verzuchten : wanneer krijgen wij eens katholieke jongensen meisjesboeken van dit gehalte? D. W.

Verschenen:
EMIL RASMUSSEN : Poolsch Bloed. Roman van het Slot van den Dagestr. Vert. door
L. Thomson-Thomson Uitg. Ph. Kruseman, den Haag.
De aard van Rasmussen's werk is voldoende bekend. Het is niet geschikt voor
onze volksbibliotheken.
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Inhoud van Tijdschriften
LA REVUE BELGE (i mars, 1931). - Marcel Prevost :. On n'a pas su. -- Jean
$odart : Allons nous a la fondation d'un parti démocrate populaire. -- Dr. de Vernejoul :
La limnitation des naissanc es et le problème moral. — Camille Poupeye : Quelques aspects
dus theatre beige. — Paul Prist : Poèmes. — Jean Larcena : Georges Bernanos, romancier
de Satan. -- Paul Heuze : Legendes et superstitions du temps présent. — Paul Gaultier :
Le cerveau et la main. -- Paul Tschoffen : La Quinzaine politique.
NUOVA ANTOLOGIA (Marzo, 1931). — Filippo Crispolti : Antonio Fogazzari
nd ventennio dalla morte. -- Carlo Segre : Il Lessing a Torini. -- Grazia Deledda :11
paese del vento. -- Luigi Arezio : Ferdinando I di Fronte alla constituzione e ai dumviri
dcl Quinquennio. — Manfredi Gravin : Il terzo volume delle memorie di Bulow. —
Giuseppe Lesca: Postille inedite di Alesandro Manzon a storici delta rivoluzione francese.
— Bruno Barilli : Il Graal. -- L. Rava : Il marchese Raniero Paulucci di Calboli. —
Rassegna Bibliografica, Libri Ricevuti.
HOCHLAND (Maart). -- Versailles. Von Dr. Franz Bauer. -- Fi nf Kreuze.
Erzáhlung von Ludwig Tiigel. -- Ehe und Familie in Sowjetrszland. Von Professor
Dr. Alexander Maklezow. — Zum religiosen Gehalt des Welfenschatzes. Von Professor
Dr. Hans Will. --- Rationalisierung. Von Karl Schaezler. -- Revolutionierung der Ehe?
Eine Antwort. Von Professor Dr. Wendelin Rauch. -- Die Krebse. Gedicht von Theodor
Kramer. -- Kritik : Zu Sigrid Undsets Roman „Der brennende Busch". Von Dr.
Heinrich Lutzeler. -- Jacob Burckhardt und sein Ruhm. Von Josef Oswald. -- Rundschau : Josef Mausbach zum Gedachtnis. u. s. , w.
DE VLAAMSCHE GIDS (Maart). — Een vorstelijk Geschenk aan het Museum

van Schoon' Kunsten te Antwerpen. — Plechtigheid op het Stadhuis. -- Plechtigheid in
het Museum. -- Maria Karola : Breuken (vervolg). — Lode Monteyne : Vlaamsche
Kroniek. -- Dolf Roels : De groote Denkers. — H. Van Tichelen en A. : Boekbeschouwing. — Nieuwe Uitgaven.
ROEPING (Maart). — Hans Van Zijl : Rendez-vouz (vers). — Anton Van
Duinkerken : Jan Vos. — Math. Kemp : De machinist mijmert (vers). Jan Engelman
Mozaiek van Antóon Molkenboer. — Karel Vermeer : Kantteekeningen. -- Sociale
Studieclub : Fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes. — M. Molenaar M. S. C.: Kampvuur. -- Uittocht. — Prof. Dr. J. A. Veraart :Politieke Kroniek XIII. -- F. A. Brunklaus
Bij den vijftigsten sterfdag van Modeste Moussorgsky. — Franz von Oldenburg-Ermke :
Bekentenissen voor den spiegel. — Boekbespreking.
HELIKON (Maandschrift voor poezie). --- Februari bevat gedichten van : Karel
Vande Woestyne, Andries De Hoghe. Jan van Nylen. J. Slauerhoff. J. C. Bloem. W.
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Ten Berge. Karel Leroux. D. A. M. Binnendyk, Maurice Roelants. C. J. Kelk. -

Maart bevat gedichten van : Karel Vande Woestyne. Jan van Nylen. J. Greshoff. Jan
H. Eekhout. H. Marsman. J. Slauerhoff. F. J. H. Lousberg. Jan R. Th. Cambert.
Gaston Burssens. Gabriel Smit. R. S. Teunissen Van Ploeg.
DE GIDS (Maart, 1931). — Van de Redactie. — Roland Holst : In gedachten. —
Alberdingk Thym : Kerstboompje. — Jan van Nylen : Gedichten. — Jan Greshoff :
Verzen. — J. C. Bloem : Strofen van den Herfst. — Jan H. Eekhout . Sebastiaan. —
A Roland Holst : Van den Droom. — Dr. H. N. ter Veen : De geopolitiek als sociak
wetenschap. — Dr. H. T. Colenbrander : Willem I en de Mogendheden ( 1181 5 -18 24). —
Dr. L. H. Grondys : De Russische Moslims onder het oude en nieuwe bewind. — Pollones : Voorbij. — Buitenlandsch Overzicht. -- Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Maart). — Fenna De Meyier : De Figuur van Salavin in
het werk. van Georges Duhamel. — Fred. Batten : Poging tot - Zelf-Verheldering. —
Brieven van Emile Zola aan J, van Santen Kolff. — Hans P. Van Den Aardweg : Het
Amsterdamsche Tooneel-Dilemma. — Mr. D. Spanjaard : Mozart. -- Johan De Holenaar : Verzen . — Wybrand G. Reddingius. — Verzen. — Hélène Swarth : Droom'én. —
Willem Kloos : Binnengedachten. — Karel Damme : Het Gezellenhuis. — Willem
Kloos over Willem Kloos. — N. G. Maandelijksch Overzicht. — Tets over Piëteit. —
Dante's Veelzijdigheid. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën (Dames-Rubriek). — Herman Middendorp : Bibliographie. — Mr. Fr. Erens . Bibliographie.
DE PELGRIM (Februari, 1931). — Schrijfster der Peerle : Zielekerstmis. —
André de Medts : Vers. — Willem van den Aker : Verzen. — Cyriel Verschaeve : Rubens.
te Antwerpen. — Victorinus Groot : Verzen. — Joris Caeymax : Psalmen der heuvelen.
— P. Reypens, S. J.: De internationale zending der Pelgrims. -- Joz. Philippen
Vreugde. — M. Van Hoeck :. Guido Gezelle en de liturgie. — Aanteekeningen en
Kronieken. — Tooneel. --{ Architectuur. — Documentatie.
BOEKZAAL (i Maart). — H. H. : Een uitzonderingsboek. -- H. H.: Een epos
van Berlin. — M. M. t Een merkwaardige Katholieke Bloemlezing. — L. v. B.: In de
Sovjet-hel. - Ed. A. Serrarens : Bilderdijk als stichter. — Dr. K.: Graaf Keyserling
over Amerika. — P. Placidus O. Cap. : Revolutie over Duitschland. — Dr. Raph.
Kreemers : Upton Sinclair's laatste werken.- — Uit boek en blad : Dietsche Warande en
Belfort. — Schonere Zukunft. — Verscheidenheden.
ELSEVIER (Februari). — J. Bendien : (Frontispice-plaat) Zelfportret. — A. M.
Hammacher : Het werk van den teekenaar en schilder Bendien, met 8 illustraties. —
Dr. Elise van der Ven-Ten Bensel : De Engelsche Morris als lente-ceremonie, met 8
illustraties. — Dr. M. R. J. Brinkgreve : Indrukken uit Florence, met 6 illustraties. —
J. Slauerhoff : Odusseus' Afscheid. — C. en M. Scharten-Antink : Het wonderbaar
Instinct der Liefde, Hfdst. III en IV. — Hermance Farenbach : Voor de Liefste. —
Marianne Philips : Harton's Hoogtij. — Kroniek. — Boekbespreking.
ELSEVIER, (Maart. -- J. J. P. Oud : (Frontispice-plaat) Serie-Woningen te
Stuttgart. — W. Jos. de Gruyter : Moderne Nederlandsche Bouwkunst en J. J. P. Oud, III
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met 12 illustraties. — Christine Doorman : Wanda Landowska en haar School,
met 3 illustraties. — Dr. Elise van der Ven-Ten Bensel : De Engelsche Morris
als Lente-Ceremonie, Slot, met i o . illustraties. — J. Slauerhoff : Op den Torentrans. —
C. en M. Scharten-Antink, : Het wonderbaar instinct der Liefde, V. — Jo Smits : De
Nacht. — W. Hessels : Zieken. — Kroniek. -- Boekbespreking.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (mars, 1931). — Andre Maurois : Le
Peseur d'Ames. — Arnold Bennett : Une Preface.- — René Daumal : Poèmes. — André
Gide : Edipe (fin). — Marcel Jouhandeau : Images de Paris. — Richard Hughes
Un cyclone à la Jamaique. — Chroniques. — Notes.
DE GEMEENSCHAP (Februari, 1931). — Redactie : Gemeenschap, Huwelijk,
Individu. — Jac Schreurs M. S. C.: Kerstmis op de 408. Nieuwe Balade. — Emile
Erens : De pastoor van Ars. — Jan H. De Groot : Abrams offer. — Justus Mercks
Vereenvoudiging van het gemeenschappelijk leven. — J. Babeliowsky : Vertwijfeling. —
Albert Heiman : De gek. -- Anton van Duinkerke : Jeronymus de Wonderbare.
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PHILIPS STANDAARD MEUBEL
2634
Het PHILIPS Standaard Meubel Type 2634,
gering van afmetingen, bezit alle kwaliteiten
van de wereldvermaarde Nieuwe PHILIPS
Standaard Combinatie.
Een buitengewoon voordeel voor de moderne
woningen is, dat het overal gemakkelijk geplaatst kan worden, want ontvanger en
"Naut-Charmeur" zijn vereenigd in één
meubelstuk, sierlijk en smaakvol van lijn.

PHILIPS STANDAARD MEUBEL
Contant: Fr. 3680
Termijnbetaling : Fr. 297 per maand.

ZUIVERHEID SELECTIVITEIT GELUIDSTERKTE
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de condensatorschaal van Philips ontvongtoeski of meubel. Op lederen graad ontvangt
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" ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JoH. DE MAEGHT, in Het Laatste Nieuws .
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AAN ONZE GEEERDE LANDBUREN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kleinbloemige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke, kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Winterharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.

Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwissel).
Kamerplant Gratis.

Rembours 5 fr. meer.
RYCC1 C f±AI

•

f!TIC Alt CQ A 1111[

FIRMA BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2536

7.

CHOCOLADE

lklartouglin
DE BESTE IN GEBRUIK 1
u.

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

MINERVA
ZONDER KLEPPEN
Een maximum van genot
Een kapitaal dat zin
waarde nooit verliest

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN

8

II

n

De " Verzekeringsmaatschappij
van den Belgl"Schen Boerenbond"

1

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
n
KAPITAAL 5.000.000 Fr.

i

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

1

Verzekert iedereen

nn
n

tegen

n

BRAND

n^

ONGEVALLEN
GLASBRAAK

=
n

op het

LEVEN , enz.

Toestand op einde 1929 :

1
0
a

1

1

170.000 verzekeringskontrakten in voege.
38 millioen fr. totaal jaarlliksch premieïnkomen.

1

7 miljard fr. verzekerd kapitaal in Brandverzekering.
142 millioen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.

•

66 millioen fr. uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.

9
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SCHEERDERS=VAN KERCHOVE'S
Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS (Waas)

AK

n
.

TELEFOONS:27-98-386
(S. V. K.) 428 & 448

'::1tT

TELEGRAMMES: ^
BRIQUETERIES
ESVEKA

______

,

1

Gedeponeerd Mcrk

1
1
1

1

1

Asbest r ement Leien =

1
1

1
VIakke en Goliplaten r 1
1

,

FABRIEKEN VOOR :

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN 1
1 CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
1 BETON-PRODUKTEN —BETON-BRANDKOFFERS
GEWOON EN KUNSTVAATWERK
STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN

BOEKBINDERIJ

®^®®®®®®^®eau ^ ®®®®®^^
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Hooge school . voor Vrouwell

Vereeniging zonder winstgevend doel.
J
1:;De Bomstraat, . 11, Antwerpen

U_

6:)

i:

i

Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis `•`'
Letterkunde -Kunst- en Muziekgeschiedenis
.Wetten -Rechten -Sociale vraagstukken, enz.

J
nt
a\

^/N•^Z

INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN

:

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
-- — Telefoon 710,32 ----- --

_
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Q ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER • —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
F__7

D

VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 68 Lagere

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

MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT — EXTERNAAT
JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

Isa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisiiiiinmiiii n iiiiii:i

VLAMINGEN
^
^

!

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

ANTWERPEN.
^

^
^
ó

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

—

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
Het eenige Plantln-Moretns-Muzenm
•
b
a► Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen ^+►
'+1' '+1' Gedenkteekeas en Standbeelden 'r .I

EEN KOOPSTAD
Wier winkels en magazijnen niet
^
^

^

,

1

moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

-

EEN WERELDHAVEN
^
^

Een slagader van heel bet economische leven
van België, sa voor den Herlet een
ONVERGELIJBELIJHE MNTREgBELIJHHEID

uh,,uIuuuuIuuuuuI,uIuIIIuIIu1Iu1IIu1IIuIuIu'Iu'=
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T E U L I N G " S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGEIVBOSCH

DE R. K. STAATSPARTIJ

In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
EERSTE DEEL.
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. -- De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.---4 Zoolang een boek als dat van Dr. W1Ti ox niet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet s.
G. OORRIS (Studiën),

Gesticht van de Dames der H. Familie
THIELT West-Vl.

Kindertuin. — Lagere en Middelbare klassen.
Hooger leergang : Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora. -- Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Oermaansche Talen.
Letterkundige en Wetenschappelijke
afdeeling.
Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.

Inlichtingen te verkrijgen bij de Overste.

TUINBOUW FLORA N. V.
Voorheen : W. JUCHEM & ZONEN

STATIE

R

OUDE GOD -- M O RTS E L

Broote keus van FRDITBOOMEN in alle vormen. — SIERAADBOOMEN. — Coniferen.
Heesters. -- Groenblijvende en vaste planten. --- ROOSEN en DAHLIAS.
4

Algemeene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
Postcheckrekening 103484
Telefoon : Antwerpen 246.92
13
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L Bank voor Handel en Nijverhei
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN

1

Betrokken bij de ALGEMEENE BANKVEREENIGING, Antwerpen

^_

:

I
1

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK

E

_

Postcheckrekenímg

Telegramadres : N IJ V E R BA N K

Nr. 17 545

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg
steert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselgbem, Dixmude,
Gheluwe, Ghistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,,
Lauwe, Ledegbem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Gostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

_

101mminnnmr umflimnHM

-
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BANK van het Arrondism
ANTWERPEN

Het hoogste genot

1

Lange Nieuwstraat, 107-109.111

bi het lezen
krijgt men

ANTWERPEN
Gesticht in 7886 -- Kapitaal : 15 Miljoen

door

Checkrekening : 3 "j interest, terugbetaalbaar op zicht.
Geidheleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5°/

'n koffie te drinken

- VERHURING VAN BRANDKOFFERS -

^-'

met

:

e BEUKELAAR'S
{

HOOFDBUREELEN :

36, Lange Looibroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
14

CHICOREP

..........................
.

.

: A*Igemeené Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven
.

N. V.

?

ZETEL ANTWERPEN

•

Lange Nieuwstraat, 72
Kapitaal : Frs. 200.000.000

^

♦

j
.

.

:

ALLE BANKVERRICHTINGEN

.

.

.

Rekeningen op Zicht en Termijn

.

__

^

Fondsen

.

Effecten

Z

.

::

.

.

.

Koepons
.
.

:

__
.

SPAARKAS

.

:
.

.

.

Brandkoffers
.

..........................

J. Van Mierlop"Proost
TURNHOUT
LITHO- EN TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE
Plooibare doozen in duplex en gestreken canon
bedrukt in een of meerkleurendruk

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders
Tijdschriften en Handelsdrukwerken

-

M

1

TRICHROMIE
:

Eigen ontwerpen van modellen voor
Redamewdoeleinden
Telegram adres : VAMIPRO-TURNHOUT
Telefonen : Nr 170, Werkhorzen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acre- Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.

^lII Itl Il!!11l1!llil!!!1I I[ [I^I il ^li^l^lE^^^ [[ll[l jl i II[ I[1 ^i[I Ill Ilil il I[! I^^^I^^^IIl^Il^ ^Il[I I[! ^^I^11^IIUI[^III I^^I^ Ï^
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Cal sse fielfterale de
Reports et de_ Dépóts 1
Koloniënstraat, 11 -- Brussel 1
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserveno. 395 millioen fr.

Voorzitter van den Behearraad

Mr Michel Levie, Staatsminister.
17

Zoo juist verschenen:
It

Dr. H. E. 0 R E V
Directeur der Openbare Leeszaal
en Bibliotheek te 's-Gravenhage

PRAKTIJK EN THEORIE DER TITELBESCHRIJVING
Aanteekeningen bij de „Regels voor de Titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijks_
commissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 1924"
PRIJS geb. gid 2,90

DE STUDIE VAN HET MIDDELNEDERLANDSCH
TOT IN HET MIDDEN DER NEGENTIENDE EEUW
door Dr. H. DE BUCK
PRIJS

gid 4,90

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS -- GRONINGEN, DEN HAAG

I:uuuiiuiiiiiiiuiui!iiuiiuuiiuiuuiiuiiiuuiii:

STEUNT Belgische Ondernemingen
C

EN KOOPT

IMAP-FIN
SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model N
F. MAES
Beter
Kathelijne Vest, 59
dan vreemde stelsels
ANTWERPEN
C11111111111111111111111111111111111111111111111111

:!.IIIIIIIIIIIII fII fII fill ff111111111111111111111111111111111111111111111111111111

P. oordhoff GroRingen
De onderstaande uitgaven zljn door de Belglsche Regeertng opgenomen
in de Iljst der schoolboeken, waarvan het gebrulk toegelaten is In de
ottlcleele mlddelbare onderwljsinrlchtlngen :

=:

g;

--

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA

-----

Dee! I - 3de druk : deel " - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden .
2.25
Antwoorden I - III
1.00
Grafiekensehrift.
.
.
.
.
.
0.50
Twaalf wand platen met grafiken (56 X 66 em.)
prljs per plaat.
.
.
1 0.60
op karton 1 1.- : op linnen
.
.
.
.
.
1 1.25
12 platen eompleet 1 6.50, op karton 1 11.-, op linnen
1 13.00
Verkleinde reproducties van de wand platen (12 stuks) .
1 0.40
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor mlnstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, "
01 III, voor klassegebruik een present-exemplaar aan van deze 12
wandpJaten, geplakt op karton (I 11.•• ).

Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES

--

2.75
0.50

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
2.75
0.50

Dr. J. F. DE VRIES
BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 figuren 1 1.75 :
Uitwerkingen en antwoorden

gebonden.

1 2.25
1 0.50

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF

In

het

Holland Huis te Brussel
Auderghernschelaan, 61-63

--

-

PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
Dee! I - met 150 figuren, gecart.
Deel " - met 121 liguren, gecart.
2de druk, met 150 figuren, gecart.
Antwoorden

-

-

waar de nieuwe schooluitgaven gratia ter
inzage beschikbaar zijn.

;n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. -- Twee jaren studie:
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. Officieel diploma na minstens één laar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.
llllfillllllllllli1111lllllllllll#Illlll111111il1111111111111111lllllllllllllillllflllfl111!llllililllflllllllllllll111111lilllll

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE BOEKEN, abonneert op

BOE K E NGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

B0EKENG1DS

telt 2 0 0 m edewerkers

hehoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;

verschijnt iedere maand;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 20 FR. PER JAAR

I nschrijvingen te zenden : A. S. K. B. cuylitsstraat, 27 , Antwerpen.
20
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BOEKZ.AAL
Constance TEICHIWAN

DER GEHEELE WERELD

GESPREKKEN
MET DEN
BRUIDEGOM

OeTllusrrderd InternationaalTijdschrlft
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

VERSCHIJNT TWEEMAAL PER WEEK
Dc lbtoudt Boeksari wert door
pieter Rabus opgerigt ir 1692

SAAMGELEZEN DOOR

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb. 16 Fr.
a Nee, geen boek voor nonnetjes alleen,
al gaat het wel degelijk over den +t Hemelschen Bruidegom v maar een schat
voor iedereen, ook en vooral voor wie
midden in 't drukke moderne leven staan
en laten we 't maar zeggen, een beetje
bang zijn ' voor a heilige 3 lectuur. Al
deze brieven zijn frisch, spontaaq en
vooral diepmenschelijk. 3,
,

JULES PERSYN in

( De Standaard ' .

-

EIGEN RID
m DI rOORNAAMera r.ANDax naai WWI"

ABONNEMENTSPRIJS YCOR BELGI
Per jaar, slechts 50 fr.
plus 7.50 !r aan expeditie per post.
i Jaargang bevat circa 2000 rscencfpi

E ACSIJE = oosRICliTEII

1

£HTI EL*N

ESSAYS GEWIJD AAN BOEZEM EX HLADZN

-- FILM- EN TOO$EE1 LUNST — —
ACTUAL1Tan'EN --

AARDIG

ALLKRIs1 — POTO'S -- Tmaumn^aau
cue UCATUREN -- =UNTREPRODUCTIIs

HzT NEDERLANDSCHE Bowiuis
TILBURG (HOLLAND)
IHuiilillillHOlUluW111ilu«uiiHwlHululilUu1 hlilIlUwIMli011ll«I1}li'

TE HUUR

4

STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
Iaat weten dat op Dinsdag, 21 April 1931, 's 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 twee reserve stoomketels voor de drijvende graanelevatoren.
Borgtocht :16.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.

•

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 24 April 1931, 's middags op het stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het afbreken van steigers en het
bouwen van nieuwe steigers op kaai Nr 37, Kempischdok, op de plaats
met rood aangeduid op het l iggingsplan .
Borgtocht : 35.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 28 April 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende het ombouwen van stoomsleepboot Nr 23
in diesel electrische sleepboot.
Borgtocht : 30.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 7 frank.

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 5 Mei 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de levering van een door Diesel aangedreven sleepboot voor den dienst der dokken te Antwerpen.
Borgtocht : 95.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 8 frank.
22

U HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS
'. .
.

Colüribia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rueduMidi)149

a
COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

111M111111E11111

Compagnie Maritime Bete
(Lloyd Royal)

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelae Zetel : Ste-Katherdnevest, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES

C O M A R B E L *, ANTWERPEN

CONGO

-

LUN

Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONal
VIA

ANTWERPEN — LISABON*
TENERIFFE* —BANANA"`
BOMA — MATADI en term
door de prachtig ingerichte paketbooten.
GedlpIomeerde geneesheeren en verpleegsters aan board.
* Enkel voor Passaglers.

LIJN OP OOST AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. Snelvervoer van koopwiren voor Belgisch Congo, Tangs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
,

n LIJN OP NEW -YORK
Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.

n LIJN OP LA PLATA
Twee-maandelijksche postdienst.
••

n LIJN OP BRAZILIE

Twee-maandelijksche postdienst.

.141JN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

n LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Postdienst (China en Japan) rond den 25n der maand.
n Al deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassaglers
en enkele voor relzlgers 3° klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtIngen zich to wenden tot de Agenten Beheerders
.

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelbevest, 61, ANTWERPEN
TELEGRAM-ADRES : r A G E N M A R I N a, ANTWERPEk
TELEPOON : Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen).
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En nu waren se rijk...
De ruime gelagkamer van het «Hof van Oostenrijk», de deftige
herberg vlak tegenover het kerkplein, was vol met menschen***
Seelevie, de flinke waardin, kon niet bijtijds bedienen. Men zag haar
ronde contouren, onder de spannende lichte katoenen japon, voortdurend heen en weer draaien* Haar wangen gloeiden, terwijl zij,
de armen uitgestrekt, met het groote presenteerblad vol glazen tusschen de drukke groepen laveerde* De zaal was vol lawaai en rook en
plasjes drank en schuim lagen hier en daar over den rooden tegelvloer
gespat*
Ivan en Dzjeurens waren de oorzaak van al die buitengewone
bedrijvigheid* Het was bekend dat zij drie dagen te voren in Wemelbeke waren aangekomen; men had ze goed gezien dien ochtend in de
hoogmis en ze daarna gevolgd in de bekende herberg, waar zij een
glaasje gingen gebruiken*
De groote nieuwsgierigheid ging eigenlijk nog meer naar Dzjeurens dan naar Ivan* Men had Ivan den vorigen zomer reeds gezien,
toen hij met zijn mooie mevrouw in haar pracht-auto zijn moeder was
komen bezoeken; maar Dzjeurens!*** o, het leek wel eeuwen geleden;
men herkende hem haast niet meer* Men wist dat hij rijk geworden was,
heel rijk, schatrijk, doch wie hem vroeger in het dorp gekend hadden
als koe wacht ertje, als schooiertje, konden, wilden het haast niet gelooven* En toch, zoo moest het wel zijn, want wie anders dan een
rijkaard, zou bij het binnenkomen aan Seelevie gezegd hebben :
«Seelevie, vroagt aan al wie binnenkomt wat ze voor mijn rekening
willen drinken!» Hij zat met Ivan bij een raam aan een tafeltje, elk
met een glas port vóór zich en de getrakteerde boeren kwamen met
hen aanklinken en luisterden naar de verhalen*
Dzjeurens vertelde* Hij vertelde over Amerika* Hij was gekleed
als een fijne meneer, met verlakte schoenen en diamanten hemdknopjes
Hij rookte een sigaar die heerlijk geurde en hij praatte kalm en langzaam, op den zangerig-lamijnachtigen toon dien hij in Amerika
geleerd had*
405

Dat alles in Amerika veel grooter, rijker, mooier, beter was dan
in het arm, oud Vlaanderen hoefde hij niet eens te zeggen : dat sprak
van zelf uit zijn verhalen* Maar hij illustreerde zijn woorden met
enkele voorbeelden en die klonken als een klok* «Bij veurbeeld nen
ijzeren weg, zei hij; doar 'n hedde gulder geen gedacht van! Tusschen
New York en Washington liggen d'r acht routen neffens mallekoar :
vier op, vier af, trafiekke dag en nacht, zonder ophouen! 'n Hotel;
doar 'n hedde gulder geen gedacht van! In 'n amerikoansch hotel
keunt g* alles krijgen, alles da ge weinschen of peizen keunt, dag en
nacht* 'K was ne keer gelogeerd te New York in 'n hotel bij de rivier;
'k moest heel loat uitblijven, dien oavend en 'k vroeg aan de manager
of 't hotel tusschen drei en viere van de nuchtijnk nie 'n zoe gesloten
zijn* Hij scheut in mijn gezicht in ne lach : 't Es meer dan vijf en twintig joar geleen, zei hij, dat de deure van ons hotel toe geweest heed!
De boeren luisterden, roerloos van spanning, hun pijp scheef in
den mond, geboeid tot in het ongelooflijke, doch eigenlijk maar half
geloovend al die wonderen waarvan Dzjeurens zoo gul vertelde* Het
kon hen trouwens ook niet zoo bizonder veel schelen; het was hen toch
te machtig wat zij hoorden en zij hadden geen punten van vergelijking;
doch één ding was vast en tastbaar : Dzjeurens, tien jaar te voren
vertrokken als een arme bedelaar, zat daar nu als een schatrijke meneer
en dat overweldigde hen* Te weten hoe hij het zooverre gebracht had
was eigenlijk het eenige wat hen interesseerde en zij konden niet
nalaten het hem te vragen*
— «'K hè chance g'had in real-estate-speculaties l» zei Dzjeurens zelfbewust glimlachend*
Zij verstonden hem niet* Hij moest het hun nader uiteen doen*
Toen begrepen zij en hoofdknikten gewichtig*
— «'K schatte da 'k den dag van vandoage zeven honderd duuzend dolloars weird ben!'" lamijnde Dzjeurens*
Zij begrepen dat hij zooveel bezat en een gemurmel van eerbiedige bewondering ging op*
— « Joa moar,» lamijnde Dzjeurens glimlachend naar Ivan wijzend « «den dienen es uek al wel 'n twee è drei honderd duuzend
dolloars weird!»
De blikken van bewondering vestigden zich op Ivan, die ietwat
gegeneerd de oogen neersloeg*
— « Toch nie mee chauffeur te zijn!», riep een stem*
— a Uek in real estate!» zei Dzjeurens*
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Een man riep opgewonden :
— «Ge zoedt gulder gemakkelijk meneer Alexander's kasteel
keune kuepen!»
— « We zoen keunen!»lamijnde Dzjeurens*
Een ander vroeg*
— « Wa goa-je gij nou doen mee al ou geld* Dzjeurens?»
— «'K goa ienige moanden in de « old country»reizen : Frankrijk
Duitschland, Itoalden, Spoanje; ne keer zien wat dat er op de weireld
es*»
— « En Ivan? »
— «Ivan goa weere noar Amerika os zijn vacantie om es, moar
'k zoe willen dat hij iest mee mij meereist*»
Ivan schudde gedrukt het hoofd*
— «'K hè al zue vele gereisd!» zei hij*
Er was een stilte* Dzjeurens gaf een wenk aan Seelevie, dat ze nog
eens de glazen vullen zou*
— « Joa moar, joa moar,» riep eensklaps een brommig oud
boertje, «ge 'n zil mij nie wijs moaken da iedereen die noar
Amerika trekt zuk 'n fortuene moakt* 'K hè onlangs g'heurd van
Mielke Vervoat***»
Dzjeurens hoofdknikte :
— « Da spreekt van zelf* Moar ge 'n meug nie vergeten da Mielke
nen dronkoard esï»
— «Ivan!» riep eensklaps een harde stem;« Ou medim zal zeker
hoast hirtreiwen!»
't Viel als een steen die ploft en Ivan kreeg een vuurroode kleur*
— « Dat 'n weet ik niet!» antwoordde hij gegeneerd*
Dzjeurens keek hem aan en glimlachte heimelijk* Zou hij er iets
van af weten ? dacht Ivan*
De torenklok sloeg twaalf uur en de boeren, hun nieuwsgierigheid
voldaan* begonnen af te trekken* Alleen het brommig boertje vroeg
nog even :
— «En den boerestiel, Dzjeurens, hoe goat dat doarmeê in
Amerika?»
— « Oewellï» zti Dzjeurens zelfgenoegzaam op zijn stoel achterovergeheld, » nen boer es in Amerika nen heere!»
— Eten zf alle doagen vleesch?» vroeg 't boertje*
— « Ha joaz zulle! En eiers en toarten uek! Alle doagen « cakes »,
da zijn toarten!» lamijnde Dzjeurens*
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— « O, gie verdomsche leugenoare!» gilde 't boertje*
De nog aanwezigen barstten in een lachbui los, maar Dzjeurens
nam het kwalijk en maakte zich heel boos*
— « Ge 'n moet het mij nie vroagen os ge mij nie 'n wil gelueven!»
zei hij, een kleur krijgend*
— «Es 't woar, Ivan? » vroeg het boertje*
Ivan bevestigde dat het de zuivere waarheid was*
Het boertje, niet overtuigd, was toch wel geschokt in ^ijn pessimistische meening en droop .langzaam met de anderen af*
— «'K zal 't gelueven as ik het ziel» hoorden Dzjeurens en Ivan
hem in het portaal nog pruttelen*
Moeder verwachtte hen voor het eten en de tafel stond keurig
gedekt met een wit en-blauw-geruit-kleedje en een flesch roode wijn
in het midden* Moeder had zelve gekookt, door Peetsen geholpen*
Haar mager gezicht zag blakend rood van bij de kachel te staan*
— «Zet ulder, jongens!» noodigde zij vriendelijk*
Er was soepe-mee-bollekes, bouilli met aardappels en varkenscarbonaden met worteltjes* Als toespijs : rijstpap*
't Was iets ontzettends om Dzjeurens te zien eten* Hij «sloeberde » zijn eten binnen, net Oculi*
—* « Ha moar Dzjeurens, jongen, ge 'n moet gij ou azue nie
hoasten; w' hèn wij al onzen tijd!» zei moeder goedig*
Dzjeurens vertraagde even, maar kreeg al spoedig weer zijn
schrokkend tempo, tot hevige belangstelling van Peetsen, die de oogen
van hem niet afwendde* En eensklaps werd het den kleinen gebochelde
te machtig : hij legde vork en mes neer en barstte in een overweldigende lachbui los*
— «Peet! Wa doe-je gij?» bromde Moeder*
— «'t Es omdat Dzjeurens hem zue zeer hoast!» gillachtte
Peetsen*
Dzjeurens nam het geenszins euvel op*
— «We zijn wij. dat azue geweune in Amerika!» glimlachte hij
vergoelijkend*« Time is money, tijd es geld! zeggen d'Amerikoanen*»
— c Ha moar jongens toch!» verbaasde zich moeder* En tot
Peetsen, streng :
— «Ala, Peet! 't Es nou genoeg, zulle! Ge'moetjm manieren
houën!»
Peetsen bedaarde en Dzjeurens, verzadigd, zocht naar een gemakkelijke houding op zijn stoel* Hij had het benauwd, wist niet goed hoe
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zich te wenden of te keeren* Eindelijk had hij 't gevonden : den rug
scheef tegen de leuning* de beide voeten op een anderen stoel*
— « Joajoa, zet ou moar op ou gemak* jongen I goedkeurde
moeder* « Wil-de mischien 'n beetse rusten op 'n bedde?» stelde zij
voor*
Doch neen* daaraan had Dzjeurens geen behoefte* Een groote
sigaar scheef in den rechter mondhoek* de oogen half dicht onder het
lastig digereeren, vertelde hij verder* met zijn lamijnachtige stem,
over Amerika* Eigenlijk wist hij niet zoo heel veel te vertellen* want
schokkende gebeurtenissen waren daar voor hem niet voorgevallen;
hij was rijk geworden door gelukkige speculaties in « real estate »,
dat was 't voornaamste, ja, hij was heden ten dage ruim zeven honderd
duizend dollars waard en zijn fortuin zou met den dag nog stijgen;
hij kon nu verder leven zooals hem dat behagen zou*
— <i Ge zoedt ou nou moeten 'n vreiwemeinsch zoeken! » meende
moeder*
Dzjeurens trok een vreemd gezicht* Neen, daar had hij vooralsnog geen zin in* Hij hield van zijn vrijheid* Alleen zijn was meester
zijn! meende hij* «IvanI» zei hij; «Ivan, den dienen zoe moeten
treiwenl»
—ftDa zeg ik uekl» riep moeder met overtuiging* « En ik weet
'n schuen, broaf meiske veur hem!»
— «Wie datte?» vroeg Peetsen met stralende oogen*
— « Gij zijt nog te jonk om doarin mee te klappen!» snauwde
moeder*
— «'K weet 't toch!» jubelde Peetsen* «Die schuene medèm
woarmee dat hij hier passeerde joar geweest heed!»
— « Ge zijt gij zeker zot, jongen!» bromde moeder*
Ivan zat op de pijnbank* Hij voelde Dzjeurens' blik spottend op
hem gericht en hij zag Peetsen's oogen glinsteren* Hij was diep ongelukkig* Hij had kunnen schreien* Hij begreep duidelijk genoeg welk
meisje zijn moeder bedoelde : Lisatje Baere! Maar hoe verre stonden
zijn gedachten van dat lieve kind! Hij nam het moeder kwalijk dat zij
daar zelfs bedektelijk op zinspeelde* Hij was nog zoo vol van het ander,
voor hem onbereikbaar ideaal*
Uit « Twee Werelden »*

CYRIEL BÜYSSE*
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« Uebermenschlein »
November-avond*
De winden gieren door de lanen van het Park* 't Asfalt der lange
vereenzaamde leien ligt te glimmen onder de regenvlagen* en onder
't sidderend licht der gaslantarens ziet men de gele blaren* bij hoopjes
vergaard* klevend aan den grond*
Wandelaars ziet ge haast niet meer* de enkelen spoeden zich in
hun overjassen door 't koele klamme weer snel voort*
Er hangt in de lucht een vreemde zerpe kruidenreuk*
Ik weet niet hoe 't anderen gaat, maar in mij doet de herfst altijd*
met de langzaam nedertuimelende blaren* een boel herinneringen
opleven* 't Is de tijd om in zichzelf te keeren en lang vergeten dingen
terug te vinden* Tijd van peinzen en droomen, die een wellust van
melancholie in me stort*
En waarom dacht ik bij deze regenachtige avonden* onder die
steeds zwaarmoedige hemelen* en bij 't ruischen der oude boomen
langs het Park en de boulevards* aan*** Daniël Loewenstein?
't Was op zoo'n dag* in dezen tijd van 't jaar* dat ik zijn kennis
heb gemaakt* En* als ik hem een tijd uit 't oog verloren had, hem dood*
voor altijd weg waande* dan was 't steeds met regen en wind en in
den herfst dat ik hem terug zag, en onze lange wandelingen bij avond
tot diep in den nacht, onze zwerftochten en onze eindelooze gesprekken waren als verbonden aan dit seizoen*
En daar was hij dan weer teruggekomen* Hij zag er altijd even
miserabel uit, met zijn zelfmeewarigen vogelenkop, den mistroostigen
kakatoe-kop met het scheeve gezicht, het schele glurende oog, maar
ook met zijn mooi denkers-voorhoofd en zijn ravenzwarte haren*
Dat magere lijf, dat kouwelijke lijf in het korte dunne overjasje, het
stond me zoo goed voor, en ook de drenteltred van den eeuwigen
zwerver***
Ik had hem 't allereerst ontmoet in de leeszaal van de Bibliotheek,
waar hij aldoor Nietzsche las* In 't uitgaan hadden wij een paar woorden
gewisseld* Hij had te Leipzig een cursus gevolgd van Kuno Fischer
en kende ook Wundt* Hij had een oom, die huispraeceptor was ge410

weest bij Tolstoï te Ysnaia Poliana, en een boek over hem had geschreven. Hij was ook in Italië geweest. We bleven dien avond laat samen*
Opgetogen bracht ik hem in de Flora, waar wij, gezeten achter een
grijzen steenen pot Löwenbrau, den heelen avond druk philosofeerden*
— Mein lieber Herr, erlauben Sie mir eine kleine psychologische
Bemerkung... ja?
Hij kon dat zoo hoofsch-subtiel zeggen, met een minnelijke buiging, éen hand aan den pot, waar hij, met een zaligheid in het scheefglurend oog, den scherpen biergeur uit opsnoof.
Hij was een Poolsche Jood, uit Warschau, had te Antwerpen
een rijken broer — «een bourgeois», zei hij zelf, die een minachting had voor alle dingen des geest es — een diamant-handelaar,
waar hij ieder jaar eenige maanden bij logeerde. Hij was gelukkig
iemand getroffen te hebben, die naar hem luisterde, met wie hij
«psychologische opmerkingen» kon ruilen. Wat hem vooral interesseerde was de volkeren-psychologie. En het werd een voortdurend
uiteenrafelen van de karaktertrekken van het Vlaamsche volk, dat hij
vergeleek met de Polen : een ellendig, dom en ziek volk, ten doode
opgeschreven, zei hij. Geen fut meer daarin, maar... de Vlamen, ziet
ge :« Flamlander, das möchte ich werden! In Flandern Vlamsch, nicht
wahr? « Dat schoone, zinnelijke, durvende, breed-ademende, naïeve,
gulzige en lekkere Vlaamsche volk.» Roebens! o Roebens!»
En zijn kraaienblik zocht dweepend naar mijn instemming, langshenen zijn gebogen snavel, terwijl, om 't hooge voorhoofd, het gitzwarte haar, met blauwe weerschijnen, in lange strengen golfde. Hij
leek ietwat, in 't karikaturale, op Franz Liszt — en hij was een onuitputtelijk opsnijder van anekdoten.
Hij vertelde van een vriend dien hij had in Zwitserland.
<( In de maanlichte nachten liepen wij uren lang te dwalen, in en
rond Genève. Hij was een goed mensch, en verliefd. We waren samen
te voet van Warschau naar Genève gegaan... Wir lebten in Traume!»
Hij was daar ook met een beroemd dichter bekend geraakt, maar
alles wat hij van hem wist te vertellen> was, dat die zulke schoone
groene lamp op zijn werktafel had staan*
We liepen dien avond nog door de oude schilderachtige nachtkwartieren, en, tegenover de gemeenste meid in een kroeg, citeerde hij
Goethe en Leopardi. Hij bewonderde alles wat hij hoorde en zag,
wist overal een «psychologische Tiefe» ,een «mystischer Zug», een
« erschütternden Lebenssinn » te ontdekken*
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Ik begon te houden van dien dwependen jongeling, met zijn
schoone verbeelding, die al maar vogelschrikachtig door de wereld
draafde, ponder ooit iets anders te verrichten dan te fantaseeren, luchtkasteel op kasteel te bouwen* Hij tierde op eenige frasen uit Nietzsche,
had een onverwoestbaar geloof in den Uebermensch* Nooit werd dit
dwepen of dit hersenschimmige onverdragelijk, want, als hij een
wandelend Joodje was, een geestelijk globe-trotter, nimmer toch liep
het uit op een fataals* «anpumpen »• Hij kon aanbiddelijk over zijn
armoede spreken : «keene Münze», met onbetaalbare zelf-ironie*
Zijn kinderlijke waan was, ook een Uebermensch te zijn* Hij kon wegzakken in een plotselinge droefenis en langs zijn neus weg in 't ijle
staren, in 't groote Niets* Maar bij een opwekkende, optimistische
Vlaamsche spreuk, lichtte de vreugde over heel zijn schamel wezen,
en den pot heffend en voor de honderdste maal aanklinkend, luidde het:
«Es lebe Flandern*** hoch!»
En de tinnen schelen rinkelden*
Wat verrichtte Löwenstein eigenlijk toch, hoe bleef hij in 't leven?
Werwaarts kwam hij? waar nu naartoe, als deze « episode» uit was?
Want hij leefde in a episoden »• Wat was zijn levens-avontuur, wat
had hij ervaren, hoe waren zijn familie, zijn jeugd, zijn schoolgaan,
zijn eerste liefde?***
« Zet gij dan niets uit? Een kerel als gij moest toch schrijvenI»
— « Ach, ich schreibe ja meine**** Memoiren »•
Maar nooit heb ik daarvan een letter te zien gekregen*
Dat ontstemde me* Ik besloot hem niet los te laten* Ik zou het
weten, of hij een looze windhapper was, dan wel een dier Slavische
zielen, met afgrondelijke diepten***
Hij had ook in kranten geschreven, en hij toonde me een schunnig
stukje papier met een onbenullig beoordeelingetje van een tooneelopvoering in de Münchener Neueste Nachrichten: al de banaliteiten
van den doorsnee-reporter*
We hadden menigen avond zoek gebracht met onze tochten
door de stad en 't omliggende — en ik begon argwaan te krijgen over
zijn Memoiren, die maar niet vorderden* Een avond bracht ik hem,
door 't Park, naar zijn huis en zei, bij 't afscheid, dat we elkaar nu een
tijd niet zouden zien* Hij kon dan werken***
Hij bleef weken lang weg* Zekeren dag verscheen hij weer en
op de vraag naar zijn welvaren klonk het eeuwige :
— « Ach*** schlechtl»
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Ik had eigenlijk geen tijd te verliezen.
— « Nou, dan... goede beterschap, hoorï ik heb het druk».
Toen hij weg was, en ik 's avonds aan 't raam tegenover den
sterrenhemel een meditatief pijpje zat te rooken, dacht ik aan hem —
met medelijden.
— Wat bliksem — waarom hem zoo hondsch afstooten? Toch
een mensch ook... Dat Joodsch-klagerige, .eemende en lanterfanterige
had me echter ontstemd. Na een jaar zou hij weerkeeren, en hij zou
weer dezelfde oude Daniël zijn. Altijd dezelfde sukkel, met de maan
en de sterren in zijn hoofd. De «reine Idee»zocht hij maar. Hij vond
het naar te «kapituliren ». In zijn hoofd broeiden grootsche plannen,
wereldomvamende gedachten, Himalayasche gedichten. Wondere
tochten in 't rijk van verbeelden, droomen waar je zou van smelten
ineen — maar nooit geen werkelijkheid...
Anderhalf jaar was voorbijgegaan.
Ik stond met éen hand*., aan de bel van den tandarts: potsierlijker
moment was niet denkbaar om hem terug te zien. Want juist dan...
daagt zijn oude kakatoe-kop op. Ondanks de pijn, moest ik lachen...
« Nee, zie nu... ben jij dat?»
— « Ja ich bin's...»
Hij had een grijs vilten hoedje op, en daaronder kwam zijn zwartblauw haar uit, en zijn nog magerder geworden vogelen-profiel teekende er interessant op af.
« Waar heb je zoo lang gezeten?»
Iets feestelijk-vergenoegd in zijn stem, maar bescheiden toch, als
wilde hij zich niet verhoovaardigen, onachtzaam weg :
« Bischen verhaftet gewesen.»
Onverschillig tuurde hij op zij. Ik zag alleen zijn éen oog, dat
starlings op zij keek; het andere drukte de gewone wijsgeerige gemoedsrust uit.
Drommelsche kerel, altijd amusant toch, dacht ik bij mezelf*
«Zoo. Een beetje in de gevangenis gezeten? »
— « Ja», zei hij gemoedelijk... «Festungstrafe. Bischen Revolution gemacht. Eingesperrt».
— «Vertel dat, zeg.» (Ik voelde mijn kies niet meer)*
En Daniël, genietend van een onverwacht succes, want ditmaal
was hij niet de dadenlooze fantast meer, nu was hij inderdaad een
Uebermensch geworden I
«Wij waren met zijn dertigen te Warschau. Kwamen bijeen 's
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avonds, op mijn arm kamerke*** met een mooie groene lamp toch*/
En daar zaten we en dronken Samovar* Heerlijk. Ik was president van
de «Ich-Club», door mij gesticht* Ik hield een lezing over Stirner, der
Einzige und sein Eigentum : een boek, waar je na de lezing monark
uit te voorschijn komt*- « Es war etwas pikantes, aufregendes,
priljantes I» Alles zwijgt, luistert, denkt na*** ik alleen spreek, spreekt
De toehoorders zitten in 't halfdonker tegen elkaar gedrongen, en ik
zie nog hun voorhoofden, met rimpels zwaar bespannen*** eenige
mooie meisjes ook erbij*** Opeens! Pang! Een zware bons op de
deur» De politie! Geen mensch mocht buiten* Allemaal gearresteerd*
En zonder kikken of mikken, allemaal de gevangenis in*
«'k Heb nooit een schooner tijd beleefd* Twee maand volledige
rust* Ik voelde me een monark* Uebermensch*»
Ik keek hem bewonderend aan* In mij, plotseling, met een pijnlijk gevoel aan mijn kaak, een beetje spot, dat in me opwelt:
«Das war sehr schön* Ja, Sie sind ein Uebermenschlein*»
EMMANUEL DE BOM*
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Vóór den Oorlog
Nog is er niets van de beroering tot hier doorgedrongen* De
geruchten die heel uit de verte kwamen, wekten eenige bezorgdheid
en onrust in de gedachten van vreesachtige lieden* Gister nog nam
de dag zijn verloop alsof er niets buitengewoons te gebeuren stond*
Ieder volbracht zijn werk van den morgen tot den avond, en vermoeid legde ieder zich neer te rusten, in 't vertrouwen van den
algemeenen vrede die elke nacht over de wereld brengt* Niemand
heeft den slaap gelaten; geen enkel die naderend onheil vermoedt; —
gisteravond is de zon ondergegaan in eene lucht zoo zuiver als tin, en
nergens hieven dreigende dondertorens tegen den westerhemel —
geen schepsel dat aan de mogelijkheid denkt dat de politieke beroering waarvan de nieuwsbladen gewagen, tot eene ramp kan aanzwellen
die zich tot hier over de streek gevoelen laat; geen die weet wat het
woord «oorlog» te beteekenen heeft, eens dat het «werkelijkheid»
wordt* Heel den nacht scheen de maan in helderblauwen hemel; de
vruchten te velde staan in weelderigen bloei — de oogst is nabij; en
over de wereld hangt de heerlijkheid van den vroegen zomermorgen,
in het teeken van vrede en rust* Die rust schijnt hier zoo vast met den
dagengang vergroeid, dat geen geweld van buiten in staat geacht
wordt haar te kunnen verstoren*
Zie hoe de dingen ontwaken uit den schemer die ze omhulde
als met een droomwaas, hoe alles aan het oppervlak te onderscheiden
en herkenbaar wordt in den rozen gloed die als lichtstof den oosterhemel klaart, en de plek aanwijst waar de zon zoo straks haar gulden
hoofd boven de kimme heffen zal*
Nog nooit aanschouwde ik het wonder van den dageraad in
zulk eene bovenwezelijke pracht, — zoo schoon als het alleen in
de verbeelding eener goddelijke dichtersnatuur bestaanbaar geacht
kon worden* Dingen te broos om aan te raken, te vluchtig om benaderen; zoo teeder, edel en ragfijn als het bloemenweëfsel van sneeuwvlokjes, waarbij men den adem ophouden moet om ze te kunnen
bewonderen*
Er komen van die momenten met hoogere bezieling, waarop de
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wisselwerking van subject en object, en omgekeerd van object en
subject, in volkomene overeenstemming geschiedt, — in plaats van
absolute harmonie* zoodat men niet meer onderscheiden kan of de
toover van binnen in ons over de omgeving spreidt, of van buiten
straalt en door ons binnenste wezen opgevangen wordt»
Nog wist of vermoedde ik allerminst wit mij als schoonheidsvisioen te wachten stond, maar ik had het voorgevoel dat het iets
buitengewoons worden zou, waarop ik mijne aandacht moest voorbereiden om het volkomen in mij te kunnen opnemen*
En nu ik het wonder vóór mijn blik heb zien gebeuren, erbij
aanwezig ben geweest, het met al de gevoelens mijner ziel heb medegeleefd, komt het geheel mij zoo ongrijpelijk voor dat ik besluiteloos
sta : de impressie als een onvoldragen vrucht, een onvolworden kleinood laten rusten, tot de tijd het bezonken heeft en met de bekoorlijkheden van het verleden overwaasd, en het uit de verte, op een afstand
aanschouwd, zijn vasten en wezenlijken vorm zou aangenomen hebben, waarop het in zijne eigene gedaante, als « gebeurtenis» uitgewerkt, zoude kunnen voorgesteld worden* De fantasie zou het dan
ook nog kunnen opsmukken tot een kostelijk sieraad***
Doch daarentegen bevangt me de vrees dat de impressie —
Zoo vluchtig als ze zich voordeed — in het niet kan vergaan; dat het
beeld zoo gauw weer verbleekt, opdampt en in het blauw van de lucht
verzwindt gelijk het ontstaan is en er niets van overblijft tenzij de
herinnering aan iets wonders zonder meer* Nu op den stond reeds is
het zoo licht en wazig als een zomerwolkje, zoo eenvoudig van vorm,
waar alle materie aan ontbreekt om het plastisch uit te beelden, of er
iets van te maken; — van naderbij beschouwd is het niets dan eene
stemming waar de diaphane adem van den dageraad zijn toover om
weeft, door een weelderige natuur omlijst, doch waar elk woord te
zwaar van klank is om er den juisten toon aan te geven* Het ware beter
met kleuren te doen*
Heel vroeg in den uchtend zat ik toevallig aan mijn breed open
raam waar de wijde streek — de oneindige vruchtvelden onder het
hoog geluchte, met dauw bepereld — voor mijn blik openlag* Zilvermisten hielden den einder omsluierd* Het was het uur waarop het
wonder geschiedt van het ontwaken, het krieken van het eerste licht
dat het deemster verjaagt en de helderheid openplooit van een nieuwen
dag* Over de oneindige ruimte hing eene stemming van rust en over
het oppervlak van kouters en velden was, over den heelen omtrek;
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geen levend wezen te zien — menschen en dieren waren nog in slaap,
en de vogels alleen repten zich in de lucht* Vruchten en gewassen
genoten van de lafenis die de versche dauw er over heenspreidde* Ik
liet mijne oogen gaan over die weelde en was in genoegelijke bewondering, toen mijne aandacht getrokken werd door iets dat ginder op dien
akker vlak voor mij bewoog* Zie, zoo vroeg nog waren reeds menschen
wakker en aan den arbeid* Een jongen en een meisje die op eene strook
omploegd land, tusschen een klaverstuk en een koornaard gelegen,
getweeën de rol voorttrokken* Zij waren aan den rechterkant van
mijn vensterraam verschenen, stapten dwars over het heele gezichtveld er van, om te verdwijnen aan de linkerzijde door den rand van
het raam afgesneden* Aan hun slanke lijf, aan hun stap en gebaar, had
ik kunnen merken dat de knaap en het meisje beiden zeer jong waren;
toch schenen zij neerstig aan de bezigheid, stapten haastig, voorovergebogen in het lastig voorttrekken van de zware landrol* Na korten
tijd verschenen zij weer, en stapten van links naar rechts, en weer
omgekeerd; — telkens verschenen zij voorbij de breedte van mijn raam
en verdwenen achter de omlijsting, als achter de schermen van een wijd
tooneel* Ik gaf er verder geen acht op, keek al over hen uit, hooger de
ruimte in, waar ik de speling der parelmoeren tinten der wolken naging,
welke zich van wederzijden tot een triomfboog met gouden randen
opstapelden, waar de zon haren glorierijken doortocht maken zou*
Of er middelerwijl met die twee landlieden iets gebeurd was,
had ik niet opgemerkt, mijne aandacht werd er echter weer op getrokken, waarschijnlijk omdat de regelmatige over- en weergang had
opgehouden* Het meisje zat neergeflokt met de knieën in 't zand,
waar zij met 't lijf rechtop, rank als eene hinde, zitten bleef* De jongen
stond ten voeten uit en hield met de handen bachten den rug, den
dwarsstok der landrol waartegen hij aanleunde — vlak tegenover het
meisje* Met opgestoken kin en pierende oogen keek zij hem blijkbaar
plagend aan, als ware 't om hem uit te dagen iets te doen dat hij niet
durven zou* En als hij daar langen tijd besluiteloos gestaan had,
opeens, als door eene veer opgestuwd, springt het schalke ding op de
beenen, en verraads, eer hij de handen heeft kunnen lossen om haar
af te weren, hangt zij hem aan den hals^ met beide armen aan zijn lijf
vastgeklampt* Even vlug gelijk de sprong gebeurde, lenig als de eekhoorn, glijdt ze naar beneden, herneemt hare houding en speelt achteloos met de vingeren in 't zand, zonder nog op te kijken* Gelijk ze
daar zit in profiel tegen de lucht uitgebeeld, teekent haar tengere hals
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en de fijne snit van het gelaat, de neerhangende armen langs de
rijzige gestalte, als een Tanagra-beeldje op het doek van een Ménard
of een Corot* De jongeling, in zijn goedige houding, rechtop staande
met 't hoofd aan den neergebogen hals, haar met vergoelijkenden
blik aankijkend, doet denken aan een Antinoüs in rust. In 't heffen
van 's meisjes hoofd ligt eene begeerte of 't afsmeeken eener gunst
duidelijk uitgedrukt; en in 't gezapig neerblikken schijnt de jongen
af te wachten dat de guitige geest van het plaagspook tot bedaren
komen zaL Zij blijven beiden onbeweeglijk, als vastgeklonken door
elkanders blik; de uitdrukking van hun heele wezen staat in hun
gestalte versteend als in een beeld — het lijkt een groep die eertijds
den wand eener Grieksche kruik versierd heeft***
Ik houd me stil, durf niet ademen uit vrees dat, bij de minste
beweging, die pure schoonheid zal vergaan, dat het «beeld» weer
leven worden zal zonder meer* Zij springt op, vat hem bij de schouders, kijkt hem in 't kalk der oogen, smeekt, vleit, dwingt en*** zoent
hem! Die spontane opwelling van het driftige meisjesgemoed was
echter al zoo schoon, of nog schooner dan de plastische Tanagra*
De jongen komt er beduusd van onder* Ik verwacht dat hij zich verweren zal, of toegeven — haar in de armen grijpen en als een pluimpje
van den grond optillen, — maar hij doet een gebaar om voort te werken
en trekt aan de rol* Nu schaart het meisje zich gewillig aan zijne zijde
en beiden hernemen den trakeiweg over en weer vqorbij mijn venster*
Mijne aandacht blijft voortaan op het koppel gericht, en ik verlies
hen geen oogenblik uit het zicht* De bijzonderheden aan den wolkenhemel, de schoonheid van den zomeruchtend ontgaan me, of liever
het werkt er alles aan mede, — samen vormen die dingen het siersel,
de achtergrond, de omgevende atmosfeer, waarin de jeugd haar geluk
uitstraalt in haren vrijen, onbespieden wellust — omlijst door de pracht
van den nieuwgeboren dag die de ruimte omtoovert tot een paradijs*
De rol houdt weeral stil en het wispelturige meisje herneemt
haar spel* Ze plaagt haar grooten jongen, trekt hem bij de beenen,
reikt zich tot tegen zijn aangezicht op en blaast hem in de oogen*
Hij blijft immer even kalm, de handen houden den dwarsstok der rol,
en onweerbaar geeft hij zich over aan de kwelling van het speelzieke
kind* Als het te erg wordt, wil hij vooruit; vermaant haar om voort te
werken en doet alsof hij de rol alleen ging trekken* Dan voegt zij zich,
om gauw weer de zotternij te hernemen* Wat zij van hem bekomen
wil, en wat hij haar weigeren blijft, kan ik niet raden* Het gebarenspel
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is echter zoo duidelijk dat ik op 't profiel hunner wezens, aan houding
en stand, onderscheiden, elke schakeering hunner gevoelens opmerken
kan*Wat zij tegen elkaar zeggen kan ik op zulken verren afstand natuurlijk niet hooren,ik vermoed ten ander, dat zij er geen woorden bij te pas
brengen, en in stil stommespel malkander hun gevoelens mededeelen*
Rondom en allenthenen is de stilte zoo heilig, de luchtkring zoo fijn,
dat elke klank van menschenstem de toovering zou verstoren*
Aan den overkant komt eene bejaarde vrouw gegaan die op
een aanpalend stuk land in de jonge beeten werken moet* Nu is het
spel uit* De jongen heeft het meisje de oude aangewezen, er op
gedoeld waar ze nu zit, op de knieën voortkruipend, met gebogen rug,
het onkruid tusschen de beeten wegkappend met nijdigen ruk der
hand* Telkens zij haar voorbij zijn echter, herneemt het meisje haar
guit er ij, wil de rol loslaten, doch de jongen dwingt om vooruit en wil
zijn fatsoen behouden* De bezige vrouw schijnt geen 't minste kwaad
te vermoeden bij die twee, — alles wat zij er aan bemerken kan, 't is
dat jongen en meisje veel dichter bij elkander loopen dan noodig is
en de dwarsstok der rol het toelaat, zoozeer dat het hen hindert in
den gang* Maar van jongens en meisjes aan dien ouderdom is zoo iets
goed te begrijpen, — dat betert echter wel met den tijd!***
De zon schijnt me reeds lang in 't gelaat als ik nog immer
onverdroten uit te staren zit* Maar met 't opkomen van het volle daglicht gaat de bekoring er geleidelijk af — de toover is verbroken* Het
idyllisch koppel is in gewone landarbeiders veranderd die lastig
wroeten in de opkomende hitte van den zomerdag* En 't geen hier
voor mij, in de maagdelijke schoonheid van den uchtendschemer
gebeurd is, komt me nu al zoo wonderbaar en onwezenlijk voor als
een droom* Omdat het zoo plots een eind nam en zonder overgang
tot gewoonheid verwierd, onderga ik den weemoed na de vervoering
door teedere schoonheid in mij gewekt, — liefelijk was 't als een
herderskout van Virgilius, plastisch in volle natuur uitgebeeld!
Dienzelfden dag is er groote beweging en gerucht op het dorp :
de jonge kerels die zich als vrijwilliger hebben aangeboden, vergaderen in 't gemeentehuis en nemen er afscheid van vrienden en verwanten* Zij staan gereed om te vertrekken* Op den slag herken ik
onder de menigte het meisje van te morgen! Haar gelaat is hoogrood,
haar stralende oogen blijven gericht op 't wezen van den 'jongen dien
zij vandaag in de vroegte gezoend heeft* Hier in de groep bekenden
houdt zij zich schuchter ter zijde, want van 't geen ze te morgen voor
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dag en dauw samen hebben uitgericht en afgesproken, mag niemand
iets weten* Hunne wederzijdsche liefde is een geheim dat zi) elk al
zijnen kant als een schat zullen mededragen*
Eerst als de groep vrijwilligers den hoek om en uit de straat
verdwenen zijn, keert het meisje met vriendinnen uit de gebuurte
weer naar huis* In der haast droogt zij met den tip harer voorschoot
een traan weg, en glimlacht tegen elk end een om haar verdriet te
verduiken* Het is ook niet van verdriet, maar wel van aandoening en
fierheid dat zij zou willen weenen* In haar lenigen gang spreekt de
ingehouden drift van haar warmbloedige natuur*
In de vroegte van den tijelijken uchtend had de jongen er aan
gehouden het werk op het land te verrichten eer te vertrekken, en zij
die er in 't geheim van verwittigd was, was hem daar komen gezelschap houden, en kwansuis geholpen om de rol te trekken* Dè&r
hadden zij hun afscheid genomen, en elkaar hunne verwachtingen voor
de toekomst medegedeeld* Waarmede zij hem heeft geplaagd, wat zij
van hem hebben wilde, zal wellicht buiten huns getweeën nooit
iemand vernemen, en zij zelf denken er allerminst aan dat een onbescheiden blik hunne doening op den akker heeft afgespied*
Van zijnen kant droomt de jongen nu van het luidruchtig, onbekommerd, vrije soldatenleven met al het avontuurlijke waarin de
oorlog hem brengen zal, — het aantrekkelijke van het onbekende***
met op den achtergrond de glorieuze terugkeer en het openbaar
bekennen zijner liefde aan zijn meisje* Zij ondergaat den wellust
van bemind te worden; in haar hart draagt zij de zekerheid
aan iemand toe te behooren, met de bekoring van het smachten,
verlangen, het leven in eene gedurige afwachting van 't geen in
een ver verschiet voor haar innerlijken blik uitgebeeld staat: de blijde
terugkeer!
Van twijfel of mogelijkheid dat het anders uitvallen kan, geen
sprake* Ieder voelt zich opgewekt, vol hoop, vol vervoering, — in
de lucht hangt iets als de roes eener algemeene opwinding, — 't is
alsof de zaken van het gewone leven ineens opgehouden hadden te
bestaan, alsof de gang der dagen eene andere richting op moest, en
later eerst hernemen zou, als wanneer dat nieuw bedrijf zal zijn
uitgespeeld dat «oorlog» hiet, en waar toen niemand de beteekenis
van kende*
STIJN STREUVELS*
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Vertelling zonder titel
Mama haakt naarstig een wit wollen kindertruiken, en papa zit
een sigaar te rooken en zijn dagblad te lezen, in een diepen clubzetel*
Hij kijkt niet op, en bemerkt niet dat kleine Jimmy rond hem met
verlangende oogen aan 't ronddraaien is*
Jimmy is twee jaar en een half, een schat van een kindje, met
verstreuveld blond krulhaar, ondeugende blauwe kijkers en appetijtelijke rozt wangen* Een kapoen, die de gevaarlijkste kwajongensstreken uithaalt, en mama in voortdurende angst doet leven* Voor
't oogenblik, echter, heeft zijn gezichtje een engelachtige uitdrukking, alsof hij nooit van z'n leven het huis het onderste boven had gezet*
Maar ook> papa is daar, en dat is een buitenkansje dat Jimmy
weet te waardeeren* lederen dag gaat papa voor zijne zaken naar
Brussel; wanneer hij 's morgens vroeg vertrekt, slaapt Jimmy nog
als een roos; en 's avonds, als hij thuiskomt, is het jongsken weer
naar 't land der droomen vertrokken* 's Zaterdags, evenwel, keert
papa vroeg in den namiddag terug, en dat is een groote gebeurtenis
in Jimmy's leven* Zijn papa is voor hem een soort bovennatuurlijk
wezen* Hij kan immers wat anderen niet kunnen? Met Jimmy op
zijn schouder de kamers of den tuin rondwandelen of dansen, totdat
Jimmy schokt van 't lachen, ofwel mooie rookkringetjes uitblazen,
als hij zijn sigaar rookt, en eindelijk uit de piano al die wondere
klanken uitlokken waarop Jimmy verzot is*
«Papa! Papa!» murmelt het jongsken; en dat woord vult zijn
hartje zoowel als zijn mondje*
« Kom bij mij, Jim-Jim,» meent Mama glimlachend* Maar hij
kijkt zelfs niet naar haar*
Mama is natuurlijk ook heel wel, op hare manier, en hij houdt
dol veel van haar* Hij loopt haar den heelen dag lang achterna, heel
het huis door, of speelt naast haar, of gaat met haar wandelen, en stelt
haar honderden vragen, waarop ze soms al te verstrooid antwoordt*
Soms kan ze ook wonderschoon vertellen, zoo schoon dat hij met open
mond en glanzende oogjes zit te luisteren* Ja, Mama is een echte
schat, en hij houdt van haar met heel zijn warm kinderhartje* Maar***
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het nieuws is er toch een weinig af! Mama ziet hij immers den heelen
dag; ze lacht of kijft, en geeft hem ook wel eens eenige klappen op
zijn achterste, als hij het al te bont maakt — ongeveer een half dozijn
keeren per dag* Hij weet dat ze altijd daar is, als hij ze noodig heeft,
bereid om hem te helpen* Meer dan eens zelfs zou het hem aangenamer zijn wat meer aan zijn eigen ingevingen overgelaten te
worden, om op zijne manier de wereld te ontdekken* Vrijheid is zulk
kostbaar iets, en Mama's waakzaam oog kan wel wat hinderlijk zijn*
't Is maar natuurlijk dat hij, hoe gaarne hij zijne mama ook ziet,
soms tegen haar gezag in opstand komt*
Met papa zou hij dat niet durven* Het komt hem ook niet in den
zin* Zijne bewondering voor hem is veel te groot; in zijne tegenwoordigheid is Jimmy zoet als een lam — ten minste het eerste half
uur*
Vandaag, draait hij rond Papa's zetel, en wacht gretig naar een
blik, een glimlach, de minste aanmoediging die te kennen geeft dat
Papa bereid is zijn zoontje op zijne knieën te laten kruifelen, zijn
neusknijper op het eigen kleine neusje te zetten, zijn sigaar tusschen de
roze lipjes te steken* Met zijn meest aanlokkende lonkjes en streelende
oogjes, zonder eens zijn oogen van hem af te wenden, staat kleine
Jimmy op zijn stevige beentjes te drentelen rond Papa, die voor
't oogenblik zijn heele wereld uitmaakt*
«Papa! Papa!» vleit hij weer*
Maar Papa vereert hem met geen enkelen blik, leest zijn dagblad
met gefronste wenksbrauwen, en trekt driftig aan zijn sigaar* Hij
ziet er beslist slecht gezind uit, en al de verleidingspogingen van het
jongsken, verre van hem te paaien, maken hem slechts lastiger* Een
paar keeren reeds heeft hij, alhoewel stilzwijgend, een handje al te
ondernemend naar zijn sigaar uitgestoken, kortaf teruggestooten*
Maar Jimmy laat niet af; hij heeft een wil, en is van plan zijn doel
nu of straks te bereiken; hij meent zelfs dat Papa hem om te spelen
afwijst; en wanneer Papa hem nogmaals — veel driftiger — terugstoot, schatert het jongetje het uit van pret, en loopt storm om op
Papa's knie te geraken, en de verlangde sigaar eindelijk meester te
worden*
Mama, die het heele gedoe nagaat, half lachend, waar het Jimmy's
seductiespel, half hoofdschuddend waar het het opvallend slecht
humeur van haar man geldt, antwoordt met een vroolijken glimlach op het blij geschater van het kind*
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Doch Papa wordt voor goed kwaad, — 't zou hem moeilijk zijn
te zeggen waarom — en valt verstoord uit :
«Kunt ge dat kind naar de keuken niet zenden, Mia? Kunt ge
niet begrijpen dat ik vermoeid ben en rust noodig heb? »
Mama staat op en legt haar handwerk neer*
« Kom, Jim, Papa is moe,» zegt ze, en gaat naar het kindje, dat
zijn vader met groot opengespalkte oogen, vol verbazing en verwijt,
staat aan te staren* Het meende het zoo goed, en had met zulke blijde
hoop dezen zaterdagnamiddag afgewacht; den heelen morgen was
het zelfs ongehoord gehoorzaam geweest, omdat Mama beloofd had
dat papa spelen zou, indien het heel braaf was* En nu bromde Papa!
De onrechtvaardigheid van die handelwijze trof het kindje diep*
Zijn blij gezichtje was versomberd en zijn lippen vertrokken alsof het
weenen ging* Doch op eens kwam toorn de droefheid verdrijven,
zijn oogen schoten bliksems, zijn wangen werden vlammend rood,
en mama, die het bemerkt, denkt in zichzelve dat haar zoontje nooit
zoo schoon is, dan wanneer het woedend is*
« Kom,» zegt ze sussend, en neemt hem bij zijn handje, «ik zal
u bij Lina brengen*»
Maar hij trekt zijn handje grammoedig terug, stampt met de
voeten, als bezeten*
«Ik wil niet bij Lina gaan*** Ik ben niet stout geweest*** Papa is
stout***»
Al zijne engelachtigheid is verdwenen, hij stelt zich aan als een
losgelaten duiveltje, schudt Mama's handen van zich af, en blijft
stampvoetend voor Papa staan* Sluimert er nog een laatste vonkje
hoop in zijn hartje, dat Papa tot inkeer zal komen, zijn onrechtvaardigheid inzien, en alles goedmaken?
Papa is echter in zulke ongewone slechte luim, dat hij den verwijtenden blik van Jimmy zelfs niet ziet en begrijpt* Verre van zijn
onrecht in te zien, schiet hij heelemaal uit zijn haak, wanneer Jimmy
in zij'ne blinde woede tegen zijn zetel stampt*
«Stoute jongen,» snauwt Papa hem toe, en geeft hem een duchtige klap op zijn blonden krullekop*
Dat is de laatste druppel* Jimmy zet het op een vreeselijk huilen,
duwt mama op zij, loopt naar de deur, trekt ze open en stormt de
kamer uit* Mama wil hem volgen, maar Papa zegt :
« Blijf hier, Mia***»
Ze gaat weer zitten ,en zwijgt, want ze weet dat het niet geraad423

zaam is olie op het vuur te werpen, maar haar gezicht spreekt voor
haar, en haar man bromt opnieuw :
«Ben ik dan een moordenaar?**• Kunt ge niet begrijpen dat ik
last en zorg genoeg heb, om thuis naar stilte en rust te verlangen ?•*•
Is dat soms te veel? »
Hij is zoo opvallend kinderachtig dwarsch, dat ze lust heeft om
hem eenvoudig weg uit te lachen* Ze is evenwel verstandig genoeg
om ernstig te blijven, want ze weet dat een slecht geluimde man al
even voorzichtig behandeld moet worden als een sléchtgeluimd
kind* Ze weet ook dat Papa al even verwend is als Jimmy, als het er
op aan komt* En daarbij, 't is waar, dat hij veel zorgen heeft en zwaar
werkt*
Daarom gaat ze stil naast hem zitten, en keuvelt alsof er niets
voorgevallen was, en luistert intusschen of ze haar zoontje nog hoort*
Neen, eindelijk huilt hij niet meer; hij zal wel troost bij Lina gaan
zoeken zijn, zijn wanhoopsbui is weer voorbij, Goddank!
Verlicht, wijdt zij al hare aandacht aan haar man, en tracht hem
tot een zonniger levensaanschouwing terug te brengen*
Ze kende hem immers zoo goed, haar goeden, braven, lieven
man! Zij kende er geen ander die zoo in-goed en zoo verstandig was;
maar een kind was hij toch, een groot kind, en moest soms gepaaid
worden als een kind*
«Waar blijft de koffie? Of heeft de meid soms te veel werk?»
vraagt hij, alsof de maat zijner grieven vol was*
«Ik weet niet waarom Lina hem nog niet gebracht heeft*** Ik zal
eens bellen,» antwoordde zij kalmpjes, en ging op de electrische bel
duwen*
Dan trad ze naar het venster, en keek naar buiten*
Enkele menschen kwamen voorbij, en ze bemerkte dat ze zonderling naar het huis keken; een paar bleven zelfs staan, en maakten
afwijzende gebaren, waarvan zij het doel niet begreep*
Door een vage onrust gedreven sprak ze tot haar man :
« De menschen kijken zoo raar naar het huis*** Zoudt ge niet
eens gaan zien wat er scheelt?»
«Wat zou er wel schelen ?*** Ge beeldt u weer iets in*** Schenk
me liever een kop koffie***» meende hij*
«Is de kleine beneden?» vroeg mama aan de meid, die het koffieblad pp een laag tafeltje nevens papa neerzette*
« Neen*** Ik heb hem niet gezien, Madame***»
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a Dan steekt hij weer iets uit,» sprak mama gejaagd, en haar man
ziet haar plots verbleeken en de kamer uitsnellen* Papa kon den blik
van haar oogen niet goed verdragen, en snelt haar achterna* Hij
haalt ze in op 't eerste verdiep : de deur van de kamer langs de straat
staat op een kier, en ze hooren Jimmy op eens schaterlachen*
Papa wil iets zeggen, maar mama legt hem het zwijgen met een
gebaar op, stoot de deur stil open, en drukt op eens haar mond met
hare hand toe, om een schreeuw tegen te houden*
Daar, op de steenen vensterbank van het open venster, de beenen
naar buiten bengelend, zit Jimmy, zijn verwarde krullen vol zon,
zijn lachend gezicht over de straat gebogen, de menschen die naar
hem opkijken met zijne handjes groetend met een klinkenden lach,
heel zijn groot leed vergeten*
Mama durft niet verroeren* Het kind moest eens omkijken, zijn
evenwicht verliezen, en op straat neertuimelen* Ze ziet hem reeds
daar op de harde kasseien liggen, in een grooten bloedplas, en drukt
haar handen voor haar oogen* Maar papa draalt geen seconde; in
twee stappen heeft hij het venster bereikt, en grijpt zijn zoontje vast,
zoo onverwachts, dat het kind tegen den stevigen arm die hem plots
omknelt, achteruit valt, en half verschrikt kijkt naar papa's gezicht*
't Moet zijn dat hij iets aanmoedigends in papa's oogen leest,
want met zijn schetterend stemmeken roept hij triomfantelijk uit :
«Papa*** de menschen zeggen allemaal goeden dag aan Jimmy***»
Papa antwoordt niet veel, maar zet zijn telg schrijlings op zijne
schouders, en daalt de trap op een drafje af* Jimmy jubelt van hevige
pret* Heeft hij waarlijk gehuild, een paar minuten geleden, en tegen
papa's zetel in heete woede gestampt?
Nu zit hij vertrouwelijk op papa's schoot, met zijn engelachtigste
uitdrukking, en papa lacht*
«Gij, bengel!» spreekt papa en steekt hem een stuk suiker in
koffie gedopt, in zijn mondje*
Maar mama zucht :
« Dat kind zal me nog een hartziekte geven!»
L* DUYKERS*
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Een Nacht op Expeditie
Ariel vertelt :
Sinds ik aan journalistiek ben gaan doen heb ik meer dan één
nacht slapeloos doorgebracht* Niet dat ik, op de wijs van onze
Parijsche collega's, met een geurende absinth voor me, op den rand
van een tafel, in een stralende nachtkroeg, verslagen of fantaisiën heb
zitten schrijven, die nog denzelfden nacht dienden gezet, verbeterd
en gedrukt opdat zij den eerbiedwaardigen krantenlezer bij zijn
eerste ontbijt voorgezet zouden kunnen worden — al is dat wel een
enkele maal gebeurd — slapelooze nachten noem ik d&t niet* Werken
is zalig en verschaft immers vreugde : dèn voelt ge geen slaaplust* En
slapelooze nachten zijn juist nachten, dat je graag je oogen een stonde
zoudt willen sluiten — want ze zijn gaan branden van vermoeienis —
en dat ge niettemin geen oog toe kunt doen*
Brusse en Pisuisse zijn 't, die mij die slapelooze nachten hebben
bezorgd* Want een elk foetert wel op 't eigen beroep; in den grond
echter ligt het hem toch zeer nauw aan 't hart; zoo zeer zelfs dat hij
niet enkel onder zijn vakgenoot en wil worden erkend, doch bovendien beroemd* En Brusse heeft zulken prachtigen omgang met een
Boefje gehad; van af- en aanmonsteren weet hij zoo secuur-warm te
vertellen, dat men het hem in sommige oogenblikken van professioneele deemoed wel zou gaan benijden* Meer dan eens heb ik dan
ook 's avonds, terwijl de felle wind opzweepend door 't loof der
boomen loeide, aan Brusse's fortuinlijk baantje gedacht : hoe heerlijk
het wezen moet zijn bestaan in schoonheid te leven*** Diep in den
nacht brandde dan eenzaam nog mijn lamp*
*

#

*

Ik liep, voor een paar dagen, langsheen de Bisschopstraat* In
me zelf was ik — ja, waarom? — aan het spotten met die hebbelijkheid van mij om maar aldoor te denken, dat anderen het heel wat
beter hebben en doen als ik — een fantaisie die wel is waar bij den
arbeid niet schaadt, doch het voorbereiden van nieuwen arbeid en het
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maar dadelijk de hand aan 't: werk slaan, op waarachtig treurige
wijze in den weg staat* Terwijl ik dan zoo liep, met een ontgoochelden glimlach op de lippen, botste ik plots op een ouden
kennis van mij : Swa, den moordenaar, dien ik in geen jaren meer
had ontmoet*
Swa de moordenaar houdt er drie soorten vrienden op na, al
naar den stand waartoe zij maatschappelijk behooren* De eenen
beschouwt hij als zijns gelijken* Komt hij een hunner tegen, dan tracteert hij ze op een glas, of hebben zij hèm te tracteeren, naar gelang van
de uitkomst van een kort onderzoek naar den oogenblikkelijken
inhoud van elks beurs* Tot de tweede categorie behooren de minderwaardige vrienden : de leurders die bang zijn voor de politie en de
straffende hand van den rechter* Als hij een van die zwakkelingen
ontmoet, gaat Swa direkt op hem af en vraagt hem, scherp-beslist,
w&&r hij hèm, Swatje den moordenaar, met een pint zal vereeren*
Geld of geen geld, geen weigeren mogelijk* Desnoods sleurt hem Swa
bij den schouder mee naar de dichtstbije herberg* Want Swa is er
eerlijk van overtuigd dat men, zoo noodig, zijn nevenmensch hardhandig dwingen moet tot het vervullen van de plichten, welke de
eenvoudige beleefdheid oplegt*
Voor zijn andere vrienden, derde soort, legt Swa de moordenaar,
Zoolang hij nuchter is, groot ontzag ten toon* Hij wacht, als een hondje
op afstand, tot hij wordt toegeknikt: dan eerst herkent hij ze* En dan
ook eerst treedt hij nader, veegt hij met den rug van zijn hand zijn
vochtige lippen af, reikt hij hun zijn palm, die zwaar weegt en waarvan de vingeren uitzonderlijk lang zijn* Geduldig verbeidt hij verder't
zekere oogenblik, dat men hem een glas lambik aanbiedt* Hij weigert
natuurlijk nooit* Gewillig gaat hij meê* Doch Swa de moordenaar
kent zijn wereld* Een klaplooper is hij niet* Hxj bestelt, telkens precies
op zijn beurt, twee streepen* Behalve dan wanneer hij Felix, den
kroegbaas, treft* Omdat Swa een zijner beste klanten is en hij nauwgezet, als hij ten minste over de noodige fondsen beschikt, zijn poef
en verder ontleende geld kwijt of teruggeeft, is het immers Felix
onafwendbare plicht, den heelen avond lang 't gelag te betalen*
Swa de moordenaar zag me* Ter sluiks keek hij me aan met
twee bruine uitpuilende oogen* Hij werd dadelijk gewaar dat ik
vreesde dat ik in zijn gezelschap zou worden opgemerkt* Met
zwierigen pas kwam hij daarom dadelijk op mij af* Een grijns

zijn
niet
zijn
van
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genoegen om zijn veege lippen* Hij verschoof de pruim, die hij
kauwde; wreef zich den mond af en stak me zijn hand toe* 't Was
lang geleden dat we malkaêr nog hadden ontmoet* Ook greep hij
stevig mijn hand vast*** Aaï!
Ik nam hem op, zooals men een paard monstert* Ik zag zijn
spadrillen, zijn wijde plunje om zijn slungelig lijf, zijn dunne hals met
uitbobbelende spieren* Daarop een fiksche vogelskop : breed voorhoofd, sterke jukbeenderen, licht-rose getint, ingezakte baardelooze
grauw-bleeke wangen* Zijn mond was klein, met haast paarse lippen;
zijn kin spits* Als een spie stak zijn lange, kromme neus uit — zijn
neus die zoo scherp en puntig was dat men er een draad meê doorsnijden kon* Bruin zijn oogen, immer vochtig glanzend, en uitpuilend
rond, als van een uil*
— « Ja, 'k ben ik het, Swatje de dief», zei hij dadelijk* Want hij
hield er meer dan een toenaam op na*
— «Ik zie het, Fran?ois » meende ik vriendelijk*« En niks veranderd* Want nu is 't lang dat ik u niet meer zag* Ook, kom, ik tracteer***
Maar wè£r?***»
Swa wist wel wat ik ongezeid bedoelde* Ik zocht naar een kaberdoesken, waar men veilig een glas drinken kan, vrij althans van den
last dien bemoeizuchtige lui, welke zich over alles en nog wat verwonderen, eerzame menschen door hun nieuwsgierigheid berokkenen*
Er was voorwaar een goede gelegenheid in de buurt* In de Dominikanenstrat liep immers een gang uit, waarin zich een groenselwinkel
bevond : daar werd nog deugdelijk bier getapt, klare jenever geschonken* Bovendien was de groenselboer een goede kennis van Franfois,
met wien hij zaken deed*
— «Inderdaad, Fran?ois,» meende ik al gaande,«'t is al maanden
geleên dat ik u nog zag* Waar geweest? Ge leurt toch nog altijd met
kippen en konijnen en patrijskens, niet? »
— «Waar 'k geweest ben? Ik kom uit het prison* Dezen keer
hebben ze mij liggen gehad* Drie maanden* Ze zeggen dat ik «gigue
de chevreuil» buiten den tijd van de jacht heb verkocht*» En hij
loech genoegelijk*
— «Chevreuil, Fran$ois» ? vroeg ik* Want ik kende den vogel
en wist dat hij nooit een lijster, patrijs of stuk reebok had verkocht,
doch heel wat spreeuwen, katten en***
— « Een oude trekhond was 't», schaterde Swa monter uit, en
zijn waterige bruine oogappels glommen van de pret, «maar murw!
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Hij stonk aL Zonder tanden kondt g' hem eten; 't sap liep er uit***»
— «Drie maand, 't is veel***
— «Gelukkig had ik, den dag voor 'k in de gevangenis werd
gestopt, Fie, ge weet wel, Fie mijn wijf, van her eens moeten afranselen. God heeft het gewild* En zoo was ze voor een tijdje weer inschikkelijk* Als een schaap ken* En z' heeft dan ook mijn geldboete
betaald; 'k zat er anders nog in, nog acht dagen langer*»
— « Ha zoo> ha zoo »* Ik voelde mij plots iet of wat ongemakkelijk* En dacht : zonderling toch, zóó brutaal met zijn vrouw; anders
huilt hij zoo gauw als een kind* In beide gevallen, wanneer hij dronken
is, natuurlijk***
— « En Zwart' Anne heeft ze ook betaald, mijn boete* Maar
't geld aan mij gegeven, hier in mijn tesch* Zwart' Anne***»
Ik knikte dat ik goed wist, wie Zwart' Anne was* Ik zag ze vóór
mij, zwaar lichaam, bleek gelaat met zwart haar en met bruine oogen
waarrond een donkere halo lag* Fie was blond, hoekige met grauwblauwe oogen*
— «Pakken we nog een pint» vroeg plots Swa* En hij sloeg op
Zijn broekzak, waarin geld rammelde*
Ik dacht er plots aan dat Zwart' Anne ook de boete had betaald,
aan Swa zelf* 't Reeds vervlogen ongemak van daar straks kwam erger
terug* Misselijk voel ik me worden*
— « Geen tijd meer, Swa »* (zoo vriendelijk als ik maar kon)*
« Maar thans, wat doet ge ? »leidde ik 't gesprek af*
Swa keek even rond; hij vertrouwde blijkbaar niet eens den baas
van den winkel* Geen mensch* Plotseling werd ik den vunzen geur
gewaar van allerlei opgestapelde groenten, zoo onder elkaêr, waartusschen door de scherpe vunsheid drong van ergens rottende blèren
en, in verlaten glazen, verschaald bier* Waar manden hadden gestaan,
lag een laag kruimelige aarde*
Swa neeg naar mij toe :
— «Smokkelen », zzi hij geluidloos* « Kiekskens, bloem, pataten,
zooals 't komt*» En met een knipoog en licht gewrijf van duim op
wijsvinger maakte 't Fran?ois mij duidelijk dat er grof geld werd aan
verdiend*
— « En de Duitschers, Fran?ois? »
— « Den Duitsch? » Fran?ois haalde de schouders op*«'k Zie ze
niet staan* Van avond (hij keek nog eens rond) ben ik op expeditie*
— «Ha!»
***
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Op den gestelden tijd zat ik in de aangeduide kroeg onder 't wantrouwend oog van de bazin* Volgens de instructies van Franfois had
ik een ouden winterjas aangetrokken, zoo op mijn hemd, zonder vest
en veston* Het bier dat op de zeker niet zindelijke tafel voor me stond,
leek me verdacht, pis* Even mijn mond aan 't glas en 'k liet den drank
maar staan* De kachel brandde, buiten was de avond vrij guur;
alcohol had ik niet eens durven vragen, zóó argwanend had de bazin
mij bij 't binnenkomen schuin opgenomen : een onbekende, vreemd
in een zichtbaar veel te wijde versleten overjas* In die lamme ongezelligheid voelde ik me waarlijk onlekker; doch diep in mij was niettemin
iet opwekkends werkzaam, als lichtpuntjes nieuwsgierigheid die uit
de borst naar omhoog, naar den geest toe zochten te stijgen* Lust naar
toch wat avontuur* En mijn oude slungelige pardessus, die om mijn
lijf hing, leek me plots zoo'n grappige vondst, dat ik er om lachen
moest : jongen wat ga-je daarmee doen!
Eigenlijk wist ik het niet* Als Swa me nu maar niet in den steek
liet* Want dan zou het er lief uitzien met dien overjas, zonder vest of
colbert, door de stad heen, weer naar huis, te midden van'al dat volk*
Even reikte ik de hand naar 't glas bier op de morsige tafel, maar kon
niet drinken^ zette 't glas terug en liet de hand er neven rusten op
't kleverige tafelblad* Waar blijft hij toch? De deur ging open*
Frangois' havikskop : uitpuilende oogen, puntige neus* Op spadrillen
kwam hij binnen* En hij ook met een breeden overjas, — Swa, die,
winter of zomer, nooit een pardessus had gedragen* Met een knipoogje de bazin voorbij; door een gebaar met het hoofd mij gewenkt
hem te volgen in de achterkamer* Ik stond op en stapte Fran?ois op
de hielen na* En in het triestig kamertje, waar allerlei gerei, manden en
pakken op den grond overhoop lagen, trok Swa van onder zijn overjas
een vunzig kleedingstuk te voorschijn, dat hij me toestak*
— « Trek het hier aan », zei me Franfois « buiten is het te koud »*
Ik deed mijn overjas uit, trok het vreemde hobbelige ding aan*
— « Kijk», verduidelijkte Swa, « dubbele voering »* En hij wees
me op een serie naden die in de voering parallel van hoog naar laag
liepen « en hier zijn gaten en pijpen, daar steken we de pataten in*»
Wij dronken nog een glas* De bazin draaide verliefd om Swa,
die haar even, louter uit schalkschheid, naar de borst greep* Verschoof zijn pruim in den mond, spuwde op den grond — 't pletste op
den kareelrooden tichel*
— « Gaan we, 't is tijd*»
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Ik betaalde 't gelag. Fran?ois was al buiten* Hij grinnikte :
— « Zeg 't aan zwarte Anne niet dat w'hier zijn geweest.»
De stoomtram naar Ninove stond daar te puffen : een zware
grauwe pluim rook hing over de eerste wagons van het treintje*« Een
beetje wachten», zei Franfois. Boven ons was de lucht diep blauw,
zonder een wolk; en ginder ver blonk sikkelvormig de halve maan* Wij
vormden, Swa en ik, met onze wijde bobbelende overjassen, zeker een
zonderling paar. Ik trok het mij aan — maar niemand anders in de
wereld scheen het op te vallen. Boerenvolk liep neven ons heen, naar
de tram toe, zonder ons op te merken* En in het hooge, bleeke gelaat
van Swa gloeide het lichtpunt van een sigaret. Onverschillig stond daar
anders Franfois. Doch ik keek nieuwsgierig toe, hoe zijn uitpuilende
bruine oogen niettemin wat er in de buurt omging, scherp opnamen.
— «Daar zijn ze», zei ten slotte Frangois met gedempte stem.
Ik zag twee Duitsche soldaten. Zij bleven staan aan den eersten wagen
van het treintje. Als oude bekenden groetten ze den conducteur.
Fran?ois keek op zijn horloge.
— « Nog een minuut», sprak hij.« Kom, laten we hier opstijgen.
Gij betaalt, hee.»
Wij namen in den laatsten wagen plaats. De stoomfluit gilde,
't rammelend treintje vertrok.
— «En nu, Fran?ois», vroeg ik.
— « Koest», luidde 't antwoord. En Fran?ois schoof zijn handen
tusschen zijn open beenen, neeg zijn lang lijf naar voren, de kop omlaag, de oogen naar het plankier van den wagen. Even spuwde hij op
den grond, plets. En zweeg.
Toen de conducteur vroeg «tot waar», keek ik Fran?ois aan,
doch hij hief het hoofd niet, maar zei :
— «Paemel, twee ».
Ik betaalde. Schokkend liep de stoomtram. Mijn oogen gingen
rond. Een kachel brandde ginder in den hoek. 't Kleêrgoed rook. Een
zware boerin zat stijf aan mijn zij, de beenen wijd open, een pander
op den schoot. Om de schouders een dieproode halsdoek. Op haar
hoofd, een ouderwetsche zondagshoed, met twee verlepte rozen, een
vaalgele chrysanth en zwarte kant. Boven 't neusje, de oogen geloken*
Koolzuurgeur, van die kachel. Om te stikken. En, hoe ver, zeker de
derde halte.
Swa stond recht*« Nog niet, Fran^ois, » zei ik. Doch hij trok mij
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bij de mouw meê* Frisch buiten* Ik ademde diep; «gauw»* praamde
Swa, en of hij naar een leêge plaats zocht, haastte hij zich naar den
eersten wagen* 't Begon stilaan duister te worden* Dieper blauw blonk
't uitspansel* ginder hoog* En enkele sterren twinkelden* Vlug stapten
wij in*
Neergezeten keek Fran9ois rond; « slaap », bevool hij* En
hij zelf duffelde zich goed in zijn overjas* leunde rug en hoofd
tegen 't houten beschot en sloot de oogen* Even boog hij zich echter
nog naar mij*
— «Ze zijn voorbij,» meêsmuilde hij* En weer lag zijn vogelskop,
met den scherpen neus in 't bleek gelaat, tegen 't houten beschot,
de oogen vreemd geloken*
— « Wie», vroeg ik* Er kwam geen antwoord* Ik zou dan ook
maar de oogen luiken, 't hoofd achterover geleund*
— « Ja's», lispelde een boerken nevens mij, « Ze zijn zeker al in
de laatste wagens*»
Ik begreep : de Duitsche soldaten* «Ho ja, 'n pas »* Oogen toe*
Ik gebaarde van krommen haas, de kraag van mijn overjas tot over de
ooren, in mijn hoekje gestopen* 'k Luisterde intusschen gejaagd naar
't suizelen van de petroleumlamp, die geel en rood (dat wist ik) aan de
zoldering van den wagen bengelde, in een gouden halo* En het rammelende treintje liep, door de donkere velden, tal van gele lantaarnen
voorbij***

— «Paemel, Fran?ois »*
Swa stond schielijk recht* Hij had goddelijk geslapen* Even rekte
hij de lange armen uit, en geeuwde, ginder boven mij, de top van zijn
neus omhoog* En we stapten van de trein* Maar, aan 't ander einde,
verschenen tevens de Duitsche soldaten*
— « Ze zijn daar, Swa*»
— «Niks, ze gaan naar die herberg op den hoek* Bij Nellie*»
De soldaten kuierden inderdaad over de kasseide — zonder op
iets of wat te letten; en, de deur open in een gulp van licht, verdwenen
in de herberg, de deur weer toe* Swa sloeg een steenweg in, die de
kasseide kruiste, en naar verre dorpen voerde* Thans was de duisternis
voor goed ingetreden* Aan den hemel blonken slechts enkele sterren,
geen ster meer dan daar straks* Sereen was het licht der maan* Geen
geluid — dan af en toe de klank van mijn zwaren schoen op de kassei*
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Nu en dan meende ik 't zachte geritsel te vernemen van Fran?ois'
espadrillen* Het vroos***
— « Waar naartoe», vroeg ik*
Swa grinnikte, geluideloos* En snoof dan al op eens den scherpen
neus op*
— « Ge zult zien », antwoordde hij ten slotte*
Zeker was ik alle aanzien bij Swa kwijt* Hij voelde en wist zich
de chef* Een stap voor mij liep hij veerkrachtig op zijn makkelijk
schoeisel* Ik volgde, zwaar in mijn kleeren; kon nu niet anders meer
dan gewillig volgen, niet eens Sancho Pan?a (Literatuur)* Hulpeloos
als een kind, dat meêwil en zich maar mee laat sleuren*
Zoo liepen wij, Swa voor en ik als een getrouw hondje achter
hem, een heelen tijd door* Kleine woningen, langsheen den weg verspreid, voorbij; en boomen, met kale kruinen, waarvan de stam pikzwart leek in den nacht* Dan sloeg Swa een zijweg in, die nergens
scheen uit te loopen, over heuvelende velden heen en* op een helling,
een dun bosselken door* Plots sprong een konijn van voor onze voeten
weg; op een andere plaats, ik weet niet waar, loeien de twee oogen van
een kat ons tegen* 't Gevoel nochtans, moedermensch alleen te leven
in een doodenstreek*
Van her op een kassei* In de verte ontwaarde ik een donkerder
massa, in een diepte : het stille maanlicht glom er om den toren van
een kerk; rondom den voet der kerk de roerlooze somberheid der
nachtelijke huizen* Een enkel licht* Brusk bl^ef Swa staan, den kop
voorovergebogen* En luisterde*
— « Wat is er »*
— « Koest*** ze komen*»
Achter den voet van een boom ging Fran$ois hurken, zwarte
onkenbare vlek*
— « Stopt gij u ginder achter 't kapelleken* »
Wij waren er juist voorbij gekomen, langsheen den weg* 't Stond
er wit te blinken* Diep hurkte ik er achter, ineengestopen in mijn
donkeren overjas* Na korten tijd, zonder adem, vernam ik ook 't dreigend geluid, dat naderbij kwam* 't Gekletter was 't van hoefijzers op
de kassei* En kort daarop verscheen de Duitsche patroeilje : twee man
te paard, die voorbij reden zonder één woord* Swa stond al weer
't midden van de baan, en wenkte* We zetten den weg voort*
— «Waarheen nu toch, Fran?ois?»
— « We zijn er bijkans »*
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Eenige minuten later* langsheen den straatweg* bleef Swa even
staan vóór een klein pachthof* waarvan een venster op het binnenhof stil
was verlicht* Met zekere hand hief Swa den slagboom in de donkere
haag omhoog en wij kwamen voor de deur* Kloppen* Een hond baste*
— « Wie daar?»
— « Goe' volk »•
Voorzichtig ging de deur op een kier* Oogen in een oud gelaat
keken ons vorschend aan* Ik voelde 't* de oogen bleven Swa bekijken,
vol wantrouwen* Ik telde niet meê*
— cc Wat wilt ge?
— Doe open* pachter* » zei Swa zeemzoet*« Hebt ge geen pataten
te koop*
— Neen ik*
— en boter
— Niks
— en meel* 't is voor ne goeieën Belg*
— Den Duitsch heeft alles aangeslagen* Neen ik* niks niks*** En
nu* 't hof af* anders*** »
De hond huilde razend* De deur vloog toe* En ik hoorde hoe
't blaffen van den hond van de deur werd afgeleid* in 't diepe van de
woning verdween* naar misschien een andere deur ginder in het
duister* die straks ongemerkt open zou worden gezet* Swa grinnikte
met zijn geluidelooze lach* 't Licht in de kamer werd uitgedoofd* Wij
stonden in volkomen duisternis; hier en daar de zwarte monsterachtige vlek van een kar of van een masjien* Swa keek mij even aan*
er viel juist wat maanlicht op zijn scherp gelaat* met de donkere
kromming van den neus — en hij nam mij meê bij mijn mouw*
Na korten tijd bereikten wij echter een ander hof* op zeer kleinen
afstand van de heirbaan* t' einde van een onmogelijken rijweg; vol
putten en voren* Alsof hij hier thuis hoorde* vond Swa zonder moeite
de deur der woning; zelfs werden wij* na een paar vragen en antwoorden* in de woonkamer binnengelaten* Dit voorspelde succes* Maar
hier ook ervoer ik na enkele minuten* dat van mijn persoon geen
notitie werd genomen; dat de oogen van den kloeken pachter* van zijn
vrouw en van zijn zoon* die dicht bij zich een gaffel had staan* Swa's
vogelkop met scherp wantrouwen gadesloegen* Zeemzoet weer klonk
de stem van Swa* Hij pleitte thans onze zaak* Ik was een in diepe
smart gedompelde vader van zes kinderen* die thuis leden groot gebrek*
Ik voelde mij weldra onlekker* maar werd daarbij dadelijk gewaar dat
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wat Franfois ook voorloog aan deernisvolle omstandigheden, niets
daarvan opwoog tegen 't wantrouwen, die zijn uitpuilende oogen,
zijn scherpe neus, zijn licht-rose jukbeenderen en zijn grauwe wangen
met spitse kin verwekten*
— « We hebben niks », luidde, tot in den treure, 't onveranderlijke antwoord*
Swa werd bitter :
— « Wij zijn wij goeie Belzen, hee, wij krijgen niks* Maar den
Duitsch, die zou 't wel krijgen, hee* Krijgen zou hij 't*** niet verkoopen* Boeren zijn beesten***»
Maar weer klonk zijn geluidloos gegrinnik* De zoon van den
pachter stond aan de deur, de arm naar de klink gestrekt* « Allee », zei
hij kort* Swa wreef zich den mond af met de rug van zijn rechterhand*
Wat tabaksap had langs zijn kin gezijpeld*
— « Maak U niet dik, menneken », meende hij kordaat, « we
zullen wij hier niet blijven* Kom, meester, » troonde hij me, schichtige
volgeling, docht mij, naar buiten meê*
— « Wat 'n gloeiende beest, die boer», besloot hij in de volle
lucht* Maar, wonder besef, het kon in mij niet anders of ik voelde
sympathie voor dien pachter* Hij had een open gezicht; de pachtes
met haar blauwe oogen leek zoo rondborstig : maar Swa, en zijn
moordenaarsgezicht, Swa de dief, op zijn geluidelooze spadrillen, wie
kon 't vertrouwen?
Veerkrachtiger dan ooit liep Frangois voort* Hij zti geen woord*
Zeker dat ik in elk geval zou volgen, sloeg hij een zijweg in, die naar
een hoogte leidde* Weer staken wij door een bosselken, met pikzwarte
boomstammen* Boven het hoofd, in 't ijzige maanlicht, het zonderlinge net der naakte takken* Aan den voet van hier en daar een boom,
soms ook in een reet in den grond, schitterde een witte plek* Wat
is dat? Wat overgebleven sneeuw, nog niet gesmolten* 't Bosselken
voorbij, een wegel die naar het dal terug voerde* In het dal, plotseling
een groot pachthof* Geen twijfel, Swa kende perfekt den weg*
Eensklaps bleef Franfois staan* Is er iets?
— «Ga gij alleen binnen», zei Fran?ois met gedempte stem, en
hij greep mij bij de kraag van mijn jas* «Swa zijn bakkes staat hen
niet aan* » Hij grinnikte*^« Gij, ge zijt zoo'n menheerken! Ge zult gij
wel krijgen* En ge weet nu toch hoe ge doen moet* En gij hebt heel
den tijd* Ik zal wel wachten* Kom* »
Veel woorden versleet Swa er niet aan* Voor 't pachthof, op de
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werf, stond, donker gevaarte, een lange wagen, geladen, met een kuif*
Om den wagen heen, leidde Swa mij, zijn arm onder den mijne* En
daar achter toonde hij mij de deur, in 't duister verscholen* Hoe goed
kent hij 't huis, flitste 't mij plots door den geest• Een duw op den
schouder* Swa bleef staan, keek even toe* Ik klopte, haast machinaal*
Daar ergens, in den donkeren gevel, werd een venster geopend, ver
uit het licht dat in de kamer door de deurspleten blonk* Een vrouwenstem riep* Ik zei goed volk, ging een stap achteruit, van den gevel
af* Ik had plots den indruk volop in 't licht der maan te staan*
— «Pachtes, zei ik eensklaps, en 't was me of ik straks zou
schreien, pachtes, om de liefde Gods***»
— «Wacht, 'k doe open* Wannes***»
Een grendel werd gelicht* De deur op een kier*
— « Ge zijt ge toch alleen, hee,» klonk nog de stem*
« Alleen, pachtes »*
't Stralende licht van een lamp gudste over mij* De pachtes, met
de lamp, haar sterke knecht nevens haar aan de deur: aan den haard,
roode wangen, op-kijkende oogen, de dochter* Op eens oververmoeid
van dat lange loopen, liet ik me sprakeloos neervlijen op een stoel*
Ik voelde 't, ik zat daar deerlijk ineengestopen***
Ik kon alleen maar dezelfde leugens uitkramen, die Swa in
't ander pachthof met zooveel brio had verzonnen* Ik herhaalde zelfs,
ik werd er mij van bewust, slaafs zijn woorden* Het walgde mij* Maar
thans schenen zij indruk te maken* En zonder dat ik waarlijk wist wat
ik zei, vroeg ik op 't einde, hoe 't kwam weet ik niet en onder welke
ingeving :
— «En hebt ge geen zoon in 't leger?»
Ja^ haar man was soldaat* Haar zoon was pas nu achttien jaar*
Ik kreeg een lang verhaal te hooren; de aartsbekende klachten over
gebrek aan nieuws, maanden lang* Ik dacht er, na een kort oogenblik,
voortdurend aan dat Swa buiten wachtte; en 'k wilde weg, zoo gauw
mogelijk weg in de vrije lucht* Een plots opgewelde, onweerstaanbare
behoefte* Zelfs zonder meel, zonder boter; 't kon me niet schelen*
Op eens stond ik recht*
— «Ik moet gaan » zei ik*
— «Ik zal U dan maar 't een en 't ander geven», klonk het uit
den mond van de pachtes* 't Was of ze met me meelijden had!
En Wannes kwam uit den keldertrap te voorschijn, met een
mandetje aardappelen aan den arm* Ik deed mijn jas met de dubbele
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voering uit, en stak onhandig door de gaten een voor een de aardappelen zoodat ze onder de voering rijen knobbels vormden tusschen
de rechtlijnige naden* Weldra hielp de pachtes, die 't zeker prettig
vond, meê en Wannes keek toe met open mond* Als al de pijpen volgepropt waren en 't zware stuk van her om mijn schouders hing, de
breede overjas er gespannen over, bracht dê pachtes, plots verteederd,
uit een onzichtbaren schuilhoek, een pak tarwe aan; en ze deed er
nog een klont boter bij, die Wannes zou gaan halen* De zakken van
mijn overjas zaten thans ook vol* En 'k betaalde; goedhartige vrouw;
't was schappelijk* Wel bedankt, pachtes* Op mijn logge jagersschoenen, de deur even op een kier open, stapte ik in de duisternis terug,
om den wagen op 't voorhof heen* Van 't hooge wiel, donkerdere vlek
tegen de somberheid, maakte Swa, toen ik dicht bij was, zich los en
stapte zwijgend nevens mij, naar de poort van 't pachthof toe* Ik kreeg
zoomèt den indruk dat Swa zonderling zweeg* Want niet eens vroeg
hij, of ik wat had gekregen*
Onder de poort ging, dien we niet hadden zien aankomen, ons
een jonge man voorbij* Hij keek ons verrast aan, recht in 't gelaat* Wat
verder op de werf keerde hij zich nog even om, doch zonder een woord
zette hij zijn weg voort, naar 't pachthof toe* Zeker de zoon, dacht ik*
— « Haast U», zei op eens Swa met gedempte stem*
En op zijn spadrillen scheen hij plots hard te loopen* Zie, twee
stappen al vóór mij* Er was iet vreemds aan hem* Zijn slungelige
overjas, om zijn magere beenen, leek wel een klok, zoo uitgezet*
— «Allee toe», spoorde Swa mij aan*
Ik stapte zoo snel ik kon; ik zocht hem op de hielen te volgen;
doch hoe sneller mijn stap, hoe lichter Fran$ois scheen voort te
hollen : vreemde breede klok die op twee lange klepels heenvluchtte*
En zoo zwaar woog op mij de vracht der aardappelen, van die twee
pakken, elk in een zak van mijn overjas* 't Drukte neer*
Toen klonk in de verte een schril gefluit* Een signaal? Frangois
grinnikte, weer eens, geluideloos* Doch thans kreeg ik den indruk,
dat hij, op zijn manier, blij triomf zong* Maar ik spitste onbewust de
ooren* Van her 't schril gefluit* Plots verliet Fran?ois de heirbaan, die
wij te volgen hadden, sloeg een veldwegel in, greep mij bij den arm
om sneller te loopen* Mijn schouders waren stilaan gaan wegen als
lood; en over borst en rug voelde ik 't schuren van de bobbelende jas,
heen en weer geschodderd met zijn vracht* Zoo bereikten wij en top
van de helling, nabij een boschje* Den heelen tijd had Fran?ois mij
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meegetrokken» Nu stond hij daar in zijn volle lengte uit te kijken» En
ook ik tuurde meê» In de verte, langsheen den straatweg dien we zoo
pas hadden verlaten, vaarden nu vier vijf lichtjes, in volle vlucht;
verder af dansten er nog enkele»
— « Wat is 't, Frangois?»
— « Ze zijn per velo»»»»
Van 't eerste groepje scheidden twee man en sloegen een zijbaan in
die ver van ons leidde» 't Licht der lantaarnen verzwond in de duisternis» De anderen vervolgden hun weg» Toen het tweede groepje nabij
was, bleven de fietsers plotseling staan, alle lichten in een ronde naar
elkaar gekeerd» Toen reed de troep een anderen weg op, die rond de
helling en 't breede boschje heênslingerde» 't Vuur der lichten groeide
eerst aan, brak plotseling weer af»
Wij waren intusschen gaan zitten : twee donkere staken die uit
den grond puilden» Mij was 't of al die lichten, thans in de duisternis
verspreid, straks van allerwegen rondom ons op den top der helling,
op zouden duiken» Maar waarom? Fran?ois kwam overeind» Kom,
zei hij» En daalde de andere zijde van den heuvel af, naar den straks
verlaten straatweg terug» Langzaam volgden wij verder dien weg,
voorzichtig was Fran$ois op den uitkijk» Ik volgde, met zware beentn,
gestopen onder mijn vracht» 't Witte kapelleken voorbij, een zijweg
in en weldra bereikten wij een donkere hoop, waarachter Swa nu staan
bleef» Een groote kuil met hoog opgetaste bieten, die overwinterden*
In die massa groef Fran?ois een holte : leg U daar maar neer» Ik kom.
Hij verdween in den nacht» Doch kort daarop kwam hij terug» Zijn
geluidelooze lach vernam ik» Mijn hart plots beklemd» Languit strekte
Fran?ois zich uit te'gen den bieten hoop, één met den donkeren grond.
Groote onrust, onder dien duister-blauwen hemel, met dien kerel
nevens mij, die niets zei, dien ik op den voet volgde» Geen lichtje meer
in den omtrek» Alleen de eeuwige stilte» En in mijn rug, door de huid
heen, 't gekneus van de aardappelen : alsof ik lag op keien, en geen vin
kon roeren» Hoog in den hemel twinkelden nog altijd dezelfde sterren»
Hoelang heeft het geduurd» Een eeuwigheid» Plotseling keerde
Fran9ois zich voorzichtig om, op zijn buik en keek door een spleet in
den kam van de kuil» 't Klabetter van hoeven op de kassei, twee donkere gevaarten in volle galop, er rond erachter, in vlugge vaart dansende lichtjes» Brusk, halt» Door elkaêr geroep en al op eens de heele
bende, de donkere ruiters vooraan, den aarden weg%op, die de heirbaan ginder kruiste» Frangois sloeg in een luiden lach»
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— «Beet! Kom, en nu rap*»
We holden van her op den straatweg, tusschen de boomenrij*
Swa porde mij voortdurend aan* Anders te laat aan de tram* Maar het
grove bobbelende keurslijf woog thans onuitstaanbaar over mijn
gekneusden rug* Ver voorovergebogen liep ik, om de last van mijn
borst verwijderd te houden : ik voelde in mij een diepe onrust, dat
die knellende vracht mij de borst kon pletteren* 't Zweet vloeide over
mijn gelaat* Maar waarom toch, waarom? Licht, veerkrachtig, altijd
als een breede klok op hooge klepels, Fran?ois voor mij* Ik hijgde*
— « Ho, » keerde Swa zich brusk om* « Den duivel! Loop voort,
loop*** »
Hij bleef staan, gleed achter een boom* Zou ik niet hetzelfde
doen? Loop*** en ik blééf voorthollen* Achter, in de verte, had ik ook
een lichtje ontwaard, dat in weêrgalooze snelheid leek te naderen* Een
onzeggelijke angst viel over mij* En in mij bonsde 't : maar waarom,
waarom? Ik voelde tusschen 't zwaar omklemde bovenlijf en de looden
jagersschoenen, mijn beenen niet meer* Ik leek telkens in elkaêr te
zakken* Neen, geen stap meer verder* Een schreeuw achter mij, een
gil eerder* Voort, voort*** En kort daarop, weer Fran9ois nevens mij*
Mij bij den arm gegrepen, mij gesjouwd* Neen*** ik blijf hier* Ik kan
niet verder*
— « Wat was het, Fran?ois ?»
— « Nog een minuut* Ginder de lantaarnen, — hij grinnikte —
van de kassei* Toe***»
Struikelend* 't Bovenlijf één geschroei, een massa lood tevens*
Fran?ois snelde vooruit* Langs een achterpoortje, even in den tuin
der herberg* Een geheimzinnig geklop, heel zacht*
— «In orde », meende hij*
Even werd de gordijn voor 't venster der herberg weggeschoven*
— «Laten wij hier maar wachten «besloot Fran?ois*«Juist op tijd»*
Het treintje reed aan* Op het eerste voorbalcon stapten wij op*
— «Zet U neer,» bevool mijn maat*
Wij zaten neer* Ik werd gewaar dat de deur der herberg openging,
licht straalde naar buiten* Een paar rauwe klanken schorden door de
lucht* Weer de deur toe* Fluitsignaal*
— « Kom, recht***»
Het treintje vertrok, verdween weer in den nacht met al zijn
licht* Op de eerste halte stapten wij af, gingen op een achterbalcon
staan* « Niet binnen gaan », zei Fran^ois kort* Geen van beiden sprak
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een woord* Wij stonden daar, op de balustrade geleund, vreemde
zwarte posturen tegen de klaarte van het licht in den tweeden wagon*
Ik had den indruk : enorm van afmetingen* Doch in de trein was er
geen mensch*
Eindelijk terminus* Met een sprong van de trein, met een loopje
in de herberg, waar wij enkele uren geleden waren bijeen gekomen*
Met stomme nieuwsgierigheid gluurde de bazin ons na* Naar 't achterzaaltje* Achter ons werd in de gelagkamer 't licht uitgedraaid* Swa
viel op een stoel neer* En ik dan* Na een sprakeloos oogenblik keken
wij plots, onweerstaanbaar, elkaêr aan* Ik voelde 't zweet me vloeien
over 't heet gelaat* Maar als de dood zoo bleek was Fran9ois, zijn
lippen vaal — een paarse streep* Als de dóód?*** De bazin schonk
genever in, een ferme teug* Weer kwam wat rosé schijn op Franfois
koonen* Hij wreef zijn lippen af met de palm van zijn hand* Hij stond
overeind, hoog boven mij*
— « Ze zijn Swa de moordenaar nog niet slim genoeg,»besloot hij*
Hij deed zijn bolle overjas uit* Aan den binnenkant, aan haken
vastgehecht, hingen kippen*** zes„* en een haan, met langen staart,
blauw zwart, en prachtige vleugels, ros, blauw, gouden*
— « Hoo***»

— «Er waren er twee meer; maar 'k heb ze op den weg moeten
smijten, om die duvels te verschalken*»
Weer loech hij, voor de zooveelste maal, geluidloos* Ik voelde 't :
niet meer uit te staan* Op een hoopje lagen de kippen : wit, zwart,
ros* Franfois trok, uit de zak van zijn mantel, zijn mes te voorschijn :
open* Wat water, gebood hij* Bloed aan het mes* Onbewust, onnoemelijk beklemd, keek ik naar de kippen : aan elke hals een touwtje, geen
druppel bloed***
— « Zou hij den zoon ?***»
't Flitste even door mijn hoofd, zoo moe* Ik stond recht, deed jas
en mantel uit, weer den mantel aan, automatisch, en wankelde naar
de deur, de herberg door, de straat op* Tegen mijn dijen sloeg telkens
het pak, dat in elke zak van den mantel zwaar was opgeborgen* Zoo
sloeg het ook aan mijn slapen*
(Pisuisse maar ge zijt al dood), Brusse (want gij leeft nog) weest
gerust, eene keer, geen tweede*
F* V* TOUSSAINT VAN BOELAERE*
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Pleisteren
Er was haast geen overgang van licht naar donker. Met de schemering zonk een zware najaarsmist over de haven. Schepen en schuiten, magazijnen en kroegen, kranen, balen, kisten en kanasters gingen
schuil in een witte, klamme wolk.
Versmoord scheen het avondrumoer^ de val van ijzeren staven,
het gerinkel van kettingen, het gefluit van lokomotieven, het gehinnik
van paarden, het geroep van arbeiders. Overal smeulde licht in den
nevel. Een gloor van goud, groen en rood.
Bij eiken stap doken voorbijgangers als schimmen op en verdwenen weer in den mist.
De scheepstimmerman Svenson, de reus Svenson, liep zoo dicht
mogelijk naast het stootwagentje waarop zijn zeemanskist, zijn koffer
en zak geladen waren. De luggageman hijgde en hoestte of pruttelde
tegen zijn trekhond. Svenson gleed telkens uit op den glibberigen slijkweg, maar hij week niet, hield de schaduw in het oog want, al was hij
niet voor de eerste maal te Antwerpen aan wal gestapt, hij voelde zich
haast verloren in den mist. Zonder den luggageman zou hij zeker
verdwalen en godweet wanneer in het Zeemanshuis belanden. De
man verdiende dubbel drinkgeld.
Aan den Luienhoek herkende hij de buurt: de bocht der Falkonplein, links de Van Schoonbekeplein met den lichtbak van hetSpaansch
danshuis. Een lichtende tram schoof voorbij en hij hoorde vleugjes
pianomuziek. In de hoogte bengelde een groene lantaarn, een groene
ster aan den vlaggestok van «Sailor's Rest».
Svenson was een veertiger en zijn plezier van weer aan wal te
zijn was al lang niet meer uitbundig zooals in zijn jonge jaren. Hij
kon misschien steviger drinken dan in dien tijd, maar hij was nu tegen
veel bestand, meende de knepen en de verleiding van drank en meisjes
te kennen.
Hij overlegde hoe hij zijn avond zou doorbrengen. De eerste
avond kon hij toch niet met de kippen naar bed en, hij moest het erkennen, de straat trok hem niet aan.'t Was al bedorven door den « dam441

ned fog »! Maar niet zeuren, elk levensuur brengt zijn verrassing en
elke haven heeft haar bekoring!
De luggageman hield zijn wagentje stil* Svenson zag de bekende
trappengang van het Zeemanshuis* Nu was hij thuis* In den korridor
drentelden zeelieden over en weer, eenzaam naast elkaar, eenzaam
als aan boord* Svenson stak zijn geweldige handen vooruit naar den
portier*
— Well, Porter, I am glad to see you again!
— Wel, Svenson, you made a good voyage?
— Yes, Lewis***
Zij keken elkaar met een grijntje verteedering aan* Waren zij
geen vrienden die samen menig glaasje verschalkt hadden? Had
Svenson zijn vriend niet ingewijd in het edel harmonikaspel? En wanneer ze samen op tralaliere gingen hadden ze weleens iets losgelaten
van hun vroeger leven* Svenson had verteld van het Zweedsch visschersdorpje waar zijn moeder nog leefde en de kinderen van zijn
zuster hielp opkweeken* Reeds vijftien jaar was het geleden, dat hij
nog thuis geweest was* Af en toe stuurde hij wat geld en meestal
schreef hij eenmaal 's jaars, vóór Kerstmis*** Aloys was een boerenjongen uit het Land van Waas, die de ploeg verlaten had om knecht
in een gasthuis te worden en later, stuurloos in de stad, aan den
havenkant verdoold was*
— You get a room for me, Lewis? informeerde Svenson voor de
grap*
— Certainly, Svenson, go to the office, — the director will be
glad to see you*
In het kantoor tegenover den kassier, zat de oude bestuurder*
— Well, Captain, polste Svenson*
De bestuurder stond in een oogwenk aan het loket*
— Well, Svenson, you made a good voyage?
— A very good one, Captain*
— You will stay in the home?
— Yes, Captain, I never go to a boarding house***
— That 's all right, my friend* And you want some pocketmoney ?
— If it 's possible*
— You want?
— A pourid?***
— A pound, my friend?***
Svenson teekent het kasboek en de kassier schuift hem het geld
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toe* De oude man praat vertrouwelijk en geeft raad* Hij weet wat een
zeeman toekomt en weet ook wat strikken en verzoeking hem wachten
aan wal*
— Don 't drink too much, my friend, take care of your money, you
have to work too hard on sea*** I know the worldL* I know what a
seaman is*** Room 17* You want a bath? All right, Svenson* Beware
of girls, beware of excessive drinking*** Don 't be a fooi, Svenson!
— Many thanks, Captain, for your good advice*
't Is alles om bestwil, bedacht Svenson, terwijl de damp uit het
bad steeg en hij zich ontkleedde, de oude heer wórdt nooit beu zijn
goeden raad te verspillen aan de duizenden die jaar in, jaar uit het
Zeemanshuis bezoeken* 't Geeft wel niet veel*** Maar wanneer de roes
voorbij is, wanneer ze nuchter en berooid langs de straat slenteren
of aan boord, tijdens de honden wacht, of luisteren naar het geruisch
van het water en het zoeven van den wind, dan wordt de raad van den
ouden man iets heel teeders om aan te denken*** Onschuldige oude
vader***
Het warme sop weekt het vuil van een lange reis af* Svenson
haast zich niet* Hij heeft tijd genoeg om zich te kleeden en nog tijdig
aan tafel te komen voor het avondmaal* Eindelijk stapt hij uit het
water, wrijft zich het stevig athletenlijf droog, trekt proper ondergoed
aan*
Op kamer 17 vindt hij zijn bagage* In een oogwenk heeft hij zich
den baard geschoren en de snor geknipt* Dan zoekt hij zijn blauw
chevioten pak uit den koffer en zijn splinternieuwe schoenen* Voor
den spiegel knoopt hij zijn geelzijden dasje rond zijn boord* Hij glimlacht* Dat dasje komt nog van een Duitsch vriendinnetje uit Hamburg,
eigen werk, dat hijzelf had zien haken toen hij dicht naast haar zat
in stille namiddagen wanneer het kroegje verlaten was* 't Was reeds
drie jaar oud* De tijd vliegt heen en Svenson had Tierchen niet meer
weergezien* Hij kende niet eens haar naam, noemde haar Tierchen
omdat zij telkens sprak van « Jedes Tierchen sein Plaisierchen »***
Nauwelijks had hij zijn zakdoek met Florida-water besprenkeld
of de bel ging voor het avondmaal*
In de eetzaal schemerde het gaslicht en rook het naar gebakken
visch en versch brood*
Svenson voelde zich behaagljk en gelukkig*
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Na supper bleef hij een poosje in de portiersloge zitten luisteren
naar het harmoniekaspel van Aloys, zijn leerling*
— Ik kan u niks meer leeren, prees hij.
Aloys lachte, kinderlijk blij onder den lof, lei zijn pijp neer,
streek zijn snor recht en trok zijn harmonika open* Matrozendeuntjes
wisselden af met straatarms en dansmuziek*
In den korridor zaten de kostgangers te luisteren en te rooken*
Onder de zeelieden die op en neer liepen, waren er die soms de muziek
in de beenen sloeg en dan dwaas aan het dansen gingen, een cavalierseul waarbij hun schoenen tegen den vloer bonkten en het zand deden
knarsen* Een halfbloed zat neergehurkt aan de voeten van Aloys en
sloeg de maat met kinderlijke overtuiging* Na een poosje trokken de
boarders weg, naar hun kamers, naar de reading-róom waar ze maten
vonden voor het kaartspel of zich verdiepten in oude nummers van
magazines of weeklies, naar de bar waar gebiljart werd of de straat op***
Slechts een paar bleven op de bank achter, zeelieden zonder centen en
zonder doel* Maar Aloys merkte het niet; verslonden in zijn spel zag
hij enkel de schitterende oogen van den halfbloed en de goedkeurende
blikken van Svenson*
Eindelijk scheen zijn repertorium uitgeput* Een laatste maal trok
hij al de pijpen open en ronkte de muziek door het lokaal*
— Nice, Lewis, very nice, zuchtte het halfbloedje*
— I pay a drink, zei Svenson bij wijze van lof*
— For me too? bedelde vreesachtig het halfbloedje*
— Hij kan de fleschjes in den bar halen, schikte Aloys, want ik
mag niet van mijn post weg*
— As you like it, my friend*
Zij dronken, en Svenson nam dan een oogenblik het instrument
over* Een paar oude melodieën welden bij hem op, herinneringen aan
de Heimat en waarin een zweempje heimwee verscholen zat* Aloys
kende ze, maar ze waren hem niet opgewekt genoeg om ze te
spelen*
— Aan boord heb ik niet veel gespeeld, zei Svenson, toen hij de
harmonika in haar doos liet glijden, mijn handen zijn stram geworden*
— Very nice, oordeelde het halfbloedje en keek in zijn leeg glas.
— Ik heb 's avonds tijd genoeg en dan speel ik maar*
— Ik zou eens naar huis willen, vervolgde Svenson, zijn eigen
gedachtengang vasthoudend, 't is zoo lang geleden*** I want to see
my mother*
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— Don 't spend your money, waarschuwde Aloys, dan kunt ge
naar huis gaan***
— Ik wil het probeeren, beloofde Svenson, maar nu moet ik eens
gaan kijken***
— A girl?
— Neen, Lewis, een wandeling*** Good evening!
— Good evening!
Aloys zag Svenson heengaan, nam de harmonika weer op, liet
bij het opentrekken de vingeren over de toetsen glijden*
De mist hing nog even dicht in de straat* Svenson stapte voorbij
de bar « Cape of Good hope » en werd opgezogen in de donkere straat
vol lichtglinsteringen* Even dacht hij er aan naar het veilige sailorshome weer te keeren, maar hij liep maar door op avontuur naar muziek
en licht* Hij wist het immers wel, dat een sailor geen wil en geen uitkomst heeft aan wal* Natuurlijk wou hij eens naar huis, maar een beetje
verstrooiing mocht hij zich wel gunnen, een beetje dwaasheid en wat
vergetelheid* Jammer dat hij het halfbloedje niet had meegenomen,
alleen is maar alleen*
Het schipperskwartier lag verdoken in een dichte wolk* Het volk
zat verscholen in kroeg en boarding house* Svenson weifelde voor het
raam van een winkel waar oliegoed stijf aan kapstokken hing, waar
zuidwesters en dolken, buikriemen en kleurige halsdoeken, zeep en
reukwerk lagen uitgestald*
— Ik loop hier precies als een tramp, bedacht hij, een zwerver
zonder een penny op zak* Wat hapert er toch? Die vervloekte muziek
van Lewis, en dan die klamme witte wolk waarin men verloren loopt,
die mensch en geluid opneemt en u eenzaam achterlaat* Geen uithangbord valt te onderscheiden* Eerst maar eens een sigaar koopen om
feestelijk te kunnen dampen* Dan maar ergens binnen gestapt, om het
even waar, om menschen te ontmoeten en een glas te ledigen* Prosit
wenschen aan een onbekende of een fijne girl! Zachtjes de mantel
van bekommernis van de schouders voelen glijden en met eiken teug
overmoediger worden, de vrouwen vertrouwelijker te kunnen toespreken, de levensvreugde dieper voelen opwellen*
Svenson wist, dat nooit boosheid over hem kwam* Hij kon stomdronken worden en zijn zinnen kwijt raken, nooit zocht hij krakeel
of strijd* Eens in zijn jonge jaren, had hij gevochten om een meid in
een danszaal te Valparaiso* Hij had een stoker tegen den grond geslagen en de man was bewusteloos blijven liggen met een streep bloed
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om den mond. Toen dacht Svenson, dat hij een moord begaan had.
De minuten schenen uren. Hij zat gehurkt bij zijn slachtoffer, te
speuren naar het leven. Nooit, nooit meer!... Svenson was bang
geworden van zijn eigen kracht. Zoohaast de stoker bijkwam sloeg hij
op de vlucht, dacht niet meer aan de girl, maar weende van blijdschap.
Neen, Svenson kon aan den rol gaan, bezeten worden door den drankduivel, maar vechten deed hij niet. En niemand zocht twist met hem,
men ging hem uit den weg, niet alleen omdat hij er zoo sterk uitzag,
maar ook omdat zijn blauwe oogen zoo wonderlijk konden glanzen,
en hij den man die hem te na kwam peinzend kon aanstaren als wou hij
hem in de ziel peilen en daar verbijstering zaaien.
Een oogenblik aarzelde Svenson aan de deur van een Zweedsch
kroegje. Zijn hart trok naar landgenooten, naar gekeuvel in eigen taal,
naar de nieuwsjes van het oude land. Maar in zijn besluiteloosheid
vreesde hij week te worden onder de bekoring van weemoed en herinnering. Aan wal wou hij een beetje vreugde rapen... God! Wat kon hij
moeilijk op dreef geraken... Vooruit maar, op goed avontuur!
Aan den overkant lokte een melkwitte lichtbol. Het uithangbord
kon hij niet onderscheiden. Maar hij vermoedde dat het « Die Lorelei »
was. Daar had hij vroeger nog wel eens geankerd.

De waardin begroette hem joviaal als een oude kennis. Een meisje
zat tusschen twee pierewaaiende matrozen; een tweede, een kleine
zwartharige met diepblauwe oogen, lei haar handwerkje neer, kwam
bij hem zitten.
— Well, boy?
— A whisky.
— You pay a drink?
— Of course.
— My name? Cora...
Cora liet een muntstuk in de gleuf van de elektrische piano
glijden en de muziek begon te dreunen.
Een tweede whisky bracht een milde stemming. De beklemming
week en Cora wist hem aan het praten te brengen. Het ging over weer
en wind, over afmonsteren en over zijn logement. Zij polste voorzichtig
naar den duur van zijn reis, berekende vlug wat de vogel waard was en
werd dan nog aanhaliger.
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— Ik dacht er aan eens naar huis te gaan, bekende Svenson*
— Na vijftien jaar, Carpenter, wie zal u nog kennen?
— My mother!***
— Indeed*** Ik heb noch moeder noch vader,** Toen trok ik maar
weg uit Memel*** Ik ga nooit meer terug***
— And your lover?
— Ik heb er geen achtergelaten*** Ik houd niet van jonge mannen**
— Dat is zeer verstandig, gaf Svenson grif toe, Cora gij zijt een
nice girl, laat ons nog maar eens drinken*
— Het leven is zwaar voor een girl die haar fatsoen wil bewaren**.
— Dat geloof ik gaarne, Cora*
— Onder zeelieden die sotns zoo ruw zijn, zoo zonder eerbied
voor de vrouw die haar brood moet verdienen*
— Indeed!
Waren het de diepblauwe oogen* of was het de whisky? De loomheid verdween, de glazen werden telkens gevuld en hij dacht niet aan
huiswaarts keeren*
Wanneer hij later aan die uren terugdacht kon hij zich niet herinneren wat dwaasheid hij had uitgekraamd noch wat gezelschap hem
omringd had* Iets was hem bijgebleven, een onaangenaam gevoel
omdat Cora hem in den steek gelaten had toen de nevel over zijn geheugen trok* Zij zat verder onder het licht en giechelde met luidruchtige jonge mannen* Een Italiaansche harmonicavent'zat naast hem en
hinderde hem door vragen en opdringen* Svenson hield niet van Italianen en de fieltenoogen van dezen « son of a bitch» waren hem een
gruwel*
— Go to heil!
— I prefer the heaven, lachte de Italiaan, wil ik wat spelen ?
Dan had Svenson hem zóó aangekeken dat de kerel zonder verdere smoesjes heenging* Eens in de open deur had deze hem valsch
toegeknikt en zijn tong uitgestoken* Hij had zeer roode lippen en
glinsterende tanden*
In zijn, eentje had Svenson doorgezopen en toen hij eindelijk
heenging zwikten zijn beenen onder zijn lijf. In den vervloekten mist
zwijmelde hij verloren rond* Hij hoorde muziek en havenrumoer,
zag de oogen van Cora glunderen en meende de boosaardige blinkers
van den Italiaan te zien loeren*
Zoo botste hij tegen een zeeman aan*
— Well, boy?
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— Go to heil, prevelde Svenson*
— Well Svenson, I am glad to see you..«
— Well Kolli... In Antwerpen?... Waar logeert ge?
— In Sailor's home...
— Ik ook...
De Estlander had hij vóór vijf jaar te Londen leeren kennen in
het Zeemanshuis. Samen waren zij menigen avond op gang geweest
en nu liepen zij elkaar weer zoo onverwachts in de armen. Wat een
toeval! Nu kreeg de kroeg weer bekoring. Gearmd liepen zij en vertelden onzin en ervaring. Nooit hebben zij later geweten in welke
drankhuizen zi) vertoefd hadden. Zij hadden veel praats, maar iedereen
ging de twee dronken reuzen uit den weg. Toen de zakken leeg waren
trokken zij naar huis. Overmoedig sleurden zij aan de bel.
— Lewis slaapt, mompelde Kolli.
We zullen hem wel wakker krijgen, lalde Svenson, 't is een goeie
jongen, maar hij moet zijn vrienden niet aan de deur laten staan.
En opnieuw trokken zij om beurten.

Plots knarste het slot, de poort ging open en een man schoot
buiten op de hielen door een tweede kerel gevolgd.
— Die gaan nog wandelen, giechelde Kolli.
— En Lewis slaapt maar.
Zij strompelden de trappen op, den korridor binnen. Het was er
pikdonker.
— Lewis, riep Svenson bestraffend.
Er kwam geen antwoord. Kolli probeerde een lucifer af te strijken. Svenson trapte tegen iets aan en er viel glas aan scherven. Eventjes vlamde een lucifer.
— God! steunde Svenson.
Hij had een man op den grond zien liggen, met een koord
gebonden en roerloos.
— Kolli!... God!... Een man vermoord!
Meteen waren zij bloednuchter. Zij gilden om hulp, hoorden
deuren slaan en menschen op de trap. In een oogwenk had Kolli nu
licht. In de lantaarn door Svenson weggetrapt zat een kaars. Kolli
hield het licht omhoog.
— Poor Lewis, snikte Svenson, poor friend... O, the skunks!...
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Hij had zijn hoofd op het hart van den portier gelegd en angstig
geluisterd* 't Was uit* Nu zat hij geknield bij het lijk, vervloekte de
moordenaars en jammerde* Was hij maar niet op den bommel gegaan 1 Was hij maar bij den armen jongen blijven zitten praten! Nu
zou deze nooit meer zijn liedjes spelen, nooit meer vragen naar den
afloop van de reis* Het vriendelijk gezicht lag gezwollen en gekneusd,
een bloedstreepje lag langs den linker mondhoek* De oogen waren
verglaasd en blind*
— Gewurgd, oordeelde Kolli, poor fellow*** De kerels zijn
gevlucht toen wij kwamen* Zij hebben ons de deur geopend* Kom,
Svenson, wij zetten ze achterna*
— Ik laat hem niet alleen, steende Svenson*
— Jongens, hij kan niet, het was zijn vriend*** Wie gaat er mee?
Een paar zeelieden volgden Kolli*
— Ik herken ze onder duizend!
— Hij zal ze nooit vinden, ze vlogen ons voorbij als schimmen***
wij waren dronken***
Svenson zag noch hoorde wat rond hem voorviel* Matrozen en
bedienden stonden in een kring rond het lijk* Elk had zijn eigen
uitleg* Wat waren er schurken in de wereld! De dagportier riep, dat
de armenbus gestolen was* De poorbox was een dag vroeger gelicht
en er konden amper een paar armzalige franks in geweest zijn* Een
roofmoord voor eenige centen*
— Dat heeft geen boarder gedaan, zei iemand, een zeeman is
geen moordenaar***
Het gaslicht had de fantastische schaduwen verdreven, maar de
brandende lantaarn stond nog naast Svenson*
— Svenson, zei de Bestuurder zachtjes*
— O/ Captain!*** Captain!*** Het is mijn schuld*** Ik had niet
mogen uitgaan*** God punish me!***
— We will find the murders, Svenson!
— Never, sir!
Hij zag het gelaat van den ouden man, nat van tranen* De goede,
oude man! Svenson moest evenmin beschaamd zijn over zijn zwakheid, mocht snikken en huilen om den armen jongen dien beiden
hadden lief gehad*
Dan kwam de politie, rinkelde de telefoon, begon het verhoor*
Svenson moest alles vertellen, maar 't was zoo bitter weinig, en wat
kon het geven? Lewis was dood en geen onderzoek zou hem weer
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opwekken. Ook de andere boarders en bedienden moesten verhalen
wat ze gezien hadden en de oude man moest aldoor als taalman dienen.
Het lijk mocht niet worden aangeraakt vooraleer de heeren van het
Parket geweest waren. Die kwamen niet in den nacht, en de arme
Lewis moest intusschen gebonden op de koude steenen blijven liggen.
Svenson, Svenson, wat hebt ge gedaan? God, hij zou wel teatotaller
kunnen worden! Gingen ze nu maar allemaal heen! Wat hadden zij
hier te maken? En de oude man moest ook maar naar bed. Hij zou
wel waken bij het lijk.
Eindelijk vertrok de politie. Een agent bleef de wacht houden.
De kostgangers trokken terug naar hun kamers. De Captain aarzelde
en keek naar de bedienden.
— Laat maar, Captain, ik blijf waken...
Svenson nam de banken en plaatste ze als een hekken rond het
lijk. De agent stak een pijp op, probeerde een paar woorden Engelsch.
Maar Svenson antwoordde niet, zat op de bank voor zich uit te staren,
diep rampzalig, met toegeschroefde keel en oogen vol tranen.
De agent was stillekens buiten geslopen. De verlaten straat was
toch te verkiezen boven de benauwende stilte van de gang waar een
doode lag, een vreemde reus kreunde en het uurwerk naargeestig
tiktakte.

Tegen den uchtend kwamen Kolli en zijn maten onverrichter
zake terug. Zij waren moe en neerslachtig, gingen recht naar bed.
Maar Kolli kwam naast zijn vriend zitten.
— Had ik ze maar eens te pakken gehad, Svenson.
— Het geeft niks meer, Kolli.
— En toch!
Stilaan kwam er leven in huis. Kolli, even ingedut, veerde recht
en zag de dagportier het licht uitdraaien. De grauwe dag drong binnen. De kostgangers kwamen beneden, de bedienden liepen rond en
op straat voor de gesloten poort stonden reeds nieuwsgierigen over
den gruwel te praten. De etensbel riep als naar gewoonte voor het
ontbijt. Ook Kolli ging, maar Svenson ging niet van zijn plaats. Een
teug heete koffie had hij wel gewild, doch voor niets in de wereld
zou hij Aloys alleen hebben laten liggen.
Dan kwam hef parket en het onderzoek begon opnieuw. Weer
moest de Captain al de getuigenissen verhalen en een griffier schreef
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vlijtig, gezeten aan den lessenaar van den kassier* Het lijk werd gefotografeerd* vingerafdrukken werden genomen op de lade die men
gepoogd had open te breken, op de toonbank waar de poorbox had
gestaan en met geweld was afgerukt*
Svenson werd gefolterd* Al die menschen oefenden plichtmatig
hun beroep uit, onbewogen en onverschillig* De telefoon rinkelde
onverpoosd* Eindelijk kwam de gasthuiswieg* Svenson hielp zijn
vriend voor de laatste maal* Voorzichtig en teeder tilde hij het lijk
op en lei het zachtjes neer op de berrie, zag den gasthuisknecht het
dekkleed sluiten, met zijn maat het wagentje optillen en buitendragen*
Hij hoorde het rumoer van de menschen* — Wat was er toch gebeurd
in enkele uren, sinds zijn aankomst! Leven en dood, er was geen
respijt* In de straat zeulde de gasthuiswieg weg, voortgeduwd door
twee knechten en vergezeld van een agent*
— Heeft men geen spoor gevonden? vroeg hem een man*
Het was alsof Svenson een klap in het gezicht kreeg* Die stem
kende hij, was hem vreeselijk onaangenaam*
— Neen, zei hij kort, en keerde zich af*
— Soms vergeet een misdadiger wel eens iets op de plaats der
misdaad, opperde de man*
Die bekende stem! 't Was alsof er spot klonk in die woorden*
In een opwelling keerde Svenson zich om, maar de kerel was
reeds weg en onder de gapers verdwenen* Toen zag hij twee stekelige
oogen boosaardig gluren en herkende den Italiaan uit«Die Lorelei »*
Had hij hem toegesproken? Had de Italiaan iets met den moord te
maken? God, dat in het duister tasten mét het gevoel verstrikt te
zitten in veronderstelling en stekeblindheid* Hij moest zijn twijfel
biechten aan den Captain* Dié zou helpen als er te helpen viel*
Hij strompelde de trappen op en zag Kolli aan de portierslogie
staan, hulpeloos starend naar de harmonika van Lewis die hij in
handen had*
— Hij zal nooit meer spelen, fluisterde Kolli*
— Kom, ik zal het instrument aan den Captain geven, Kolli*
— Ja, knikte Kolli*
— Gelooft gij, Kolli, dat misdadigers dikwijls weerkeeren naar
de plaats der misdaad?
— Misschien, bepeinsde Kolli, — maar als ik ze te pakken krijg***
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Het onderzoek had niets aan het licht gebracht* Speurders volgden het gaan en komen van den Italiaan* Zijn rondzwerven in de
buurt, waar hij van kroeg tot bar trok om muziek te maken, gaf spoor
noch bewijs* Men hield ook zijn kameraad, een Franschman, die
van den hemelschen dauw leefde, in de gaten* Kolli had geen van
beiden herkend* Kolli liet Svenson geen oogenblik alleen* Samen
gingen ze 's morgens de baan op, liepen langs de dokken en door het
Schipperskwartier, en kwamen 's avonds laat weer thuis*
De morgen van de begrafenis kochten zij een rouwkrans en Hepen
voorzichtig midden in de straat, met de kroon naar het gasthuis* De
menschen keken de linksche reuzen na die, zonder een woord te
spreken, met zware zeemansdeining hun weg gingen*
Op de binnenkoer van het hospitaal, voor het kapelleken stonden
de ongewone begrafenisgangers : een afvaardiging van het Schipperskwartier, kostgangers en bedienden van het Zeemanshuis* Achter
de kist volgden de familieleden van het slachtoffer, boerenmenschen
uit het land van Waas*
— Zijn vader, Kolli*
— Damned!*** Svenson, houd de kroon vast*** ik ga een oog
in *t zeil houden**»
— Detectives loopen rond, Kolli, blijf maar gerust hier***
— Never mind!
Daar stond Svenson nu onbeholpen en alleen*
Gelukkig zag een lijkdrager hem staan en verloste hem, van zijn
vrachtje* Het orgel zong reeds toen hij achteraan in het kapelleken
schoof* De vrienden en kennissen van Lewis stonden stil te luisteren
naar den kerkzang van de gasthuisnonnen* Svenson rook den wierook*
God, was het alles een droom? Hij liep de schaar na, kreeg een kaarsje
in de hand en kuste de pateen* Een laatste jubelzang, het baarkleed
werd over de kist geslagen en de dragers namen ze op de schouders*
Toen Svenson buiten de poort stapte, zag hij Kolli uit een estaminet komen en de straat oversteken*
— Niks gevonden, Svenson*
Deze miste den moed zijn kameraad te beknorren* Samen, met
twee mannen die zij niet verstonden, sjokten zij in een rijtuig naar het
kerkhof* Nauwelijks stond het rijtuig stil of Kolli ging weer speuren*
Veel bloemen en kronen, bedacht Svenson met welgevallen* Hij zag
Kolli, half achter een graftombe verscholen, loeren naar de mannen
die een beetje aarde in den grafkuil kwamen werpen*
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Onder het huiswaarts rijden beloofde Kolli nog :
— Zoo lang ik leef zal ik naar hen zoeken!
Svenson dacht* dat het maar een begrafenisbelofte was*
— Ik geloof niet dat de misdadigers aangetrokken worden naar
de plaats der misdaad*
— Sommigen wel en sommigen niet* Svenson*
's Avonds vernamen zij dat de Italiaan en zijn vriend waren aangehouden* De politie had den Franschman van zijn bed gehaald en
den Italiaan in een kroegje opgepakt* De huiszoeking op het zolderkamerken* dat zij samen betrokken* had niets opgeleverd* Later werd
nog gemeld* dat de opengebroken poorbox in een keldergat in hun
buurt teruggevonden was*

De dagen verliepen en er kwam geen licht in de zaak* De verdachten zaten in de gevangenis maar zouden spoedig* bij gebrek aan
bewijzen* in vrijheid moeten worden gesteld*
Na een week spraken de kostgangers niet meer over den vermoorden Lewis* Nieuwe boarders hadden hun intrek genomen en oude
waren vertrokken naar de vier windstreken* Onverwachts was Kolli
gemonsterd voor San Francisco en 's nachts vertrokken* Het afscheid
was zeer kort:
— Good bye* Svenson!
— Good bye!
— Have no cobwebs in your brain!
Geen muizenissen in het hoofd! Kolli! Hoe kon hij zóó spreken?
De menschen vergeten toch gemakkelijk* Svenson kon niet vergeten*
Nog nooit was hij zoo sober geweest* Zijn geld stond safe bij den
Captain* hij kon het missen wanneer hij aan de haven ronddoolde en
sufferig uitkeek* 's Avonds wist hij niet eens waar hij in den dag geweest was en 's nachts droomde hij van het vreeselij k schouwspel*
Zekeren dag liet de Captain hem roepen*
— De Franschman is over de grens gezet*** had geen middelen
van bestaan* De Italiaan is in vrijheid gesteld* Ja* Svenson* we zullen
het nooit weten*
— Never, never***
— Poor Lewis!
— Captain* stuur geld* veel geld aan mijn moeder en bezorg mij
spoedig een kans*** ik wil naar zee*** ik wil hier weg***
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— Ik zal mijn best doen, Svenson,
Een paar dagen later kreeg hij een kans voor China* De Captain
had woord gehouden* In overhaasting werd zijn boeltje gepakt, de
timmermanskist uit den kelder gehaald en alles opgeladen door den
luggageman* Zijn advance-noot werd gewisseld, een matrasje en wat
tabak gekocht, en het afscheid aanvaard*
— Good bye, Captain!
— Good bye, Svenson !*** Wij zullen aan hem blijven denken***
— Yes, sir*** Stuur dit geld aan zijn moeder*** en dit is voor de
poorbox*** Ik zal u schrijven waar u mijn spaargeld moet zenden*
Hij liep weer naast den luggageman naar zijn schip* De «City
of Peking»lag onder stoom om uit te varen* Hij had nog een weinig
geld op zak, genoeg om een fooi voor den luggageman en een afscheidsdronk* Meer had hij immers niet noodig? Over een uur was
het hoog water* Morgen was het schip in zee en zou de treurnis wel
wijken* Alles gaat voorbij*
~- Kom, luggageman, even stilhouden*
De whisky was goed* Toen ze weer op straat stonden waren ze
beiden veel opgewekter* De avond was gevallen en duizenden lichten
glansden*
— Ik ben blij weer weg te kunnen I
— Poor Lewis, zuchtte de luggageman*
Zoo werd de stemming opnieuw bedorven* Svenson sprak geen
woord meer, verloren in zijn herinneringen* Zoohaast zijn goed aan
boord was gaf hij al wat hij nog aan muntstukken rijk was, zonder natellen als fooi*
— Good bye, Svenson I
— Good bye!
Norsch keerde hij zich af en ging over de reeling leunen* Hij hoorde de uitgelaten stemmen der halfdronken manschappen, het geroep
op de kaai, het getoet van stoomers en de verre muziek van de haven*
Lantarens zonden licht over wal en water* Boven zijn hoofd glinsterden de sterren aan den donkeren heöiel*
Eindelijk, de loods was nauwelijks aan boord, werden de meertouwen ingehaald en dreef het schip van de kaai weg, traagjes de Kattendijksluis binnen*
Op dat oogenblik zag hij een man onder een lantaarn staan kijken*
Hij scheen hem te beloeren met fel brandende oogen* De Italiaan I
Maar het was slechts een vluchtig visioen* Reeds was de man verdwe454

nen in de duisternis en Svenson wist niet meer of hij het al dan niet
gedroomd had*
De « City of Peking » zwaaide in den stroom* getrokken door de
sleepboot* De loods stond op de commandobrug* Het water ruischte*
Nooit kom ik hier nog terug* Lewis, prevelde Svenson*** Nevermore*** I Hier heb ik te veel in de duisternis rondgedoold*** Good byel***
LODE BAEKELMANS*
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Terugkeer (*)
De slanke arm ging voor den tweeden keer omhoog met een lichte
aarzeling* Nu bleef de georgette rouwsluier hangen aan het witte plooisel om den pols* De jonge weduwe drukte op den electrischen knop
en trok toen haastig de hand terug* alsof ze spijt had*
Had ik toch maar vooraf geschreven* mompelde ze halfluid*
De poort werd geopend* De breede gang* die doorleidde naar de
garage* en waarin de autosporen duidelijk zichtbaar waren, deed
vreemd en kil aan* Hoe geheel anders was vroeger het binnenkomen
geweest bij Alice in deSeutinstraat,waar de huiskamerdeur openvloog
zoodra men haar stem hoorde* en waar de traploopers opgesleten
werden door haar voetstappen evengoed als door die der bewoners
zelve*
— Is mevrouw Dehaeze thuis? vroeg ze onzeker aan de dienstbode* die er ondanks het kanten voorschootje over het zwarte kleed
uitzag als een Vlaamsch buitenkind*
Het meisje nam haar verbaasd op*
— De dokter meent u? Jawel* het is spreekuur*
Miete Nyssens-Deroo trad binnen* de zware dubbele voordeur
viel achter haar dicht en de bons klonk bijna vijandig* Ze zuchtte*
keek eens rond, raapte toen haar moed bijeen :
— Is mevrouw boven? vroeg ze kordaat* Neen, niet aandienen, ik
zal den weg wel vinden* Doe maar weer open, daar belt een echte
patiënt*
Ze besteeg twee marmeren treden rechts, opende de tochtdeur,
aarzelde even in het ruime portaal, maar snelde verschrikt verder,
daar vanuit de achterkamer de stem van dokter Dehaeze haar tegenklonk, blijkbaar afscheidnemend van een heer*
Miete liep dé trappen op, den draai om, hield even stil, zuchtte
weer, steeg verder; op den overloop gekomen aarzelde ze nogmaals*.**
Maar het rinkelen van een telefoonschel wees haar den weg en
zonder kloppen opende zij de deur*
Het was een ruim vertrek met aangebouwde veranda, en a
(i) Fragment uit den eerlang te verschijnen roman : Miete.
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heerlijk, de tranen sprongen haar in de oogen van blij herkennen na
het vreemde, bijna vijandige binnenkomen, hier stonden al de meubels
van de Seutinstraat, juist zooals ze het daar gekend had, sedert Alice
haar eigen huishouden had ingericht* In den hoek prijkte de kanten
wieg, en bij het breede openslaande venster in de veranda speelden
twee babies in het looprek*
Aan het telefoontoestel antwoordde een zachte buigzame stem,
dezelfde stem van vroeger en Miete voelde dat ze goed had gedaan :
dat ze om die stem weer te hooren, maar niet langs een spreekdraad of
op een gramofoonplaat, terug zou zijn gekomen van het uiteinde der
wereld*
— Hallo, ja, jawel Hubert* Goed, ik kom dadelijk* Maar ik ben
nog niet klaar met die dame van straks* Ze ligt op de divan uit te
rusten* Zeg, Bébé is nog niet thuis, ik zet straks de telefoon op jou
over, ik kan die dan niet langer bedienen* Als Bébé er is doet zij
het wel weer* Hubert, vergeet niet, dat we er vanavond absoluut
uit moeten : rek het dus niet te lang*
Juist toen de telefoon werd afgehaakt begon het kleintje in
de wieg te spartelen en in het looprek gooide een goudbruine
krullebol met zoo'n vaart een olifant naar een kastanjebruinen
krullebol, dat vier dikke pootjes in de wederzijdsche lokken grepen
en een luid gejammer opsteeg*
De vrouw van dokter Dehaeze, met haar volle aandacht bij het
telefonisch gesprek, had de deur niet hooren opengaan; Miete hield
den adem in* Ze zag haar vriendin Alice nog steeds in den rug* Haar
figuur was iets teerder geworden, en ze schudde het hoofd met een
licht nerveuze beweging, terwijl zij zich over de wieg boog, waarna zij
de tweelingen vermaande :
— Niet kibbelen, allebei, dan wordt Thildeke wakker! En juist
toen het wit en roze bundeltje in de wieg een prettig kraaiend geluid
uitstiet rinkelde weer de telefoonschel*
— Hallo voor dokter Dehaeze? Dokter Dehaeze persoonlijk? Ja
zeker, ik zal u aansluiten*
Nauwelijks had zij den hoorn neergelegd of twee armen werden
om haar schouders geslagen en een bevende mond kuste haar op hals
en wang*
— Alice, mijn liefste, liefste Alice* Als ik een vrome ziel was,
zou ik nu uitroepen : dit is de dag dien de Heer gemaakt heeft!
— Miete, Miete, ben jij het!
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De jubel is haar stem was zoo machtig, dat Miete haar oogen
er van opensperde* Alice had zich schielijk omgewend en bekeek haar
vriendin terwijl zij de handen op de borst samenkneep :
— Miete> Miete, ben jij het werkelijk?
— Ja ik, in levenden lijve*
Ze was mager geworden en bleek, de beeldmooie Alice Verhaeren*
Er waren kringen om haar reebruine oogen en het vlokkige haar had
iets van zijn gloed verloren, maar de zachte blik glansde en de lieve
mond glimlachte zoo innig, en om haar was de geur van seringen en
boschviooltjes, dien Miete nooit ergens anders teruggevonden had*
En terwijl ze daar stonden, de handen naar elkander uitgestrekt
en de vreugde van het weerzien bij beiden een verhoogden blos te
voorschijn riep, rinkelde weer de telefoonschel*
— Hemel Miete, houd even de tweelingen stil of 't kleintje begint
zoo ook te kraaien* Als Bébé naar school is dan weet ik geen raad dezer
dagen : de kindermeid heeft griep* Ik ben dolblij dat je er bent, maar
de patiënten!
De telefoonschel bleef doorrinkelen*
— Hallo* Jawel : met dokter Dehaeze* Bij den heer Vanderschrieck op de Kunstlaan? Morgenochtend zou dat niet gaan? Neen?
Goed, dan zal de dokter dezen avond stellig nog komen*
— Waarom bedient je man zijn tefefoon zelf niet? voeg Miete
kritisch*
— Mietekelief, later meer* Er ligt nog een patiënt in de zijkamer, die moet ik eerst opknappen* Bel twee keer dan komt Virginie*
Ontdoe je alsjeblieft, zet je op je gemak en bestel wat je verkiest of
vraag wat je noodig hebt, net als vanouds* Ik kom dadelijk terug*
Sedert Juliette, het kindermeisje, ziek is zit ik een beetje in den
nood*
— Ga je gang, wuifde de zwart-Suède handschoen naar de wegsnellende vrouw, ik red me wel*
Miete deed haar hoed met den langen rouwsluier af, trok mantel
en handschoenen uit, kamde het haar op, poederde zich, snoof wat aan
den origan op haar zakdoek, keek in den spiegel en lachte tegen het
vroolijke lichte beeld*
— Hèhè ouwetje, we zijn weer in Brussel* Leve de Gueuze en de
mooie meisjes*** Als die hummels nu bang voor me worden en beginnen te blèren is het spel compleet* En stel je voor dat die lamme telefoon aan het rammelen gaat, wat moet ik dan antwoorden? Dat dokter
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Dehaeze voortvluchtig is met Josephine Baker en de kas van de Nationale Bank — dat gelooft iedereen dadelijk* En dat kleine wurm
slaapt blijkbaar overal doorheen*
Ze piepte in de wieg* Haar gezicht werd ernstig : wat een pracht
van een kindje* net Bébé toen die klein was, neen waarachtig nog
mooier* Alice was tot een geluksvogel zulke kinderen te hebben***
Omzichtig naderde zij het looprek en bekeek de tweelingen op een
afstand*
— Hier hebben wij dus Hubert en Hubertine* Een fraai stel en
fraai benaamd* Aangezien de oudsten Jacques en Alice heeten naar
hun ouders worden de volgenden allebei naar den tweeden echtgenoot
genoemd* Men eerbiedigt hier dus ieders rechten* En nummer vijf
heet Mathilde* Hm, hm* Ik vraag me af waarom niet « Miete » ?
De tweelingen staarden haar aan* Ze hadden beiden strakblauwe
kijkers : dezelfde oogen als Bébé*
— Hoe komen die kinderen nu aan oogen, die niet van hun eigen
vader maar van den vader hunner halfzuster zijn ? Hertrouwen stelt
je voor raadselen, ik doe 't nooit I
Ze hurkte neer en lachte tegen de tweelingen*
— Piep-piep*
De kastanje kruUebol keek haar verwonderd aan, de goudbruine
krullebol trok een bedenkelijk lipje*
— Daar heb je 't al* Toto en Bébé waren enkel lach en zonneschijn net als hun moeder* Dit zijn de eerstelingen uit het tweede
huwelijk, die lijken natuurlijk heelemaal niet op Alice* Wie weet wat
voor onhebbelijke karakters het zijn* Dehaeze- kon mij ook nooit goed
uitstaan*
Als een onmiddellijke logenstraffing vertrok het vierkante huilmondje zich tot een rond kringetje om de lipjes te openen op twee rijen
schattige witte tandjes en een luid lachje begroette haar met een
kraaiend : da-da, terwijl de andere krullebol zich aan het rek omhoog
heesch en de armpjes naar haar uitstrekte*
— O, wat een schatten zijn jullie allebei! riep Miete verrukt uit*
Jullie hebt weliswaar den snuit van je vader, maar niet zijn ongenaakbaarheid! en ze tilde het jongetje in haar armen op, terwijl het meisje
zich aan haar rok vastklemde om te deelen iri de liefkoozing*
— Heelemaal niet eenkennig: het zijn dotjes, concludeerde Miete
en drukte vol welbehagen de mollige kinderlijfjes tegen zich aan* Net
Toto en Bébé»
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Toen rinkelde weer de telefoon, maar Miete legde met een beslist
gebaar den hoorn op tafeL
— We luisteren niet : laat dokter Dehaeze voor zijn eigen zaken
zorgen*
Op hetzelfde oogenblik kwam Alice haastig terug, nam het
toestel onder den arm, keek even in de wieg, knikte tegen Miete
met de tweelingen en sprak snel*
— Tot zoo, hoor* Ik kom zoo gauw mogelijk weer* Ik zal Virginie
bij je sturen*
Toen de bejaarde huishoudster eenige oogenblikken later breed
en statig binnentrad, zat Miete met al de kinderen op den grond* Ze
had ook Thildeke uit de wieg genomen; het kleintje kirde als een duifje
en greep naar den doffen snoer om Miete's hals*
— Dag mevrouw Nyssens, welkom hier! Wat een geluk dat u
weer thuis is*
— Dag mijn allerbeste Virginie, mag ik blijven zitten? Ik ben niet
zoo handig meer met kleine kinderen als in den tijd van Toto en Bébé*
Mensch, jij bent nu eens met recht iemand die er goed uitziet! Ja, ik
ook ben blij dat ik weer hier ben* Maar van thuiszijn gesproken, dat
is zeker maar bij wijze van Zeggen, hè? Ik ben nu een eerzame weduwe*
God zij dank wel niet onbemiddeld en dakloos, maar toch eerzaam en
eenzaam* Terugkeeren en thuiskomen veronderstelt dat er iemand of
iets op je wacht, al is het maar een blinde kanarie of een schele kater*
En op mij wachtte eigenlijk niemand*
— We hebben hier allemaal op u gewacht, sprak de huishoudster
plechtig, al die jaren, vooral mevrouw Alice*
— Laat Alice maar buiten bespreking* Ze heeft al werk genoeg
met haar dokter en zijn patiënten, haar huis als een kazerne, haar zieke
dienstboden en haar gezonde kinderen* En te bedenken dat het indertijd haar ideaal was om een stil leven te leiden* Virginie, Virginie,
wat zijn we begonnen; hadden we er ons maar met hand en tand tegen
verzet!
Virginie bukte zich, pakte de tweelingen een voor een op en zette
ze weer in het looprek*
— Mama, mama, pruilde de eene, waarop de andere onmiddellijk
inviel:
— Bébé, Bébé***
— Stilte allemaal en zoet spelen, anders gaan jullie naar boven
totdat Bébé thuiskomt*
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— Zeg, tusschen twee haakjes* noemen jullie die groote meid van
veertien jaar nog altijd Bébé?
— Op school zeggen ze Beate, naar haar tweeden naam, antwoordde Virginie,.nam intusschen het kleintje uit Miete's armen en
legde het terug in de wieg* Toen er een paar protestkreten opgingen
sloot ze het gordijn en beval nogmaals strenger :
— Stilte allemaal en opgepast!
Miete rees overeind, wierp het hoofd in den nek, zttit de linkerhand met den palm naar buiten in de zijde, liet de vingers heen en
weer spelen, maakte met haar rechterhand de beweging alsof ze een
face-è-main voor de oogen hield* Ze draaide het hoofd van den
eenen schouder naar den anderen en monsterde de oude huishoudster van top tot teen* Virginie glimlachte*
— Waar kijkt u naar, mevrouw Nyssens?
— Mensch, keer je om, nog eens om, nu naar den anderen kant*
Ben jij het wezenlijk en waarachtig? Is dat de manier waarop jij met
kleine kindertjes omgaat? Denk eens aan Toto en Bébé indertijd, om
van Alice niet te spreken, daar herinner ik me zelf ook niets meer van*
Een smadelijk trekje verscheen om Virginie's mond, zij fronste
de wenkbrauwen*
— U zoudt toch niet willen dat ik met den heelen troep omging
zooals indertijd met mevrouwtje Alice? Mijn dagen zouden wel gevuld
raken*
— Is «de heele troep» je benaming voor de wettige nakomeling
schap van Hubertus Ignatius Dehaeze, genees- heel- en verloskundige,
mitsgaders tweede echtgenoot van Alice Jeanne Marie Verhaeren,
weduwe van***
— Mevrouw Nyssens, gaat u nu eens rustig in dat hoekje van de
veranda zitten* Ik zie dat u in geen enkel opzicht veranderd bent en
dat doet me genoegen* Er is hier zooveel veranderd* Ik zal intusschen
de koffietafel klaarzetten, dadelijk komen Jack en Beate thuis***
— Ssst, Virginie, laat de koffieboel waaien tot straks en noem
het kind behoorlijk Bébé net als vanouds* O heerlijk, vervolgde ze
terwijl ze haar rank lichaam in de kussens nestelde, nu zit ik weer net
als vroeger in de Seutinstraat, doch daar was je met drie treden den
tuin in* Hier is het uitzicht van boven af toch ook leuk* Ga jij daar nu
tegenover me zitten, in den zetel van Alice, kijk ze heeft niet meer
hetzelfde model van kussens*** Gelukkig dat Alicë die lamme telefoon
mee heeft genomen, het was om er dol van te worden* Kom Virginie,
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en Miete knipoogde geheimzinnig, vertel me nu eens alles*** maar alles,
begrepen?
— Er is zoo weinig te vertellen, mevrouw Nyssens begon Virginie,
terwijl ze haar vollen omvang in een grooteren armstoel liet neerzinken
en het zeteltje van de vrouw des huizes wat naar het raam toeschoof,
op de beste plaats, alsof deze er zich dadelijk in neer zou vleien* Wij
weten alles van u en u weet alles van ons* Mevrouw en u hebt elkander
immers regelmatig gescheven*
— Onzin, Virginie als jullie je verbeeldt dat je alles van mij weet,
nu, dan zijn jullie naïeve zielen* Ik heb ginder mijn man drie jaar lang
verpleegd en die is toen in den Heer ontslapen, God zij dank! De
vrome dankbetuiging slaat op het «in den Heer» en niet op het
doodgaan* Nu ben ik weduwe — ik kan niet ontkennen dat het een
prettig gevoel geeft zelf heelemaal te weten wat je bent en het ook
heelemaal te zijn* Als je ooit trouwt Virginie, wat met het oog op je
leeftijd en op het schromelijk tekort aan vrouwen in West-Europa zeer
waarschijnlijk is, dan raad ik je nooit aan te scheiden, want dan voel
je je noch visch noch vleesch*** En hier is Alice een half jaar na mijn
vertrek gehuwd met dokter Dehaeze* Wel moge het ze bekomen!
zeggen mijn vrienden de Joden* Jullie zijn verhuisd van de Seutinstraat naar de Louizalaan, deftig — quartier aristo — * En er zijn drie
kinderen bijgekomen* Is dat alles? Wat men werkelijk in eer en geweten alles kan noemen?
— Tot nu toe drie, beaamde Virginie eenigszins strak*
Miete hief beide armen omhoog :
— Hemelsche goedheid, Virginie, zit de speelman al weer op het
dak? Hij heeft hier blijkbaar een abonnement geplaatst* Nu, Dehaeze
zorgt voor de toekomst van het vaderland, dat moet ik hem ter eere
nageven*
— Ik bedoel maar, antwoordde de huishoudster effen, dat het u
niet moet verwonderen als mevrouw er wat bleek en mager uitziet en
soms wat verstrooid is***
Miete wipte overeind, sloeg haar armen om de hals van de oude
vrouw en gaf haar op iedere wang een klappenden zoen*
— Je bent een juweel, dat je me ineens zoo volkomen op de hoogte
brengt* Ik vond Alice veranderd en vroeg me al met schrik af : zou ze
hartzeer hebben of spijt om de verloren vrijheid, zou ze bedrogen of
verwaarloosd worden, zou ze ten onder gaan in geldzorg of gebukt
door zwaren arbeid*
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— Neen, Virginie schudde het hoofd, dat precies niet, maar sinds
we een dokter getrouwd hebben, is ons leven natuurlijk veel drukker
dan vroeger — niet meer zoo rustig* De patiënten, het spreekuur, de
telefoon, het onderhoud van de instrumenten, een groot huis, vijf
kinderen, een auto***
— Een auto, dat is heerlijk, daar hebben jullie niet anders dan
genot en gemak van*
Virginie wierp een blik naar de zoldering*
— Dat zegt u wel*
Ter bekrachtiging van haar woorden ging de deur open en Alice
trad wederom binnen* Ze had een bruinlederen mantel en zware
handschoenen aan* Een klein vilten hoedje sloot nauw om het hoofd,
de bruine krullen sprongen er onder uit en met een kleur van gejaagdheid op haar gelaat leek zij ineens weer de jonge Alice van
vroeger*
— Och Mietekelief, het spijt me zoo ontzettend, maar ik tob
nog steeds met de patiënt, die straks niet goed is geworden en zal ze
maar liever zelf naar huis brengen* Je treft het wel erg ongelukkig, en
ik ben toch zoo dolblij je weer hier te hebben* Over een kwartier
ben ik terug*
De bruinlederen handschoenen lagen op de kopjes der tweelingen*
— Een oogenblikje maar, hoor Miete* Je vindt het toch niet
onhartelijk? Mamaatje zal vlug doorrijden, voegde ze erbij terwijl zij
zich bukte om de kinderen te kussen*
— Alice, in vredesnaam* Je gaat toch zeker alleen maar even
mee? Je tracht me toch niet wijs te maken, dat je zelf chauffeert!
Alice hief het hoofd op*
— Ja, vind je dat zoo onmogelijk?
— Il ne faut jamais jurer de rien* Als je me vertelde dat je een
spinnewiel hanteerde of een borduurraam gekocht had, of in kantklossen de Brugsche begijntjes begon te evenaren zou ik dat meer in
je lijn vinden* Ga je binnenkort niet eens per vliegtuig naar de Zuidpool?
— Miete, je bent een onverbeterlijke plaaggeest gebleven* Tot
zoo, ik ben gauw terug*
Twee minuten later toeterde de klaxon* Miete stoof naar de
overloop, opende de deur tegenover de huiskamer, trok in het groote
salon een kanten gordijn opzijde en ontwaarde nog juist een donker463

blauwe auto, een glimp van een bruinlederen handschoen op het
stuurwiel, en een massa krullen, die onder een vilten hoedje uitwarrelden*
Ze bleef voor het raam staan*
Wat had ze gedacht te vinden ? Eerlijk gelegd : alles, behalve dit*
Alice, de stille zachte Alice, veilig in de beslotenheid van Dehaeze's
deftige woning, met haar groote kinderschaar om zich heen* Misschien
had ze wel gevreesd haar een beetje verbreed en uitgedeind terug te
vinden, wat te veel huismoederlijk* Of, in het omgekeerde geval, meer
vrouw van de wereld geworden : de echtgenoote van den beroemden
geneesheer, die een groot huis bestuurt, over veel personeel heerscht
en een hoogen staat moet voeren* Maar dit, dit*** Alice die zelf op haar
drie kleine kinderen paste, Alice die intusschen de telefoon bediende,
Alice die de patiënten onder het spreekuur verzorgde, Alice die
chauffeerde***
Ze keerde naar de veranda terug en plofte in den zetel neer* Toen
Virginie een poosje later weer verscheen en de tafel begon te dekken
vroeg ze na een oogenblik zwijgens :
— Zeg Virginie, doet Alice soms ook de bevallingen, zoo nu en
dan, in plaats van haar man ?
De aangesprokene zette zorgvuldig de smakelijke broodjes, het
botervlootje, de verschillende potten confiture op tafel en antwoordde
achteloos :
— Neen, toch niet* Alleen als het 's nachts een heel erge verlossing
is en hij heeft geen pleegzuster bij de hand, dan telefoneert de dokter
wel eens om mevrouw* U weet, mevrouw is erg bedaard en kan overal
goed tegen, als het ziekte en narigheidjs, en zoo*
— Ja, ja, ik dacht het wel* Jij en ik hebben altijd gemeend, dat
dokter Dehaeze onze Alice op de handen zou dragen en haar weg
met appelbloesem en rozeblaren zou bestrooien — en nu heeft hij er,
God vergeve het hem, een chauffeuse-vroedvrouw van gemaakt* Neen
Virginie, ik blijf vandaag geen koffiedrinken, misschien een volgenden
keer**,

Miete had al een paar maal heen en weer geloopen van de zitkamer
naar de slaapkamer, en dan weer van de achterkamer naar voren* Ze
bekeek de meubels, de piano, de theetafel, den divan, al de bekende
vertrouwde dingen van voorheen met een vreemden blik*
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Dit was haar tehuis, haar huis in Brussel, dat ze altijd bewoond
had* Hier was ze binnengetreden na haar huwelijk, hier was ze weergekeerd na den oorlog* De inrichting had ze veranderd bij haar echtscheiding, toen ze zich genoodzaakt zag de bovenverdiepingen te
verhuren* Hier had zuster Mathilde, in den tijd dat ze verpleegsterbezoekster was, bij haar vertoefd* En hier was ze nu, na drie jaar lang
haar zieken man in Zwitserland opgepast te hebben, eindelijk weer
teruggekeerd*
Mathilde was inmiddels weer naar het klooster gegaan*
Alice was hertrouwd*
Miete stond in de voorkamer, juist als op den avond na de uitspraak van haar echtscheiding : alleen, moederziel alleen*
Maar toen was ze nog jong : bijna tien jaar jonger dan nu, het
leven begon toen eigenlijk pas* In haar gezellig huisje in de Seutinstraat, hier vlakbij, woonde Alice, waar ze van kindsbeen af mee was
opgegroeid* Alice met haar beide kindertjes Toto en Bébé en Virginie,
de oude huishoudster die haar had opgevoed*
Later had zij daar zuster Mathilde ontmoet, die eenige maanden
nadien haar intrek nam op de bovenste verdieping, welke leeg stond*
Miete begon weer op en neer te loopen*
Het was haar tehuis hier, haar eigen huis met dezelfde meubels en
hetzelfde behang* Het was goed gelucht en behoorlijk onderhouden*
Een gewezen dienstbode, die met werkhuizen tobde om voor zich en
haar man, een oorlogsinvalide* aan den kost te komen, had in haar
afwezigheid uitstekend voor alles gezorgd; de huurders boven waren
nette vriendelijke menschen, dezelfde die er reeds woonden voordat
ze naar Zwitserland ging* De kamers van Mathilde waren vrij gebleven,
ze kon daar nu over beschikken indien ze verkoos* Ze kon ook weer
een meid houden als ze dat wilde* Financieel had zij het nu veel
beter* Alles was zooals ze het zich had voorgesteld*
Alleen Mathilde en Alice ontbraken haar*
Alleen, er wachtte eigenlijk niemand op haar, noch Mathilde,
noch Alice* Zij miste beiden, maar geen van tweeën misten ze haar*
Ze was thuis, maar zooals ze tegen Virginie had geklaagd, thuiskomen
veronderstelt, dat iemand naar je verlangde, al was het maar een
blinde kanarie of een oude kater*
Ze ging op den divan zitten en een gevoel van eindelooze verlatenheid overviel haar* Hier in deze kamer hadden Mathilde en zij de
heftige woordenwisseling gevoerd op den avond toen Gaston haar
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wilde dwingen de zijne te worden en ze hem met geweld van zich had
gewezen, omdat zij, een gescheiden vrouw, niet vrij was, maar als
Katholiek door haar huwelijk gebonden bleef* Hier had ze al haar
pijn, haar woede en smart, in booze woorden gewroken op Mathilde
en gedreigd bij Alice de geïdealiseerde herinnering aan haar overleden man te verstoren, omdat die sentimentaliteit haar weerhield
de hand van Hubert Dehaeze aan te nemen* Hier had ze gevochten en
geleden, gemopperd en gelachen, geprotesteerd en den schromelijksten onzin verteld, maar toen waren ze eigenlijk met hun drieën,
drie alleenstaande vrouwen, die elkander steunden : Mathilde —
Alice — Miete*
Nu waren er jaren voorbijgegaan : Mathilde was non geworden,
zuster van Liefde, had eeuwige geloften afgelegd, zich voor het leven
verbonden* Alice was na langen inwendigen strijd hertrouwd, en de
eenige die nu over volkomen vrijheid beschikte was zijzelve, Miete*
Maar ook de eenige, die nu alleen was, hopeloos alleen*
Ze boog het hoofd voorover, zette de ellebogen op de knieën en
woelde met beide handen in het dichte hoofdhaar*
— Als er toch niemand op me wacht, als ik toch voor niemand
hoef te zorgen en me nergens meer naar moet schikken, zal ik morgen
naar den kapper gaan, dan heb ik alvast iets te doen*
Een zacht ronken op straat trok haar aandacht en een oogenblik
daarna tokkelde een lichte hand een bekende maat op de gesloten
luiken : het sein vanuit hun kinderjaren*
Eer zij het zelve wist stond ze in de geopende voordeur en hoorde
de zachte stem, die toch zoo vreemd klaar en doordringend was, het
bevel geven:
— Rijd maar naar huis als je de anderen hebt teruggebracht* Ik
kom wel met den tram, het is nog niet zoo laat en zulk heerlijk zacht
weer*
Toen sloeg een andere hand haar voordeur dicht en lachend en
huilend tegelijk voelde Miete zich meegetroond naar haar zitkamer*
Nu waren de rollen omgekeerd, nu was zij het die hier stond in
een stemmig zwart rouwkleed en Alice liet een zwaren bontmantel
van haar schouders glijden*
Zij droeg een toilet van lavendelblauw fluweel, in den rug tot aan
het middel uitgesneden, met twee flonkerende spangen op de schouders vastgehouden* Hals en armen waren bedekt door een zijden
voilestof in dezelfde tint*
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Miete wreef de tranen van aandoening weg :
— Bravo Alice, hoera voor het protest tegen de zedelooze kleederdracht* Bij ieder ander zou het kleinburgerlijk of antiek staan, maar
bij jou is het iets aparts en beeldigs*
Wederom als dezen middag strekte Alice de handen uit, Miete
greep ze vast doch hield haar op een afstand en monsterde haar vriendin van onder tot boven*
In het bruine krulhaar schitterde een kleine kam met edelgesteenten, om den hals droeg ze een dubbele rij parelen, waarvan de
tweede snoer tot op haar boezem neerviel, de armen schemerden rozig
door het zijden gaas en om den linkerpols klemde zich een armband
met juweelen bezet*
— Miete, wat staar je me zoo aan?
Lachend rukte Alice zich los, ging naar den armstoel, schoof dien
dichter bij den haard, als had ze hier gisteren of eergisteren nog gezeten
en strekte haar voeten naar het vuur uit* De gejaagdheid en vermoeienis van den namiddag schenen volkomen geweken, het blozende gelaat
was rustig en opgewekt*
— Hè, hè, Mietekelief, daar zitten we weer met oiis beiden, net
als van ouds* Dit is maar een gewoonte om bij den kachel te kruipen,
het is heerlijk weer, volstrekt niet koud*
Miete schudde bedachtzaam het hoofd en bleef met den rug tegen
de tafel geleund naar Alice kijken*
— Wat is er? Doe nu niet zoo vreemd* Je trof het vanmiddag
ongezellig bij ons, maar waarom ben je ook zoo gauw weggeloopen?
Ik was in een wip terug en Beate heeft tranen met tuiten geschreid,
omdat de vogel gevlogen was* Bébé is soms nog een heel klein meisje
en toen ze hoorde dat tante Miete onverwachts aangekomen al weer
weg was***
— Zoo, zoo, Miete bleef bedenkelijk met het hoofd knikken, hier
hebben we dus Alice Verhaeren in prachtuitgave, gedrukt in vleugelformaat op geschept Hollandsch Van Gelder, niet in den handel :
madame Hubert Dehaeze en édition de luxe***
— Miete, wat bezielt je?
Miete's blik daalde af naar de blauwsatijnen avondschoentjes,
waarop de gespen schitterden*
— Alice mag ik vragen of alles wat je aan hebt: echte briljanten,
echte juweelen, echte parelen, echt goud en zilver is? Zoo ja, dan zou
ik je niet aanraden per tram huiswaarts te keeren*
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Een lichte wolk kwam op het voorhoofd der jonge vrouw, ze
streek even met de rechterhand haar krullen weg en Miete's oog viel
op het fluweelen handtaschje, dat met saffieren bestikt was.
— Ja, ja Miete, alles is echt* Dat is een overdreven manie van
Hubert! Beate en ik moeten, als we den vrede in huis willen bewaren,
ons kleeden als prinsessen, en nog is het hem nooit mooi en weelderig
en kostbaar genoeg voor haar en mij*
— En dus werken jullie als slavinnen om het evenwicht te bewaren* Braaf zoo*** dan vergeef ik het je*
— Wat vergeef je me, Miete? De weelde***? aarzelde Alice*
— O gij simpele duive, onnoozele geit*** Neen, ik vergeef je het
zwoegen en sjouwen, het opkalefateren van de zieken en het toeteren
met de auto* Ik vergeef jullie zelfs de rammelende telefoon en het drie
en een halve kind, die er in zoo korten tijd bij zijn gekomen***
— Mieteke, alsjeblieft I
— Op één punt ben je geen sikkepit veranderd vanaf onze kinderjaren, je kunt mij nu nooit eens fatsoenlijk laten uitspreken als ik iets
op mijn hart heb* Weet je nog, dien allereersten keer, toen we over een
mogelijk huwelijk tusschen jou en Dehaeze hebben gesproken, toen
viel je me ook telkens in de rede* Kind, kind, wie had dit alles kunnen
denken toen wij zoo over je kibbelden* —
— Jij, kibbelen over mij?
— Over jou en Dehaeze* Mathilde zat op dezelfde plaats waar jij
nu zit* We kwamen uit de opera, zij net zoo stemmig in 't zwart als ik
op dit oogenblik (maar bij mij zal 't niet lang duren) en ik net zoo
uitdagend getoiletteerd als jij nu***
— Maar Miete*
— Zie je wel, ik mag mijn mond niet meer opendoen* Neen,
uitdagend ben jij niet gekleed, maar zoo ultramodern, zoo hyperverfijnd, zoo opvallend grand style en desalniettemin moreel onberispelijk*
— Jij blijft toch ook eeuwig en altijd dezelfde*
Miete lachte, rekte zich, kneep haar oogen halfdicht en tuurde
tusschen de ooghaartjes naar een foto van twee beeldige kinderkopjes
op den schoorsteen* Toto en Bébé, maar nu moest je Jack en Beate
zeggen, lastig***
— Natuurlijk, het is weer 't oude liedje : de brave eerzame ingetogen vrouwen, die halen allerlei kuren uit* De eene trekt naar een
klooster nadat ze uit het eerste is weggeloopen, nu ja weggelóopen,
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laten we maar zeggen : nadat ze het eerste met wederzijdsch goedvinden verlaten heeft, juist als bij scheiding van tafel en bed, en de
andere*** Wel God beware rne voor de andere! Dat stille zachte een
beetje suikerzoete wezentje, dat zoo ingetogen van haar geboorte af in
hetzelfde huisje in de Seutinstraat woonde, na den dood van haiar man
drie jaar lang in begijnekleeren rondliep, enfin althans uitsluitend in
zwarte jurken, en bij hoog en laag beweerde niet anders dan een stil
leven te willen leiden, dat kalme vrouwtje hertrouwt, heeft een huis
als een paleis, een man die haar driekwart van zijn werk opdraait,
een schep kinderen, een half dozijn meiden, een telefoon om gek van
te worden* Dat gaat 's middags in haar eentje autorijden en komt je na
middernacht, als iedere fatsoenlijke moeder met een kinderkamer vol
babies in haar bed behoorde te liggen en over gebreid ondergoed en
huishoudboekjes behoorde te droomen, dat komt je in 't holle van den
nacht***
— Wacht, ik zal je een handje helpen : in 't holle van den nacht
gekleed als een cinemaster, geparfumeerd als een. kappersbediende,
gepoederd als een oliebol, met juweelen behangen als een afgodsbeeld**
— Neen, houd maaar op, degelijke vrouwen zooals jij, die overdrijven altijd in alles* Je ziet er zoo uit, dat de koningin en de twee
prinsessen er bij in het niet verzinken, en dat is het eenige wat me met
den heelen boel verzoent* En te zeggen dat ik je die verbintenis met den
ouden Dehaeze zoo heb aangepreekt toen jij er je nog met alle geweld
tegen verzette*** Ik had het moeten weten!
— Heb je er zoo'n spijt van nu je me weer getrouwd terug vindt*
En ik kwam vanavond eigenlijk in de eerste plaats om je te vragen
Mietekelief**,
Haar toon was heel ernstig geworden*
— Wat dan?
— Hoe of je wenscht dat ons kleintje heeten zal en of jij het tot
petekind wilt hebben*
Miete liet zich op den grond zakken, knielde naast Alice neer en
sloeg beide armen om haar middel heen* Het was of ze iets heiligs en
kostbaars omvatte*
— Mijn petekindje, hoe heerlijk! Een kindje van jou voor mij*
Het zal net mijn eigen wezen* Zul je het ook« Miete »noemen*
De beringde hand streek heftig over Mjete's haar*
— We zullen het de namen geven die jij uitkiest, we zullen het
natuurlijk noemen zooals jij wilt, maar***
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Miete hief het hoofd op :
— Maar wat dan?
— Als je heel veel van iemand houdt Miete, dan is er zoo maar
één voor je, hè? Nu Bébé ouder wordt noemen ze haar Beate, opdat
er in mijn huis maar één Alice zou wezen* En Hubert heeft zelfs nooit
kunnen verdragen dat er tegen de andere kinderen bébé werd gezegd»
omdat er voor hem maar ééne Bébé op de wereld bestaat, de onze, die
nu al een groote meid is geworden***
— Fiat* Ik vermoedde niet jullie zoo nauw aan het hart te liggen,
dat er ook maar ééne Miete op de wereld mag bestaan* We zullen de
mijne dus Rosé-Marie noemen* Duurt het nog lang?
— Toch nog een poosje en ik kom eigenlijk onbehoorlijk vroeg
met mijn voorstel, maar het was het eenige middel om jou tot een
redelijk inzicht der dingen te brengen*
Op Miete's gelaat schemerden de zomersproeten guitig onder het
fijne poederwaasje door en twee tranen stonden in haar oogen*
Het was ineens heerlijk om terug te wezen, heerlijk om weer thuis
te zijn en zich te herinneren dat ze nog eens zoo samen gezeten hadden,
juist in dezelfde houding, in Alice*s woning, vroeger, heel lang geleden.
Toen was het omgekeerd* Alice in zwaren rouw en Miete in een
modieus kleed*** En waar hadden ze toen ook weer over gepraat?
Over heel ernstige dingen, veel ernstiger dan nu, over de laatste
maanden vóór Jacques' dood, over de komst van Mathilde*** Nu waren
ze voor het eerst weer met hun beiden alleen, ongestoord en toch
spraken ze niet over zichzelf, geen van beiden* Waarom niet?
— Ik zou willen weten of je gelukkig bent, Alice***
De mooie vrouw in het lavendelblauwe kleed wachtte even
eer ze antwoordden
— Het geluk heeft altijd een ander aangezicht dan wij ons voorstellen Miete, altijd*
STEPHANIE CLAES-VETTER*
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Herinneringen
Als ik gedoopt ben had ik voor peter : Nardus, mijn vaders broer
en voor meter mijn moeders zuster : Jozefina of Fina kortgezeid*
Peetje Nardus was, en heb ik altijd gekend als een onzeggelijken
braven vent en het eenigste wat er aan mankeerde was : dat hij een
beetje hakkelde en geerne een pot goê bier dronk* Als een gewoon
mensch menig potje binnen heeft, begint hij te stotteren en te hakkelen; dan kunt ge ook, daar of omtrent wel raden wat Peetje deed als
het Zondagavond was*
De koster die een fijn muzikaal gehoor had, zooals 't een deftige
koster betaamt, en die alle zondagen met peetje een glorieuzen ommegang deed in de parochieherbergen, was dan ook de eenige mensch
die Peetj e's melodie verstond, en die aan de nuanceering van die
melodie, op een pint na, bepalen kon hoeveel mijn peetje er reeds
binnen had*
Maar anderszins, was 't een pronte ronde vent, met een suikeren
hert, eerlijk en openhertig als een meidag; effenaf een vent om peetje
te zijn*
Meetje Fina had ook een suikeren hert, zoo zei ze zelf; maar
zei Peetje (die er in zijn jongste twaalf jaar mede gevrijd had) 't is
er een van gekoleurd suiker en dat is gevaarlijk*
Om half vier 's achternoens moest ik gedoopt worden en meetje
Fina zat 't onzent al meer dan twee uren te wachten aleer Peetje Nardus
binnenviel*
— Da-da-dag J zei Peetje*
— Ge zijt weer overtijd, zei meetje scherp, want het ontging
haar niet dat mijn peetje een beetje bloosde, en dat dien blos niet
alleenlijk voortkwam van zich te wasschen of zich gehaast te
hebben*
— De*** de*** pa-paster heeft niet*** niet*** te-te doen*** hij*** hij***
kan tegen 't wachten*** tij***tijd ge*** genoeg Fi*** Finake!
Mijn meetje neep haar lippen opeen; 't geen een bewijs was %€\
Peetje, dat het binnen in haar hert brosselde vol kwS humeuren*
Niet zonder redenen brosselde het in haar, zuiveruit van affront,
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schaamte en verergernis; want het sloeg vier uur*** en*** mijnheer
paster die daar nu meer als een half uur te schilderen stond in zijn
kerk!
Als ze met mij eindelijk optrokken hielp er geen opkoteren aan
Peetje; hij wou zelfs hier en daar nog eens trakteeren*
— Zijt ge niet beschaamd, schuifelde Meetje Fina venijnig!
— Be*** be*** beschaamd? Waar*** waarom*** Fi*** Finake?
Als hij Finake zei, werd meetje duivelsch kwaad*
— Ge zult nog in 't bier versmoren, zei ze*
— Bi*** Bier is veel tref*** treffelijker*** ve** veel deugde deugdzamer als*** als*** 'n kwezel*
Heel dien weg sprak meetje geen woord meer* Het was feitelijk
toch het leelijkste woord dat ze een oude brave jonge dochter konden
verwijten, en 't viel des te dieper omdat het van mijn peetje, een oude
jongman, gezeid werd*
We kwamen drij kwartiers te laat; de koster knikte en lachte en
ging de paster roepen die niet al te vriendelijk keek en maar seffens
met den doop begon*
—. Is 't een jongen vroeg hij
— Va*** va*** van eigen! zei Peetje*
— Hoe gaat ge hem noemen*
— Be*** Be*** Ber nardus**E** e vrardus.
— Wat blieft? vroeg de paster*
Peetje was heel zeker ontroerd, want nu hakkelde hij nog veel
onduidelijker*
— Zestien pinten oud, zei de koster stillekes, de melodie van
Peetje keurend*
De paster hoestte ne keer achter zijnen boek, om zijn lach te
duiken, de koster futselde aan den kwispel, en meetje Fina stond diep
gebogen van schaamte, naar den vloer te zien*** de busselvrouw die
mij droeg, lachte hardop*
Maar Peetje die zag dat ze allen leut hadden, nu werd hij in eens
nijdig om zijn spraakgebrek en,als de paster nu voor den derden keer
vroeg : Wa blieft? : grabbelde peetje zijn hoed met alletwee zijn
handen, neep hem plat en dobbelthoop en al zijn macht op zijn tong
leggend, daverde hij eruit :
— Be*** Bernardus*** E*** Everardus*** vo*** vodomme!
't Was eruit; maar peetje zag rood en blauw van die inspanning;
de paster en koster schoten in een lach;meetje Fina zag krijtwit van
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ergernis, en hakkelde ook als ze haren patroonsnaam er nog bijvoegde;
ik zelf heb twee dagen en nachten geschreeuwd en als mijn moeder
bekommerd zei : Wat zou er toch aan ons ventje mankeeren? dan zei
meetje beslist : Puur van dien afgrijselijken vloek bij zijn doopsels
hij zal van binst zijn leven nooit deugen!
Van als ik loopen kon — wat heel traag gebeurde weer door den
invloed van dien vloek, — tot mijn negen jaar heb ik alle weken mijn
zondagsche cent gekregen van meetje en eikenkeer vroeg ze bezorgd
of ik nog niet vloekte; van Peetje kreeg ik er twee, te huis niets*
Als ik negen jaar was staken ze me in 't kollegie en dit om de
twee volgende redenen*
Eerst en vooral omdat mijn vader daardoor aan de andere boeren
van de parochie wou doen zien dat hij geld had en nen student bekostigen kon*** ik was dus het slachtoffer van vaders hoogmoed*
Ten tweede omdat ik daar mijn neiging tot beeldstormerij zou
afleeren — wat weer een verre uitwerking was van dien vloek bij mijn
doopsel, beweerde meetje*
En eigentlij k had ik aan beeldstormerij gedaan ook, en dat was
heel eenvoudig gebeurd, zooals de meeste malheuren*
De nonnekens hadden een groote lochting achter hun school, in
dien lochting een singelen grot en in een holte van die grot een wit
Lieve-Vrouwebeeldje*
Ik en Jef Vrijdag, mijn beste kameraad, waren op een Zaterdag
achternoen — toen was het nooit klas — achter den lochting van de
nonnekes verzeild geraakt, keken door de haag, zagen de grot en het
beeldje en kregen het in den kop er naar te smijten*
We dachten er niet aan dat het ons Lieve-Vrouwke was, hadden
we 't geweten of er aan gedacht dan deden we 't niet, maar nu begonnen we met steenen, kluiten, rapen en al wat gereed of bijderhands lag
te smijten alsof de grot omverre moest* Maar, mijnheer paster, die
alle zaterdag achternoenen naar 't kloosterken kwam om de nonnekes
hun biecht te hooren, had ons gezien of gehoord en viel ineens op
onzen nek juist toen ik met nen grooten kluit het beeldje uit de nis
smeet*
— Schavuiten, beeldstormers! Wat de paster nog riep verstonden
we niet, de schrik zat zoodanig in ons dat we op een ommezien langs
den anderen kant van den kouter zaten*
Het gevolg daarvan was : Ten eerste, dat op vijf minuten tijds
heel de parochie de schandedaad kende, dit dank de menigvuldige
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deugdzame wijven* Ten tweede, een bezoek van mijnheer paster ten
onzent, die van die gebeurtenis gebruik maakte om de kwestie van
« kollegie» op te werpen* Ten derde, bij mijne thuiskomst een rammeling van vader, zooals ik er nog nooit eene gekregen had; ten vierde,
een uur en half sermoen van meetje Fina, die weer de vloek daarbij
sleurde, ten vijfde werd ik met algemeene stemmen tot 't « kollegie
liggen» verwezen, om van beeldstormerij en slechte kammeraden
bevrijd te zijn*
Peetje Nardus was de eenige mensch die om 't geval lachte en
compassie had met mij*
— Ge**, ge kunt gij ver*** verdomt goed smijten, zu*** zulle
manneke?
Als ik hem zei dat ik tot het kollegie verwezen was :
— Ons*** onze Peeter (mijn vader) krij*** krijgt het hoog in*** in
den bol!
Peetje hield aan de oude traditie dat nen boer verder kwam met
kloeke vuisten dan met nen geleerden kop, en peetje die van geen geleerde menschen hield was met die schikking niemendalle t' akkoord*
Meetje Fina wel, die was in den hoogsten hemel; nu was ze verzekerd en gerust in mijn zieltje, en zei ze, wie weet of hij geen paster
wordt, want 't en zou den eersten keer niet zijn dat een beeldstormer
apostel wordt*** kijk nen keer naar den heiligen Paulus, zei ze*
't Was op een i e Oktober dat moeder en vader mij met kar en
peerd en koffer en al in het kollegie afleverden in de naastbijzijnde
stad, en toen ik tusschen al die vreemde jongens daar moederziel
alleen en verlaten stond was dan ook mijn eerste gewaarwording van
het werkelijk leven : dat ik wel echt en goed « geleverd » zat, iets wat
me later in veel andere manieren nog gebeurd is*
s' Anderendags vond ik ne kammeraad en mocht ik reeds fransch
leeren : De vader = Ie père; de moeder = la mère : en met dien tweeden dag kroop ik gelaten en getroost in mijn bed*
Als ik den eersten keer naar huis kwam> waren ze erg blij me te
zien; moeder zond me van hier naar daar «goeien dag» zeggen —
ik heb altijd gepeinsd dat het meest was om de andere boerinnen
jaloers te maken want ik heb het maar een keer moeten doen — en
als ik bij meetje Fina kwam was haar eerste vraag : of ik soms nog
beeldstormersbekoringen had* Als Peetje me zag stak hij zijn arm
omhoog en gezind :
— Vo**** vodömt wie*** wie daar is*
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— Dag Peetje !•••
— Ge... ge zijt vermagerd ventje!
— Doe 'k peetje!
— Krij... krijgt ge... ge ginder e... eten genoeg?
— Ja ja veel... en beter als 't onzent peetje*
— Ha... dan dan is 't va... van 't leeren!... Kun... kunt ge al fra...
fransch klappen en*** en la... latijn?
— Ja peetje al veel fransch»
— Wa... wat is ne... ne kruiwagen in... in 't fransch •••ven... ventje.
— Dat wist ik niet: Peetje 'k geloof niet dat ze daar ne kruiwagen
hebben en daarmee weet ik het niet.
— Ne... ne kruiwagen in... in 't fransch... da... dat is de... de
eigenste kwa... kwaje beest... a... als in 't vla... vlaamsch, manneke!...
Vif... vif la... la rooi... e... e son fam, zei Peetje fier. het was het eenige.
fransch dat hij nog onthouden had uit zijn soldatentijd.
Met eentje seffens verliepen de jaren en de jongens en ik was nu
een latijnleerend student geworden en droomde dikwijls van Vergillius
en van de zaligheid der Romeinsche maar liefst Vlaamsche kouters;
dat ik er zoo gauw zou ingestaan hebben in het zweet mijns aanschijns,
had ik zelf niet verwacht.
Te huis en bij de familie begon men zich al ferm te bekommeren
om wat er uit mij groeien zou — meetje wist al vier winkels ter trouw
waar ze soetanekleederen maakten — maar... de eigenste reden die
me tot het college-liggen veroordeeld had, vonniste mij er weer uit.
Halfweg het studiejaar was er een struische jongen binnengekomen; hij was 15 jaar, tehuis de jongste, had reeds twee jaar flink geholpen op hun boerderij.
Nu, door het pijnelijke, betreurensweerdig en smartelijk verlies
eener oude kadukke matante — die gemakkelijk kon gemist worden
in 't land — was zijn vader aan een groote volle prachtige beurze geld
geraakt, en dat erfdeel moest de jongste zoon komen uitboeten in 't
kollegie.
Want, had zijn vader geredeneerd, we zullen er algauw nog nen
peerdenmeester uit kweeken, binst het nog tijd is; die komen in alle
geval meest van passé op een boerderij.
Nu des avonds op de slaapzaal had ik een gebuur aan dien struischen jongen en daar zijn koffer maar met donkeren was toegekomen,
kwam de heer bewaker me vriendelijk kommandeeren : help dien jongen uitpakken.
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Onder al 't splinternieuwe gerief dat de moeder van dien jongen
daar met veel zorg had ingestopt was er iets dat voor heerlijken antiek
kon doorgaan : een van die roode eerden waterpotten uit den goeden
ouden tijd die ik ook t' onzent achter hoek of kant had zien staan*
Wie duivel het mij opstookte weet ik niet, maar ik foefelde het
roode exemplaar weg achter 't gordijn van mijn eigen bed, en als alle
licht uit was en elk in slaap, de bewaker op zijn-kamer, trok ik er voorzichtig mede in den gang waar ik hem omgekeerd op het hoofd zette
van nen grooten plaasteren engeL
Als 's morgens de troep studenten in den gang kwam, om vandaar
uit op root en in alle stilte de trappen af te gaan ging er een gegiechel
en gelach op, en de bewaker die wit en rood werd van kwaadheid en
ergernis daverde eruit: stilte !*** vagebonden I
Maar nu kwam de struische jongen ook uit de slaapzaal; hij zag
zijnen eigendom hangen op het hoofd van den engel, viel aan 't weenen
van spijt, greep de roode revolutieverwekker bij zijn oor; snokte en
engel en al viel in stukken beneên op den vloer*
Ik zag de oogen van den bewaker naar mij kijken en ik las erin het geen Caesar zei tegen de afgetroefde: vae victis! Wee de overwonnen!
— iets dat ik sedertdien in mijn leven nog dikwijls ondervonden heb*
Het was niet pluis; daar ik behalve de straf voor eigen misdrijf
ook nog eens boeten mocht voor de guitenstreken der anderen en daar
er om wille der tucht en orde eens voor goed een klinkend voorbeeld
diende gesteld, bleef de overste onverbiddelijk en mocht ik met pak
en zak naar huis*** of naar elders*
Elders; daar was geen spraak meer van want :
— Hoor ne keer raisonneerden ze t' onzent, een affront is genoeg;
in plaats van met ne pennestok kunt ge nu met spa en riek schrijven
op 't veld*
Meetje Fina hield een sermoen van twee uren, haalde het onbetwistbare argument van Peetjes vloek erbij om te verklaren dat de
beeldstormerij in mij vergroeid zat, dat er absoluut op geen bekeering
meer tè hopen viel, dat ik aan galg of in gevang ging komen en, —
daar was geen twijfelen aan — in de hel zou terecht komen*
Als ik bij Peetje Nardus binnenkwam*
— 't Is*** is*** vo*** vodomt zoo vroe*** vroeg va*** vakantie jongen?
— Ja 't Peetje, voor altijd*
'— Stu*** studeert ge niet voort?
— Nee, 't is er mee gedaan!
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— Ge*** geen goeste?
— Goeste genoeg* maar 'k ben uit 't kollegie geborsteld*
— Ge*** ge**borsteldü Toch ni niet gestolen? ge*** gemoord,
ge*** gebrand*
— Neen* Peetje* wees gerust.
— Ha*** da*** dan is 't goed* ***als** als ge maar geen proces hebt!
— Ook niet Peetje, en ik vertelde hem heel 't verloop van 't
geval*
Peetje was weer de eenige die lachte en me troostte met : zeg***
ven*** ventje da*** daarom ni*** niet getreurd*** boe*** boeren is beter,
en*** als ge niet deugt veur te*** te** boeren**** doe*** doe dan*** deugt ge
nog veu*** veur de*** de politiek*
Tusschen de treemen van mijn kruiwagen heb ik dikwijls de
ironie gevoeld* O Virgillius, van uw verzen die gij toch heel zeker
niet geschreven hebt als ge nat van 't zweet waart; en gij roemrijke
Pascal aan wiens genie we de uitvinding van den kruiwagen te danken
hebben*** U zijt leelijk gedaald in mijn achting*** o kruiwagen! o foltering van weggeborstelde studenten en aspirant-boeren*
Bij Peetje ging ik veel, hielp er veel; bij Meetje Fina in geen twee
jaar; ik was er twintig toen ze mij eens naar heur hofstede deed komen,
waar ze met een oude knecht en meid huisde*
— Ge moet toegeven zulle, vermaande moeder, als ik er henen
ging***
—'Ge helpt nog al veel uw peter tegenwoordig niet waar, begon
ze als ik pas gezeten was»
— Ja 'k, meetje*
— Dat is heel goed, jongen, maar mijn geweten kwelt mij en ik
heb tot geestelijke plicht u te verwittigen voor sommige dingen; uw
peter klapt nogal lichtzinnig over sommige zaken van ons geloof en
daartegenover^ moet ik u waarschuwen*
Ik ontstak mijn pijp om de verveling van het sermoen te doorstaan*
— Nog iets, zei ze, ge zijt nu 20 jaar, gaat geen te vroege noch
lichtzinnige vrijagie aan*
— Meetje, 'k en heb nog geen een meiske bekeken!* Ik loog,
dat was echt!
— God zij dank jongen, iets wat ge ook niet doen moogt, dat is
boeken lezen waarin van vrijagie wordt gesproken; ge zijt nóg veel
te jong*
— Goed, Meetje, 'k zal niet doen*
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— En bijzonderlijk geen feuilletons in de gazet*
— Nee Meetje, wees gerust,
— Ge moet ook veel verstervingen doen jongen; niet rooken»
geen bier drinken; 's zondags thuis blijven, en uw oogen zedig toedoen als ge een jong meiske voorbijgaat*
Ik knikte, ik had den moed niet meer te antwoorden*
— En 't bijzonderste jongen, is, als ge heiligenbeelden voorbijgaat, groet ze eerbiedig en luister nooit meer naar de opstekingen
van den duivel om beeldstormerij te bedrijven en uw familie in schande
en affront te brengen*
Ik knikte en zuchtte*
— Ook altijd onderdanig zijn aan uw overheid : aan uw ouders,
aan mij, aan mijnheer pastor, aan mijnheer burgemeester, aan de
zeer eerweerde moeder overste van 't klooster*** aan den champetter***
Mijn Peetje vernoemde ze niet*
— En als ge doet en leeft zooals ik u vorenga, zal er iets van uw
leven gaan dat er, nu invloed op heeft — de vloek van peetje aan de
doopvont nog eens! — ge zult gelukkig zijn, hier en hiernamaals*
Ik knikte; zei heel stilletjes : amen, want 't sermoen was uit*
Sedertdien ben ik nooit van mijn leven zoo haastig meer geweest
om uit iemands huis te loopen*
— Wa*** waar hebt ge*** ge nu gezeten vroeg Peetje toen ik
bij hem kwam*
— Bij meetje Fina*
— Bij*** bij de zeeveres! Ge*** ge moest er ni*** niet meer gaan,
zei, zei ze *** ze*** ze*** ze moest u zeker **. we weer 'n sermoen
doen?
— Ja Peetje* Ik vertelde al wat ze mij voorgehouden had; Peetje
bonkte met zijn vuist op de tafel en schoot uit :
— Zeg*** ven*** ventje; n'schijnheilige tange is 't*** i*** i ik lach
niet*** me mee heilige dingen*** ma*** maar zij maakt o*** ons Heer
en zij— zijn religie*** belachelijk me*** mee haar kwe*** kwezelspraat***
Wo*** woorden te*** te veel*** doen, te weinig*** Wa*** watte zeker***
vo*** domme! We*** weet je wat, ventje*** a*** als de pastor komt***
o*** om sint*** pi*** pieters pennink ge*** geeft %z hem mijn*** e***en
vijf*** frank e*** en aan ha**** haren ou** ouwen knecht no*** nog altijd
acht stuivers e*** een slap e*** en fluitjesmelk di*** die*** domsche
pinne! I*** I*** Ik heb er twa*** twaalf jaar me*** mede gevrijd*** en***
ze was veur*** veur den kweek niet zei*** zei ze; en i*** i*** ik zei: *.*loopt
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na— naar den duivels vo— domme! Peetje was echt kwaad, ik zweeg
en dan begon hij weer*
— E*** en wa— wat zei ze— ni— niet naar de— de meiskes kijken!^, „ik*,* ik zeg : goe— goed kijken; vodomt, met al— alletwee
uw oogen vodomt— e— en dan zult ge no— nog gefopt zijn— ven—
ventje-* watte vo— vodomme! wa— want 't is de fout van— van 't
vrouwvolk— a— als de— de jongens na— naar den he— hemel gaan
of na— naar de helle!
Dien dag kreeg ik een overtuiging dat er menschen zijn*
zooals meetje Fina die met hun goeden raad u eerder van de
rechte baan zouden helpen* dan wel menschen zooals Peetje
Nardus die zonder raadgever te spelen* u steunen en sterken
door de menschen en de dingen van 't leven te noemen zooals ze
waarlijk zijn*
Alles verliep normaal* stil en rustig zooals het placht te zijn op
een klein sjofel parochietje; af en toe ging ik bij Meetje me een half
uur vervelen — dit op gebod van moeder die indachtig het oude
wijze dichtje : om wille van den smeer* likt de kat de kandeleer :
meetje was suikertante* —
Maar er gebeurde iets; iets klein in zich zelf en met groote
gevolgen; zooals gewoonlijk alle gebeurtenissen met iets kleins beginnen* Op een morgen bleven onze zes zwijnen in hun strooi liggen;
geen gaf zich de moeite recht te staan om naar den trog te komen*
Van aan hun snoet tot aan hun koddeke was het eene schildering
van roode en blauwe brandplekken en puisten*
Het waren zes zwijnen die* in 't vooruitzicht van verkoop* te
sterk gevoederd waren geweest de laatste weken; weer een bewijs
dat:«te veel» zelfs voor zwijnen niet deugt*
Peetje Nardus was juist ten onzent voor een of andere haastige
aangelegenheid als vader met het bezwarend nieuws in huis kwam,
We gingen allemaal gauw kijken en zoodra Peetje Nardus de zes
melaatschen liggen zag : — 't Is —is uitslag van te*** te*** veel inslag
— y>,zti hij*
— Ik peins het ook* zei vader; we hebben te sterk gevoederd
deze laatste weken*
— Drij— drij dagen vasten*** en*** en*** solferblom.** geven;
raadde Peetje*
— Er is toch zeker geen malheur gebeurd? werd er achterom
geroepen*
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We keken; Meetje Fina was er en ze kwam naar het zwijnskot en
keek.** bekeek en keurde de melaatschen*
— Well wel L Wat leelijken uitslag !••• Ge moet gaan beevaarten
— Ik peins dat we te sterk gevoederd hebben, meende vader
voorzichtig*
— 't Is*** 't is van te vasten, zei Peetje spottend naar Fina lonkend*
En— ik zeg dat een «beeweg» is, en als ge niet op beevaarte
trekt, zal het op 't volk van den huize overslaan; 't is nog gebeurd!
— Zee*** zeever zeever! streed Peetje, Fina uitlachend*
— En 't is van twee verschillende heiligen, zei Meetje naar de
roode en blauwe puisten en plekken wijzend; rood is van Sint Antonius; blauw van Sint*** Bernardus (ze zei het stil omdat peetje alzoo
heette)*
— Da*** dat is va*** van Sint Roggemeel*** te veel vo*** vodomt!***
mij*** mijn patroon*** koe*** koejeneert geen ver*** verkens!
Wij schoten in een lach, behalve vader en moeder; die waren
van aardswege zachte, vredige menschen en zeer voorzichtig om
noch peetje Nardus die er warmpjes inzat en oude jongman was, om
noch méfetje Fina, die er eveneens warmpjes inzat en oude jonge
dochter was, noch te misnoegen noch tegen te spreken*
— Godloochenaar, zei Meetje venijnig naar Peetje kijkend*
— Va*** van eigens* Fi*** Finake*** va*** van 't roggemeel is 't!
— Hoor, zei vader we zullen 't een en 't ander doen; de zwijnen
laten vasten en ook den beeweg doen*
Daarop ging Meetje met moeder in huis, en Peetje ging met vader
den hof af*
Als ik op mijne beurt in huis kwam bekeek meetje me en alsof ze
mijn eigene moeder was :
— Gij gaat den beeweg doen zulle jongen*
— Ikke?*** maar ons meiskes zijn daar, meetje*
— Neen gij, en niemand anders; uw moeder zegt het ook ('t
mensch had nog geen woord gesproken); 't is een godvruchtige reis
met een godvruchtig doel, en het zal u sterk maken tegen den spot
van dien godloochenaar (dat was peetje)*
— Maar meetje ons verkens zijn overvoederd en met***
— Zwijg, dat zegt de ketter, maar hij doolt; ik weet het
beter*
— Ik zweeg* Moeder deed me heimelijk teeken, te zwijgen*
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— Zie, zei ze weer; hier is 'n half frankske, breng mij een litanie
en een medalieke mede van ginder, ik heb er geen*
Ik kreeg seffens 't vermoeden dat het niet uit godsvrucht was dat
meetje me dat oplegde, maar wel omdat zij daardoor een echt bewijs
zou hebben, dat ik mij van het beeweggaan goed en wel had
gekweten*
Moeder gaf mij een frank om ginder te offeren; deed me uiteen
wat ik te doen en te laten had, om mijn beeweg goed te doen; en
zonder uitstel vertrok ik met den frank en half op zak naar Herdersem, de parochie tegenaan waar Sint Antonius en Sint Bernardus
in de kerk vereerd en aangeroepen werden voor serieuzer plagen dan
wel voor overvoederde zwijnen*
Ik ging er dan ook heen met alles, behalve beeweggedachten*
Als ik aan den tweesprong van den weg stond, kwam van den
eenen kant een pront, flink* ietwat bedeesd meiske*
— Dag, Mathilleke, zei ik, gaat ge ook naar Herdersem*
— Neen, naar de stad, zei ze*
— Ik moet er ook naartoe; mag ik meegaan met u*
Ze keek eens om of ze niemand zag en blozend weg : Ba ja*g!
Eerst klapten wij over het weder en over de lucht die niet veel
wisten te zeggen, net als wij; dan over de menschen en dat ging al
veel gemakkelijker; daarachter klapten we over ons eigen en Mathilleke zei van mij en van heur zelf al wat schoon en goed was; en ik zei
•an haar en van mij al wat nog veel schooner en veel beter was*
Als we in de stad kwamen ging zij haar zaken zoo rap mogelijk
afhandelen, en ik ging binst chocola en koekjes koopen voor dien frank
offergeld van moeder en het litanie-half-franksken van meetje Fina*
We kwamen zoo traag ipogelijk naar huis, en omdat Mathilleke
haren schoonen properen zakdoek niet zou moeten bevuilen, kuste
ik haar lippekes en mondje af*
Nooit of nooit heb ik binst mijn leven zulk een zaligen beeweg
gedaan als toen*
Als ik tehuis kwam vertelde ik tegen moeder van de schoone
propere kerk van Herdersem, die ik niet gezien had; ***over den
vriendelijken koster dien ik niet gehoord had; en als ik mijn moeder
alzoo aandachtig zag luisteren naar mij, verwonderde ik mij over
mijn eigen, dat ik zoo ferm en flink kon liegen* Maar er is een oud
Vlaamsch spreekwoord dat ik nog nooit weten liegen heb : «Alles
komt uit, al moesten de kraaien het uitbrengen*»
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Het waren de kraaien niet, maar Meet je Fina die 't onzent
binnenviel en naar heur litanie en medalieke vroeg*
—• Meetje daar waren er geen beschikbaar; ze waren gekommandeerd, zei de koster, maar nog niet aangekomen*** en*** uw half
franksken heb ik maar in den offerblok gesteken dan!
Ze kwam dicht tegen mij, stak haar arm omhoog als ter vervloeking en met een stem die piepte van koleire :
— Gij zijt bedorven tot in 't merg van uw beenderen !**• Gij zijt
de schande van ons familie! de nagel van uw ouders doodkist!***
Verergernisgever! leugenaar! bedrieger!**• Peinst ne keer!*** in
plaats van te beewegen is hij met een meiske naar de stad getrokken*
— Ik? meetje?*** Ik probeerde nog te liegen*
— Zwijg leugenaar; ik betrouwde u niet*** ik heb u van verre
opgevolgd! en wat nog erger is*** hij heeft haar gekust!
Ik weet nog heel goed hoe ze nu 't onzent in een lach schoten,
zelfs moeder gremelde; maar juist dat gelach, maakte meetje zoo
duivelsch kwaad dat ze zich omdraaide en er uit liep al roepende :
— Ik kom hier nooit meer binnen*** en ik vermaak alles aan de
kerk!
Het was 'n heele gebeurtenis 't onzent, moeder had verdriet
om de leugens maar de andere hadden heel den dag plezier en om
een en ander te ontwijken ging ik bij peetje Nardus helpen werken*
Ik vertelde hem natuurlijk heel de historie; peetje lachte dat hij
schokte en :
— Lie*** liegen*** da*** dat niet jongen ***'t is is leelijk*** ma*** maar
alle jongens kus*** kussen geerne en a*** alle mei*** meiskes worden
gee*** geerne gekust*** en als ik*** ik me*** met heur vrijde*** ha*** had
zij dat ook geerne*** die*** dié domsche kwe*** kwezel!*** ***ja*** jaloers***
ja**, jaloers is ze*** de tang!*** da*** dat ze op*** op heuren grafput peinst
***da*** dat zal beter zijn! do*** domme!
— Peetje, wat zou er best zijn : trouwen of jong blijven?
— 't Een is*** is ge*** gevaarlijk ***en 't a*** ander veel ge*** gevaarlijker; we*** weet ge wat mijn*** mijn moeder vertelde, hoe*** hoe dat
ze in de*** den hemel daarover jugeeren?*** Ha*** hawel daar stond
ne*** ne keer aan de*** de deur van den hemel ne*** ne avekaat ***ne***
ne jongeman lijk ik*** en ne*** ne getrouwd boerke*
— Bedrijf op de*** de wereld, vroeg Sinte Pi*** Pieter*
— Ren*** rentenier zei de oude*** jong*** jongman*
— Da*** dat telt hier niet*** bedrijf is : ge*** getrouwd of jong*
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— Jong gebleven*** mijn*** mijnheer Sinte Pieter ***ik had***
— Ni*** niks te parlesanten*** ze*** zet u daar va*** van kant***
ou*** oude jongmans*** ge*** gevaarlijke kerels*** eerst*** goe ***goed
pam*** pampieren onderzoeken*
— En*** en gij zei Sint Pieter te*** tegen 't boerke*
— Boer en eenen keer ge*** getrouwd*** mijn*** mijnheer*
— Kin*** kinderen ge*** gekocht?
— Ja*** mijnheer Sint Pi*** Pieter*** vier*** viertien*
— En ma*** maar eénen keer ge*** getrouwd? Pro*** proficiat*
Hij*** Hij riep nen engel en zei : Om*., om de beste koeste allei! en
doe*** doe dezen heiligen*** huis*** huishoudkundigen martelaar en
en*** en be*** belijder langs de gouden poort bi*** binnen*
— En dan te*** tegen den avekaat*.* Be*** debrijf ?
— Avekaat en drij*** drij keeren getrouwd, on*** ongelukkiglijk
geen kinde***
— A*** avekaatenstreken*** goed op*** de*** de wereld!*** stommerikken die*** die drij keeren trouwen wi*** willen we in de*** den
hemel niet!
Zie jo*** jongen nu*** nu moet ge zelf weten in wat*** kat*** kategorie ge*** ge wilt zitten*** en hoe ge*** ge best in den hemel komt!
Vele jaren zijn voorbij; vader, moeder, peetje, meetje en zoovelen
die allemaal dood zijn, maar niet vergeten, die zelfs niet vergeten
kunnen worden omdat zij zijn de spie waarrond onze herinnering
draait*
Illusie — met u zijn we 't leven ingegaan; Herinnering, met u
zullen we het blijmoedig uitgaan*
Mathille, zeg weet ge 't nog van dien beeweg*** toen noemde ik
u Mathilleke***
— Ja*** 't is bijkans vijf en twintig jaar zegt ze zuchtend*
— Nog maar vijf en twintig? En zoo oud, zoo schrikkelijk oud
dat we ons reeds voelen in dees leven*** Wij zijn van dezen tijd niet
Mathilde*
Oudjaarsavond 1930*
JEF* SCHEIRS*
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£obeke's Geboorte
Kobeke is geboren in een leemen hut van 't Kempenland, dat
het schoonste land van Vlaanderen is, en 't was op een zondagachternoen in de Sint-Jansmaand, en zijn vader en zijn moeder waren
arme menschen»
I
De hut waar Kobeke geboren is ligt daar heelemaal op haar
eigen bezijden de zandbaan* De witte leemmuren zijn scheef getrokken omdat het strooien dak er te zwaar op weegt* Daar is een
scheeve deur in den gevel* Daar is een groot vensterke en nog een
klein vensterke* En dan is er nog het deurke van den geitenstal en
het schuurke* Als er een stuk leem uit de muren valt plakt vader
Broos daar een versche klakke leem tegen en gaat er eens met den
witborstel over* Als er een vlok stroo uit het dak waait steekt vader
Broos daar weer ander stroo in*
Tusschen de hut en de zandbaan ligt de putkuip* 't Is een put
met een zwikboom die in 't midden kwinkwankt op een mik; aan den
eenen kant hangt de puthaak, aan het ander end een versleten ketelke
vol steenen om den aker gemakkelijker boven te trekken* De zwik
is zoo hoog als 't dak* Ze doet denken aan de galg* Langs den kant van
de zandbaan is er al lang een plank van de putkuip* maar het vuurkruid dat er binnen in wast* is er dweers door gegroeid en het gat
is toe. Als Lulle-Mie de geit voorbij dat vuur kruid wandelt keert
ze met een vieze snuit haar kop terzij* Neven 4e putkuip wast er ook
een vlierstruik* nu volop in de blom* Vlak daarachter ligt de houtmijt*
Kapucienkes tegen het endeke haag* klimop over het planken kot
van Pardoes den hond, en tegen Paschen wordt ieder jaar door vader
Broos alles gewit* Een stukske land achter het huis, een voorschoot wei daarneven, en voor de rest is 't ommetom al dennebosch
en hei*
En stil*
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II
Daar komen niet veel menschen door de zandbaan* Bruu Kalot
de kiekenkremer rijdt er somwijlen voorbij met zijn hondenkar
vol manden met kiekens*
— « Heilal» roept Bruu Kalot van op de baan* De twee honden
zijn blijven staan* snakhijgend, de nattigheid drupt van hun rooie
tong* Ze loeren ook schuins naar de witte hut*
— «Heila!» roept Bruu Kalot nog eens* en hij slaat met zijn
dunne geer tegen de deur* Bruu Kalot loert eens door het vensterke*
Daar is niemand in huis* Voor den heerd staat een zwarte moor* Op
de tafel een blikken koffiepot* alleen* Bruu Kalot gaat den gevel om
en ziet Broos op zijn landeke bezig* Op het weike zit Tekla Penne,
zijn wijf* gras te snijden* Belle Moeike zit neven haar*
— « Hé*** Broos! roept Bruu Kalot* nikske te koêp? »
Broos steekt zijn scheeven kop omhoog* ziet Bruu Kalot tegen
den gevel staan* en schreeuwt terug :
— « Dag Bruu Kalot !*** Niks te koêp*** of 't zaa moete zijn da ge
èn koppel auw kloeke wilt koêpe***» Hij doet teeken naar Belle Moeike
en Tekla Penne* Die doen of ze 't niet hooren*
Bruu Kalot put een akerke water* en laat zijn twee honden drinken* Pardoes staat bij de kar* Hij riekt eens met zijn natten neus tusschen twee staafkens van de kiekenmand aan een dikke kloek* met
heimelijke goesting* De kloek pikt hem bekanst in zijn neus* Pardoes
gaat dan voorzichtig de steerten onderzoeken van de twee honden vóór
de kar* Deze keeren den kop om en grollen omdat ze schijnen te raden
wat Pardoes aan hun steert van zin is en ze daar nu niet op gesteld zijn*
Bruu Kalot rijdt door onder de hooge dennen langs de zandbaan; in
de schaduwschemer wordt zijn hondenkar klein-klein* in de verte*
Peer Ocherme komt van tijd tot tijd een onze-vader lezen :« Onze
voader die in den hemele zijt* gèf me ne boterham da'k er in bijt*
Wees gegroet* zij zoe goed* da ge der è wa boter oepdoet**** En vergeef
ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren*» Peer
Ocherme heeft door het vensterke al gezien dat er volk in huis is en hij
leest met een heel armoeiïge stem*
Belle Moeike doet open en geeft hem een keezeboterham*
— « Danke mersie* zegt Peer Ocherme* God zal 't oe loêne en
hedde soemtemets oêk nie è bekke kave kaffe nie mier stoan* Belle
Moeike? «Daarmee is Peer binnen*
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— «Hoe goat et. Pier joeng! «vraagt Belle Moeike kompasjeus»
— «Stillekes, Belle Moeike, hiel stillekes moar»»» nog altijd zoe'n
euftige pijn oan mèn moagd en 't rammetis in mèn knie»», Euh-Euh!»
kucht Peer»
— «Sjuustekes lak ik, Pier joeng, ik weur oêk zoe soekkelechtig
oep mèn loêspijpe»»
— « Nen erme mens es toch moar nen erme mens, Belle Moeike»»
Peer Ocherme belooft een onze-vader te lezen en strompelt
voort over de zandbaan met zijn broodzak over zijn schouder» Peer
mankt aan zijn rechterbeen, en hij kapt met zijn rechtervoet iederen
keer een beetje zand omhoog» Hij heeft een mager gezicht en zijn kin
staat vol grijze stoppels»
Pastor Bonnefooie komt een keer of twee op 't jaar» In den Paaschtijd en rond Bamis» 't Is ver van aan de pastorij tot bij Broos van Peersus, en pastor Bonnefooie is dik» Hij zweet er van» Broos loert schuins
naar Tekla Penne om te zien of ze iets zal geven, en gaat door de achterdeur naar buiten» Pastor Bonnefooie steekt zijn twee handen onder zijn
singel, plat op zijn buik» De tien vingertoppen steken wit onder den
zwarten singel uit» Zijn beenen ver open en zijn schoentippen recht
omhoog» Hij spreekt van zijn armoei, van verkensribbekens, van 't
flerecijn en van Onzen Lieven Heer» Belle Moeike zegt dat ze niet lang
meer leven zal» Tekla Penne zegt dat het een arme tijd is, ze neemt een
half solleke uit het gebloemde taske op de kast en stopt dat in de groote
hand van pastor Bonnefooie, die aanneemt zonder te bezien» Maar hij
tast met één vinger in zijn handpalm, swenst dat hij met Belle Moeike
klapt, of 't misschien dezen keer per abuus geen halffrankske is»
Anders komen daar om zoo te zeggen geen menschen»
Van aan de putkuip kunt ge, over de kleine dennekens aan den
anderen kant van de zandbaaft, het strooien dak zien van de hut van
Kalle Lies, den bezembinder, die daar woont met Mieke Lies, zijn
wijf, en Melle Komfoor zijn zuster» Kalle is Broos zijn vriend»
Alle menschen daar zijn arm»
En gelukkig»
III»
Die vader van Kobeke, och, wat is dat een aardige vent» Hij heet
Broos van Peersus, zijn vrouw is Tekla Penne, Belle Moeike is heur
moeder» Ze zeggen in 't dorp: «Die Broos van Piêrsus die heet er moar
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vier en è krentemikske*» Broos is wel een kwiebus, maar dat wil niet
zeggen dat hij niet weet wat hij doet* Hij zal ineens beginnen te lachen,
zonder reden, zonder dat iemand hem aanspreekt, in 't midden van 't
veld* Hij kent alle soort van slechte liekens die Tekla Penne en Belle
Moeike doen rood worden, en als iemand hem iets vraagt dan zingt hij
somwijlen zijn antwoord* Een plezante kwiebus is Broos zeker, en hij
heeft gedachten achter in zijn kop* Zijn eenige vijanden zijn : Tekla
Penne en Belle Moeike* Die moeten gedurig aan op hun affeere passen
voor Broos, ze moeten zich eiken dag kwaad maken om zijn leelijke
vertelselkens en zijn reppige liekens, en omdat hij daar zoo zot kan
staan zingen*
Hij zit aan den eenen kant van de tafel, Tekla Penne en Belle
Moeike aan den anderen kant, met den rug naar den heerd* Broos
spreekt hen nooit rechtstreeks aan, hij vertelt zijn vertelselkens tegen
Pardoes, die neven hem op den grond zit te snufferen, en met de pooten
trippelt omdat hij ajuinsaus riekt* Kajoet de kater zit bij den heerd te
maffen, die mag geen ajuinsaus* Daar is geen klok in huis* Daar hangt
alleen tegen den muur een spiegelke van een hand groot, een zwart
kruisefiks met een vaantje van Scherpenheuvel en een palmtakske
erachter, het gebed van Keizer Karel, en op de schapraai staat een
goedkoop lievevrouwke*
— « Leze!» zegt Tekla Penne*
Broos maakt een kruiske met zijn linkerhand en loert met één oog
toe naar Belle Moeike* Dan maakt hij weer een kruiske met zijn rechterhand* Opeens zingt hij :
— «Pardoes*** ik hem gien vorrr*** kettt!» De laatste letter
schreeuwt hij zoo hard dat Pardoes achteruit springt en Belle Moeike
zich in een snijboon verslikt* Tekla Penne zoekt achter zich of daar
nieverans iets ligt om Broos naar zijn kop te smijten* Kajoet rekt zijn
rug in een boog, steekt een voor een zijn voorpooten uit, en gaapt*
Daar komen twee hennen voor de open deur staan kijken* Ge ziet de
dennekens over de zandbaan, vol zon*
Wat een kwiebus is die Broos toch!
Hij werkt den heelen dag op het veldeke, of in de bosschen, hij is
kort en dik en hij houdt zijn kop een beetje scheef*
Tekla Penne zijn wijf is een goed mensch* Ze zorgt voor alles*
voor zooveel het van doen is* Ze is altijd samen met Belle Moeike, en
ze lezen paternosters : dat het zou regenen, dat het niet zou regenen,
dat Lulle-Mie goed zou lammeren, dat ze later niet in de hel zouden
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komen* Gelijk zingen ze kristelijke liekens : O God de zee verheft haar
woeste baren.... Eenen soldaat heel sterk en kloek.... Te Lourdes op de
bergen, omdat Broos zooveel onkristelijke liekens zingt* Als Broos ver
genoeg af staat zingt hij mee: Och God ons Tee die heeft al grijze haren...
Maar ik zeg* daarvoor moet hij ver genoeg af staan* Zaterdags steekt
Tekla Penne een vetkeerske aan van een cent voor 't lievevrouwke op
de kast* om nog een kindeke te krijgen* en ze heeft zich daarvoor al
drie keeren laten overlezen* Ze is nog geen veertig, Broos ook niet*
Belle Moeike is tegen de zestig* Broos gaat dat keerske soms heimelijk
uitblazen* of hij steekt er nog een tweede aan* « Misschien komt er dan
een tweeling!»
Het kindeke kwam op een keer* 't Was geen tweeling*
't Was Kobeke heel alleen*
IV*
Blare Verzijp, de goeivrouw, zit in de kamer daarnaast* met Belle
Moeike bij het bed van Tekla Penne* Sssst*** 't is heel stillekens*
Van op de zandbaan kunt ge door de open deur Broos alleen zien
zitten* in zijn hemdsmouwen bij de tafel* Pardoes zit vlak voor hem en
kijkt naar zijn oogen* Kajoet zit op de tafel en doet of hij slaapt* Daar
kwieteren ieverans twee musschen in de zon* Lulle-Mie komt uit haar
stal en gaat aan 't gras knabbelen neven de houtmijt* Rond de putkuip
pikkeren drie kiekens* en twee liggen in 't stof van de zandbaan te
luizen* De lucht van de denneboomen komt binnen met den reuk van
den vlierstruik en van het vuurkruid bij de putkuip* 't Is heet en doodstil* behalve die twee musschen*
Broos lacht* heimelijk en ingehouden, tegen Pardoes, en wijst met
zijn duim naar de kamerdeur* Hij nijpt zijn oogen toe van 't lachen, de
tranen loopen over zijn kaken***
— « Uu*** sst, Pardoes !*** uu*** sst, Kajoet !*** nie spreke*** Pardoes,
lacht nog es, joengl»
Pardoes trekt zijn bovenlip omhoog en laat zijn tandvleesch zien;
hij trekt twee rimpelkens in zijn neus, en dat is zoo Pardoes zijn manier
van lachen*
Broos fluit ineens van : Blauw bloemekens die in 't koreke staan.
Belle Moeike steekt heuren kop in de kamer en zegt:
— « Nie fluite, zeg ik!»
Broos lacht, lacht dat hij bekanst stikt* en Pardoes lacht mee*
48a

Kajoet heeft zijn oogen open gedaan, en peist serieus over dat zot gedoe* 't Wordt zoo erg dat Broos het niet meer uithouden kan en hardop
lacht* Belle Moeike laat heur grijzen kop weer eens zien door de spleet
van de deur*
— « Nie lache, zeg ik!»
Broos zwijgt, gaat dan op zijn zokken eens luisteren aan de kamer
en komt terug*
— «Pardoes, fezelt Broos, Pardoes en Kajoet, we goan nondedjie
è kinneke koêpe*** en we meuge nie fluite, nie zinge, nie lache*** ssstH!
We zullen èn pijp smore*** »
Kajoet springt van de tafel af als hij de pijp ziet* Pardoes trekt twee
stappen achteruit* Lulle-Mie komt voor de deur staan en knabbelt aan
een spierke gras dat ze meegebracht heeft* Ze knikkopt met heur onnoozel geitengezicht*
— « Neie, Lulle-Mie, nog è bekke wachte*** 't es er nog nie, en 't
es ne joeng, gien piskous, zij moar gerust*»
Broos smoort zijn pijp aan*"
't Is doodstil op dien zondagachternoen in de Sint-Jansmaand.
De musschen zijn ook weg* De dennen rieken straf* Broos en Pardoes,
Kajoet en Lulle-Mie wachten* De deur van de kamer gaat open*
— « Nie smore, zeg ikl*** en 't es er*»
— «'t Es toch gien maske hé? » vraagt Broos*
— « Neie, spijtig genoegd* en ge meugt seffes es kome zien*»
Nu loopt Broos buiten, hij pakt een klomp hout en slaat daarmee
vijf zes keeren met al zijn fors op den grond, hoesh... hoesh.... hoesh...
Pardoes draait op zijn rug, de pooten omhoog, en krinkelt van plezier,
Lulle-Mie gaat op heur achterpooten staan en bokt met scheeven kop
naar een ingebeelde andere geit* Kajoet is in de schors van 't
pereboomke aan 't krabben* Als ze weer binnen komen staat de
kamerdeur open, en Broos hoort Belle Moeike en Blare Verzijp
hardop klappen*
•— « Kom naa maor!» roept Belle Moeike*
Met Pardoes, Kajoet en Lulle-Mie stapt Broos binnen* 't Is er
maar half licht* Hij tast zijn weg en kittelt Blare Verzijp in heuren nek*
Dan staat hij voor de houten wieg van zijn zoon Kobeke* Pardoes zet
aan den eenen kant zijn pooten op de wieg, Lulle-Mie aan den anderen
kant, Kajoet wipt boven op de kap, steekt zijn steert recht omhoog en
loert* Broos ziet het kopke van Kobeke, die slaapt* Lulle-Mie springt
van de wieg weg en deze schiet naar heuren kant heelemaal scheef
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omdat Pardoes er met al zijn gewicht nog tegen ligt* Kajoet doet een
grooten katerssprong*
Broos loert naar Kobeke*
— « Dag Tekla Penne,» zegt hij dan*
— « Dag Broos*** zijde kontent ? »
— «Da kan er nog al deur*** moar schoen es èm precies nie*»
Dan begint hij onder de wieg en het bed te zoeken en vraagt:« Woar
es den andere?»
— « Wa veur nen andere?»
— « Wel*** ik doecht dat et nen twiêling was***» Broos ziet ineens
dat Kobeke zijn oogen geopend heeft en alles verstaat* Hij schiet in een
hoogen lach, pakt ineens Blare Verzijp in heur lee, sjoept er mee door
de kamer en zingt:
•
Annemie de Wit zat oep nen boem,
Kobe zat er onder,
Annemie de Wit ik zie oe bil,
Kobe dat es gien wonder*
Blare Verzijp heur kornet staat er heelegansch scheef van en heur
onderrok valt af, en ze moet met heur handen heur borsten vasthouden
van 't danig schoddellachen* Ze springen een stoel omver* Kobeke
schreeuwt*
Blare Verzijp en Broos drinken een drupke op den hoek van de
tafel* Als Blare wfcg is gaat Broos naar de schapraai, zet het lieve
vrouwke op zijn kop tegen den muur, steekt twee keerskens aan en
zegt:« Ge hed et goed gedoan!»
Dan drinkt hij nog een drupke op zijn eigen*
V*
't Is al laat* Ze komen overeen dat Kalle Lies peter moet zijn en
Belle Moeike peet* Over den naam spreken ze ook* Broos zegt eerst :
Brosius. Daar willen ze niet van weten, 't is al genoeg met één kwiebus
in huis* Tekla Penne is voor Antonius, vanwege zijn schoon mirakelen,
Belle Moeike is voor Dorus, vanwege heur man zaliger* Dan loert
Broos naar het kopke van Kobeke zijn zoon, en 't dunkt hem dat hij
iets hoort*
— «Ik hèm et, roept Broos, 't es Kobw. »
— «Es da wel nen heilige? » vraagt Belle Moeike*
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— « Wat es 't veur iêne? » vraagt Tekla Penne^
— «Da's diê*** die Te Lourdes op de bergen gemoakt heet,»
verklaart Broos*
— «Dan kan èm er deur veur mijn poart,» zegt Belle Moeike*
't Is al laat* Broos trekt door de dennekens naar Kalle Lies*
Pardoes en Kajoet komen achtena* Lulle-Mie stapt mee tot over de
zandbaan en komt dan terug* Ze is pas gemolken door Belle Moeike,
en die kan het niet zoo goed* ze doet zeer aan heur deernen*
't Is donker en 't is niet donker* Ge ziet al de toppekens van de
jonge dennen tegen de lucht omhoog steken* lijk vingerkens* Daar is
nieverans een windeke en daar is absoluut niks te hooren* Het riekt fel
van den terpentijn* Ieverans achter de wereld is een groot licht dat
over de bosschen heenschijnt* Straks zal de maan wel opkomen* Broos
zingt:
Doar gink ne man oep zieê,
Doar gink ne man oep de mosselezieê,
Van de ram-plan-plan
En de mosselman*
Doar gink ne man oep zieê,
Doar gink ne man oep zieê*
Broos is alleen met den avond ommeton* Kajoet en Pardoes komen
achterna op het wegelke* Pardoes neust hier en daar eens onder de
dennekens naar een konijnenpijp, en als de toebaksdamp van Broos
in zijn neusgaten vliegt snoeft hij hardop*
Ze komen aan Kalle Lies zijn hut* die wat grooter is dan die van
Broos want hij heeft een koe*
Daar vonken twee vuurkogels van den rand van 't dak* — 'n kat*
Kajoet schiet achter den gevel en de vuurkogels zijn weg* Daar rammelt een hond aan zijn ketting achter het huis* en Pardoes is niet meer
te zien*
Ze zijn slapen, denkt Broos, en hij gaat voor 't klein vensterke
staan, tikt met zijn pijpesteel tegen de ruit en roept:« Kalle Lie*** ie***
ies!» in drie verschillende tonen* Het vensterke gaat open en Kalle
Lies kan er juist zijn kop doorsteken* Het floske van zijn slaapmuts
wiggelt weg en weer vlak voor zijn neus*
— « Kalle Lies, zegt Broos, we hemme nondedjie ne joenge zeun
gekocht*»
— « Welle oêk, zegt Kalle Lies, moar den onze es è maske*»
— « Kalle Lies, ge zod moete petere zijn van mène zeun*»
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— « As gij van mèn dochter wilt petere zijn, Broos van Piêrsus*»
Broos moet er zoodanig mee lachen dat hij met zijn achterwerk
tegen den gevel gaat staan en de gevel wiggelt er efkens van*
— « Oem vier ure merregen achternoen es den doêp*** es da
goed? »
't Is goed* Blare Verzijp zal eerst naar Broos komen en dan naar
Kalle Lies* Broos is al achter den eikenkant op weg naar huis* als hij
nadenkt* Hij komt terug*
— « Hee*** Kalle Lie***ies!»
De slaapmuts komt weer door 't vensterke*
— « Hoe hiêt auw dochterke!»
— « Nelleke*»
— « Mijne zeun moet Kobeke hiête*»
— « Ne goeien dag oan Tekla Penne*»
— « We zelle ze loater mee mekandere loate trauwe*** zijde doarvan kontent, Kalle Lies?»
— « Lak as ge wilt* Broos van Piêrsus*»
Door de dennekens stapt hij nu naar huis* De lucht hangt vol
sterren* De nacht is wit en de hemel blauw en oneindig* De groote
dennen neven het kleine boschke zijn een voor een te zien* Zoo doodstil dat er 't end van verloren is* Broos zingt:
Wat doet èm mee da kind*
Wat doet èm mee da mosselekind*
Van de fam-plan-plan
En de mosselman,
Wat doet èm mee da kind,
Wat doet èm mee da kind*
Pardoes en Kajoet .stappen achter hem aan, alle twee met hun
eigen gedachten bezig* Ze loeren van tijd tot tijd eens om, om den weg
niet te vergeten*
Broos komt thuis* Alles is donker* Hij zet zich voor de hut op een
blok, smoort nog een pijp en kijkt in den nacht* Dat witte licht van aan
den anderen kant van de wereld vloeit langs den hemel en over de
bosschen* Pardoes en Kajoet liggen voor hem op den grond* Kajoet
zijn oogen glinsteren licht* Daar fluit ieverans een nachtegaal, heelegansch alleen* Broos put een aker water, zet hem op den rand van de
putkuip, houdt hem scheef en drinkt zoo* Het doet hem deugd* Dan
zet hij den aker op den grond voor Pardoes*
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Broos kruipt in 't schuurke neven de geitenstal, legt zich op het
stroo en slaapt»
't Is....
VI.
.••volle nacht.
Pardoes ligt met zijn buik op den grond, zijn kop op zijn recht
uitgestoken voorpooten. Zijn oogen zijn wijd open en loeren vol haat
naar Kajoet. Die ligt schuins tegenover hem op zijn vier pooten, gelijk
een oud wijveke dat heur armen tegen heur boezeleer vouwt, en hij
houdt zijn oogen stijf dicht. Ze zijn, zoo vlak tegen den grond pekzwart
in 't donker.
Pardoes zijn oogen gaan nu en dan eens onrustig naar den rand
van 't denneboschke over de zandbaan, waar het paddeke naar Kalle
Lies begint. En als hij terug op Kajoet blikt dunkt het hem dat de kater
met een half open oog geloerd heeft, en lacht. Hij haat den heimelijken
kater dezen nacht. Daar gaan rillingen over Pardoes zijn rug, zijn buik,
zijn pooten, hij trekt zijn ooren eens achteruit, hij heeft het fel op zijn
zenuwen.
Kajoet zit diep in zijn lijf te peizen. Niemand kan zien hoe het
haar van zijn pels ruit. Het witte topke van zijn steert gaat somwijlen
efkens weg en weer over den grond. Hij peist, en is bedaard en verzekerd. Hij weet dat de stomme Pardoes met streken zit en ze niet
verstoppen kan zooals hij. Een kater heeft veel meer verstand dan een
hond. Hij heeft daar straks bij 't naar huis komen aan Pardoes wel geroken wat er van de kwestie is met hem. Pardoes heeft dat toch ook aan
hem geroken.
Lulle-Mie steekt heur kop door het openstaande staldeurke,
komt buiten, kijkt eens rond, en gaat bij de twee andere op den grond
liggen. Pardoes gaapt.
—'« Lulle-Mie, zegt Pardoes op een toon of hij alleen dè&raan
heeft liggen peizen, dat gaat een heel verandering brengen met de
komst van Kobeke.»
- «Gelukkig dat ik er ben om Kobeke melk te geven," zegt
Lulle-Mie met een zekere pretentie die ze vroeger niet had. En ze
voegt er nog bij:
— «Een hond of een kat, dat dient voor niks in een huishouden...
Om aan een kruiwagen te trekken, ja, of om muizen te vangen.»
De klaarte boven de dennebosschen wordt sterker. De nacht is
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nog lichter, kalmer, en slaapt niet* Ze hooren Broos in *t schuurke
ronken*** öoööhhhrrr... rrrhhhöööo...
— « Wie zal er over Kobeke waken en doe ik het niet ? » vraagt
Pardoes groothertig* Kajoet zegt niets* Hij heeft dat licht gezien boven
het bosch, en ruit, en kromt zijn rug* Zijn oogen zijn twee hollekens
licht*
— «Lulle-Mie, zegt Pardoes, ge zijt toch maar een onnoozele
geit*»
— «Pardoes, antwoordt Lulle-Mie, ge zijt toch maar een ordinaire trekhond*» Ze wibbelt met heur stompsteerteke* Pardoes krijgt
het in 't oog* Hij kan daar niet tegen en grolt*
— « Lulle-Mie, als ge nog zoo treiterachtig met dat zot stompsteerteke blijft wibbelen dan bijt ik er in!»
— « Komt er eens aan als ge durft,»zegt Lulle-Mie, want ze weet
dat Pardoes heur en reuk niet verdragen kan*
Boven de bosschen komt het groote witte gezicht van de maan
loeren* Pardoes staat recht, kijkt vlak in de maan, huilt een langgerekt
a-hoe***oe, bast drie keeren, en loopt dan langzaam den gevel om*
Lulle-Mie trekt terug naar den stal* Kajoet schiet weg in den donker*
Pardoes komt nog eens slabberen aan den eemer water neven de putkuip, daar ligt onder op den bodem een stukske maan als een gouden
napoleon, en hij kijkt eerst goed of 't geen kwaad kan* Dan sluipt hij
met zijn snuit tegen den grond in een scheeve lijn, de zandbaan over,
het wegelke in naar Kalle Lies, en*** staat vlak bij Kajoet* Neven mekaar dribbelen ze met lichte geluidlooze pooten over het mulle zand*
Daar piept ieverans een boschmuis, of een jonge vogel* De maan staat
boven de bosschen, boven den nacht en de wereld***
Kajoet loopt met zijn steert stijf recht omhoog, den kop vooruit*
Hij is zeker van zijn stuk, dat weet hij van daar straks De maan
schijnt vlak op het paddeke, juist voor hen* De schaduw van Kajoet
zijn steert teekent een recht zwart streepke over het zand achter hem*
Pardoes zijn schaduw is stomp, zonder vorm* En die twee schaduwen
schuiven achter hen aan als dingen die stillekens meeloopen* Pardoes
dribbelt met zijn kop naar den grond, zijn steert tusschen zijn pooten*
Die klare maan geneert hem* Hij is absoluut niet zoo zeker van zijn
stuk als Kajoet* Alle twintig stappen moet hij tegen een denneke zijn
achterpoot eens omhoog heffen van nerveuzigheid, een klein zwiepke
eiken keer* Kajoet wacht dan een beetje zonder om te zien, en lacht in
zijn eigen* Want hij weet dat Pardoes nog zal moeten schoon manneke
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spelen eer hij ginder bij Kalle Lies zijn goesting zal mogen doen*
Ze zijn heel alleen*
En ze durven mekander niet bezien*
En 't is een witte Sint-Jansnacht***
VII*
.Blare Verzijp is tegen twee uur gekomen* Ze heeft Kobeke gewasschen, op heuren arm genomen* den doek er over geslagen* en nu
trekt ze met Belle Moeike en Broos door het denneboschke naar Kalle
Lies opper* Broos zingt:
Blare* Blare*
Blare van Verzijp,
Iên en iên es twiê en 'k hèm
Giên toebak in mèn pijp*
en met dat lieke gaan ze op stap* Blare Verzijp trekt vooruit, en ze
schoddelt met heur kwakkelgat op de maat van 't lieke* Belle Moeike
leest paternosters* Pardoes en Kajoet komen achteraan* Kajoet ziet er
afgetoekt uit* Hij heeft waterachtige oogen* Pardoes ziet er uit of hij er
heeft moeten voor vechten* 't Is heet* Blare Verr;ijp zweet er van»
Kalle Lies staat al in de deur te wachten, vlak in de zon* Hij smoort
en hij heeft de twee bovenste knoopen van zijn broek moeten losdoen,
omdat die zondagsche broek te eng wordt en het zoo warm is* Melle
Komfoor zijn zuster komt buiten met Nelleke*
— « Gèf et moar herres, zegt Blare Verzijp, ik kan ze wel allen
twiê dröage*»
Van uit heur bed roept Mieke Lies :
— « Melle, zet iêrst de kaffeepot es neffe mè bed veur da ge weg
goat» »
Melle Komfoor legt Nelleke in Blare Verzijp heuren rechterarm
en ze zijn op weg* Achter die twee komt Belle Moeike, dan Broos en
Kalle Lies* Ze gaan langs den Eikenkant, langs 't Loeregrachteke, door
't Spalleboschke, over de Vogelenzang* Daar zien ze den toren van de
kerk* Melle Komfoor heeft ros haar, en Broos zingt :
Hij zee tege mij,
Die rosse es schoênder dan gij,
En as ge me dan zoe geire ziet,
Woarveur trauwde mee mij dan niet*
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Melle is niet getrouwd al zou ze 't wel geerne gedaan hebben»
Kalle Lies moet er mee lachen.
— « Melle, vraagt Broos, wanneer koêpte gij naa es è kinneke?"
— « Foert lorejas,» zegt Melle, want ze is van de Congregatie*
Blare gatwiggelt niet meer mee, met die twee kinderen op den
arm. Kobeke en Nelleke liggen met hun voetekens tegen mekander.
Ze slapen alle twee. Aan 't boekwijtveld van Grut komt er een vlieg
op Blare Verzijp heur kin zitten. Melle Komfoor moet ze der afjagen.
Dan moet Blare heuren neus snuiten, heur teschneusdoek steekt in
heuren onderrok. Melle moet efkens Nelleke vasthouden. Broos loert
heimelijk naar Blare heuren onderrok en zegt: < Wat è schoen biên!»
Belle Moeike leest paternosters. Broos stoot heimelijk tegen den arm
van Kalle Lies en laat in den palm van zijn hand een stuk van twee
frank zien. Hij pinkt een oogske naar den rug van Belle Moeike : dat
die der niks van weten mag, en steekt het stuk dan terug in zijn vestzakske* Kalle peist een moment, trekt dan uit zijn broekzak een stuk
van twee frank en nog een halffrankske en pinkt naar den rug van Melle
Komfoor. Broos laat daarop nog vier nikkelkens zien. Ze zingen van :
Wij zèn gezwore kameroade,
Wij zelle mekandere niet verloate,
Wij zèn bajiên en we blijven onderiên,
Wij zelle noeit giên ruzie moakel
Melle Komfoor en Blare beginnen mee te zingen, Belle Moeike
heeft ook goesting.
En hoep Marjanneke
Oardig spanneke
Tege vasteloavendl
En hoep Marjanneke
Oardig spanneke
Tege karnaval!
en zoo komen ze in 't dorp. De menscheA loeren van achter het gordijn, en lachen, en zeggen : «Broos van Piêrsus heet è kinneke gekocht... Doar zal wa van kome mee zoê'ne pere!» Dore Kluut de garde
gaat voorbij en roept : «Proficiat, Kalle Lies, proficiat, Broos van
Piêrsus... geile hed da goed gedoan... Tot strak bij de keuster!» Kajoet
en Pardoes zijn hier niet zoo goed op hun gemak, en ze loopen dicht
tegen de beenen van Broos en Kalle*
Aan het kerkhofmuurke moet het vrouwvolk zich eens op de
496

hukken zetten, en swenst zegt Melle Komfoor : «Klein kinnekes da
zen sjust engelkes*» Het mansvolk gaat achter het hoekske staan voor
't zelfde, en Pardoes heft zijn poot eens op om te doen gelijk de
anderen,
VIIL
Ze gaan zitten op de leste rij stoelen, bij de doopvont* Broos zit
juist onder Sint-Jozef met het Kindeke Jesus, en als hij omhoog loert
kijkt Sint-Jozef hem vlak in zijn oogen, heel vriendelijk* Kalle Lies
doet of hij op zijn vingers leest* Pastor Bonnefooie komt met den koster
uit de sakristij in zijn wit koorhemd, en ze gaan allemaal rond de doopvont staan* Broos kan zich niet inhouden en Kalle Lies geeft hem een
stomp tegen zijn been*
Blare Verzijp geeft eerst het pakske van heuren linkerarm* Het
kopke wordt bloot gemaakt* Pastor Bonnefooie duwt met zijn duim
een beetje zout, dat er niet al te proper uitziet, in het mondeke, zalft,
Broos en Melle Komfoor moeten de keers vasthouden en zeggen : Ik
verzaak, en Ik gelooff en als de pastor vraagt of ze willen gedoopt
worden knikken ze heel serieus dat hij zijn gang kan gaan* Pastor
Bonnefooie giet water over het kopke en zegt: Cornelia, ego te baptizo
in nomine Patris en Filii et Spiritus sancti... Dan van 't zelfde met het
andere pakske* Belle Moeike en Kalle Lies moeten nu verzaken en
gelooven en ja zeggen, pastor Bonnefooie doopt: Jacobe ego te baptizo...
Als 't allemaal afgeloopen is zegt de pastor : « Arrê*** weiral twiê
klante mier veur de prochie!» Hij blijft staan wachten op het drinkgeld,
de koster ook*
— « Oei-oei!»gilt Melle Komfoor ineens, terwijl ze Blare Verzijp
aan 't helpen is met het inbusselen*
— « Wat hedde? » vraagt pastor Bonnefooie*
— « Wel*** ik geleuf dat er èn abuus es, meniêr de pastor, ge hed
èt jungske veur 't maske genomel»
— « Toch nie woar zeker!*** Lèt es zien*** Wel verdoezie!*** Da's
tien joar vagevuur veur de petere*»
— « Tegen auw botte, meniêr de pastori» grommelt Broos in zijn
eigen*
Om zeker te zijn doen ze 't pakske Cornelia open, ze zien dat er
een Jacobus in steekt* De pastor wordt kwaad, 't is tijd voor de koffie*
— « Gedeupt es gedeupt, zegt hij, en ik dun giên twiê misse veur
iên geld*** Ge moet den naoste kier moar beter ut oe oege zien* »
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Ze staan een beetje verslagen te kijken* Broos zegt dat het hem
niet schelen kan* 't Is de schuld van Blare Verzijp natuurlijk, maar
Blare beweert dat Melle Komfoor heur de kinderen verkeerd aangegeven heeft bij den koster* Ze krijgen ruzie ondereen* Pastor Bonnefooie laat zich omklappen om Nelleke opnieuw te doopen, Kalle Lies
zal daarvoor zondag na de mis een kieken brengen, en Broos belooft
een konijn te vangen als de pastor van Kobeke een jongen wil maken*
— «Goed, zegt pastor Bonnefooie, veur iêne kier dan*** Moar ê
woord es è woord en giên auw kloek, zelle Kalle Lies, en giêne koater,
zelle Broos vanPiêrsus***et velende pluime moeten er bijzijn*** En 't es
dobbel drinkgeld natuurlek*** Cornelia ego te baptizo...
Nu schreeuwen Nelleke en Kobeke met twee klein piepstemmekens, om kompassie mee te krijgen* Ze worden gewaar dat er iets
scheef zit*
— i Melle, gèf m'es ne frang veur 't drinkgeld*** 't es toch auw
schuld*»
Melle schiet in heuren onderrok en geeft Broos een frank* Als
ze weggaan geeft Broos dien frank aan pastor Bonnefooie, en hij steekt
den koster die ook vooruitschiet een platten broeksknop in de hand,
met een knipoogske* De koster meent daardoor eerst dat het ook een
frank is, hij ziet het maar als Broos zijn kop al omgedraaid heeft*
Kalle Lies geeft aan allebei een halffrankske*
IX*
Ze komen buiten en gaan recht naar den koster, Tore Goegoe zit
daar al gereed* Tore heeft drie weken geleden een kind gekocht* Ze
knoopt heur jakske los en geeft Kobeke en Nelleke 'n ferm mem* Belle
Moeike krijgt een taske koffie, Blare Verzijp en Melle Komfoor drinken een drupke jenever met een stukske suiker, Broos en Kalle zonder
suiker*
Een voor een komen ze nu af* Peer Ocherme stond op straat al te
loeren, lijk altijd als er iets aan vast is, en Liete Snijaf komt met hem
mee* Ze gaan achter een tafelke zitten en krijgen een drupke* Dore
Piluut de garde komt voor den toog staan, Pieje Sjenevel en Seppe
de Foe, Fien Pandoer en Katoke Koeks, Talie Lamgods, Belle Pies,
Fluite Gijsels en Dimfena Poot, allemaal vrienden, komen om een pint
bier of een drupke te drinken op de gezondheid van de kinderen* Pieje
Sjenevel komt er naar kijken terwijl ze aan 't zuigen zijn en zegt:« Wat
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ê schoê koppelke!» Maar Tore Goegoe stompt hem weg omdat ze wel
verstaat wat hij wil zeggen met dat «schoê koppelke». Tore legt
Kobeke en Nelleke dan in 't bed op de kelderkamer, die twee slapen
gerust*
In 't eerst zeggen ze niet veel* Dat komt wel later* Kalle Lies
betaalt een rondeke, dan Broos* en Melle Komfoor en Belle Moeike
willen zich ook niet laten kennen voor een drupke* Dore Piluut is een
beetje familie van Kalle Lies en trakteert ook eens om die reden* Ze
worden stilaan plezant* Broos vertelt het van dien knop in de kerk*
Pieje Sjenevel zegt iets van Tore Goegoe waar ze allemaal moeten mee
lachen* en de dikke Tore en Belle Pies zitten te zwadderen van het
giechelen* Belle Moeike verslikt zich en Fluite Gijsels klopt heur op
den rug*
De koster is thuis gekomen en hij wroet tusschen de stoelen door
tot hij neven Broos zit*
— «Broos* es da giên abuus?» vraagt hij en laat hem den knop
zien*
Broos neemt den knop in zijn handen* en beziet hem langs de
twee kanten heel kurieus*
— « Neie* keuster* da's noar mijn gedacht giên abuus*** da's ne
broeksknop*»
Hij laat den knop aan de anderen zien* ze zeggen allen dat het een
broeksknop is en niets anders* De koster verstaat er niets van, hij denkt
dat ze allemaal horendul of zat zijn en hem voor den zot willen houden*
Om 't niet erger te maken zwijgt hij, maar hij fezelt toch Broos stillekens in zijn oor :«Schiêven nek potverdomme!» Broos doet of hij dat
niet hoort*
Pieje Sjenevel is al aan 't zingen* Van twee drupkens heeft die al
't zijn* Pieje zingt met zijn bierstem van 't Schoon Haar, Liete Snijaf
zingt van Genoveva, en Tore Goegoe zit er van te snikken* Talie Lamgods haalt eens op van :
En o mèn schoen Rozalia,
Oli-oli, oli-ola*
En o mèn schoen Rozalia*
We trekke soame noar Amerika***
en dat zingen ze allemaal mee* Dan roept Dore Piluut de garde :
— « Allee Kalle Lies, trekt er Weutteleer nog es deur I»
Kalle neemt zijn pijp uit zijn mond, loert eens rond, en begint met
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zijn voeten de maat te stampen : un-deux.... un-deax... totdat iedereen
meestampt* en dan valt hij in al doorstampend op maat :
As Weutteleer zè kore geleverd haa*
Fala-la-laa, Fala-la-laa*
un-deuxl...
Dan stool èm nog iên kramik algaa,
Fa-laa*
un-deuxl
Doar woaren oêk veul korente baa*
Fala-la-laa* Fala-la-laa*
un-deuxl
Oemdat èt èm beter smoake zaa*
Fa-laa*
un-deux...
De vloer davert van 't stampen bij den un-deux. In Tore Goegoe
heure kloehk is een berst* en dat kletst boven fi andere uit* Peer
Ocherme kan met zijn mank been niet meestampen* en daarom slaat
hij de maat met zijn stok tegen een tafelpoot* En hij zingt op een toon
juist zooals hij zijn onze-vaders leest om boterhams te krijgen* Dore
Piluut de garde zingt tweede partie,
Den bakker zè wijf had hem verrast*
Fala-la-laa* Fala-la-laa*
un-deuxl
Die oep den bakker zèn broêikens past*
Fa-laa*
un-deuxl
Ginder bakker loêpt algaa*
Fala-la-laa* Fala-la-laa*
un-deuxl
Weutteleer heet èn kramik vandaa*
Fa-laa*
un-deuxl
Den bakker sloeg Weutteleer oep de kassaa.
Fala-la-laa* Fala-la-laa*
un-deuxl
Dat èm wel zevetig butsen haa
Fa-laa*
un-deuxl
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As Weutteleer thuis gekome was naa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deuxï
Dan vroeg zè wijf wat hedde gij naa,
Fa-laa*
un-deuxl
Och wijf 'k kan nie vertellen oan aa,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deuxl
Den bakker diê was me veul te gaa,
Fa-laa*
un-deuxl
Moar ik weet nog iên plek peeë stoan,
Fala-la-laa, Fala-la-laa,
un-deuxl
Doar zelle we van den nacht oep goan,
Fa-laaaaa! H!
Die leste laaaa houden ze zoo lang aan als ze asem hebben.
Weutteleer is Kalle Lies zijn lijfstuk* Broos komt ook met zijn
liekens af* Hij zingt er een stuk of vijf achtereen en Belle Moeike zit
gereed om hem te beletten een van die slechte liekens te zingen* Fien
Pandoer zou dat wel geerne hebben en probeert er hem op te brengen*
De lamp staat op de schouwplank* Ze zien mekander bekanst
niet zitten van den toebaksdomp* Het vrouwvolk drinkt warm bier*
Dimfena Poot is aan 't ruzie maken tegen Fluite Gijsels, ze slaat hem
op zijn handen en begint dan ineens te snikken* Fluite Gijsels is een
beetje verlegen en kommandeert een ronde* 't Wordt stillekesaan laat*
Belle Moeike heeft met Melle Komfoor en Blare Verzijp altijd aan
zitten klappen over kinderen koopen en ze is er nu van in 't slaap gevallen*
Dore Piluut de garde heeft zijn sabel onder de bank gelegd en
begint nu met Seppe de Foe den Zevensprong te dansen* De anderen
doen mee, allemaal in hun hemdsmouwen* Dan roept Kalle Lies, om
het vrouwvolk mee te krijgen : «Polka mee schokskes!» De stoelen
worden terzij geschoven, ze gaan in twee rijen staan, 't mansvolk en 't
vrouwvolk ieder aan een kant, en ze springen achtereen met kleine
sjoepkens:
Jan strijkt er es over,
Springt en danst en joept er deur,
Jan strijkt er es over,
Danst en joept er deur 1
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en dan pakken ze mekander vast en draaien rond :
En as me lief ne poater was
En ik was èn begijn,
Dan zaa 'k er bij te biechte goan
Oem bij mè lief te zijn!
en dat doen ze vijf keeren achtereen tot ze niet meer kunnen en pomp
af op hun stoelen vallen* Iedereen had gezien dat Dore Piluut de garde
Blare Verzijp zoo vast tegen zijn gilee trok*
De koster zegt dat het tijd wordt om naar huis te gaan* Blare
Verzijp haalt Kobeke en Nelleke van de kelderkamer* Die lagen daar
schoon neveneen in 't bed, en ze waren zoo tegeneen gerold dat Nelleke
Kobeke's vingerke in heur mondeke had, en Kobeke had zoo Nelleke's
vingerke vast, en daar hadden ze zich mee stil gehouden* Alleman
moest er komen naar zien, en Broos stopt heimelijk een kloenk in 't
bed van den koster. Belle Moeike wordt wakker geschud en ze weet
niet meer waar ze is*
Ze trekken af• De straat is een moment vol lawijt* Melle Komfoor
draagt een van de kinderen, Belle Moeike het ander, Blare Verzijp
was te wijd gezet om nog mee te kunnen gaan en Dore Piluut de garde
doet heur naar huis* In de zandbaan tusschen de bosschen zijn ze weer
alleen* Broos en Kalle Lies komen een endeke achteraan en zingen zoo
hard als ze kunnen tegen mekander op*
Aan 't schee van den weg weten ze in den donker niet meer wie
Nelleke en wie Kobeke is. Melle Komfoor tast eens in de doeken, ze
geeft heur pakske aan Belle Moeike en zegt:
— « Dèt es Kobeke*»
En 't was weer een abuus* 't Was Nelleke's vingerke dat ze gewaar
geworden was* Maar Melle Komfoor was ook wat locht in heuren kop
van al die drupkens*
Ze gaan ieder hunnen kant op, Belle Moeike met Broos en Kalle
Lies met Melle Komfoor* Ze hooren Pardoes in de verte bassen* De
maan staat juist boven de bosschen en 't is licht*
Want 't zijn nog altijd de Sint-Jansnachten***
ERNEST CLAES*
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Mathias
De eerste getuige zei : De betichte was in den wind; de tweede
zei: de man had een glas te veel gedronken; de derde bevestigde» kort
en goed : de man was zat; en de vierde voegde erbij : zoo zat als een
varken»
Mathias schudde 't hoofd, want ze begrepen er allemaal niets
van» Hij was zoo nuchter als gij en ik; maar verbouwereerd, meneer
de rechter, verbouwereerd van den schok»
Er is voor een politierechter geen vaste maatstaf om uit te maken
wanneer iemand dronken is geweest» Daar zijn er die zat over de straat
loopen en nuchter op het politiebureel aankomen» Daar zijn er die aan
't zingen gaan zoodra ze eenige pinten gedronken hebben, en anderen
die dadelijk beginnen te snikken gelijk een kind» En dan weet ge niet
meer of het van verdriet is of van zattigheid» Daar zijn er die barsch
en brutaal worden en naar geen reden meer luisteren; en anderen die
alle vrouwen willen kussen in volle straat, de oude zoowel als de jonge»
Daar zijn er die altijd maar lachen, chi-chi-chi-zoo kleine schokjes, in
hun eigen» En daar zijn er die beginnen te brieschen en daar neer
vallen op den grond» En bij Mathias kan het eigenlijk wel gebeurd zijn
door den schok» De auto was tegen Mathias gereden of Mathias was
tegen den auto geloopen; in alle geval de schokbreker pikte hem op en
gooide hem in de goot» De fiets lag onder de wielen en Mathias kon
niet meer recht»
Dat Mathias niet meer recht geraakte nam de rechter dadelijk
aan, maar hij wilde vooral weten in welken staat de betichte daar aangekomen was» Met zijn fiets aan de hand, zei een van de getuigen,
want hij was te zat om er op te zitten» En de volgende getuige zei :
't Was eigenlijk de fiets die den man moest recht houden»
Mathias bleef schudden met het hoofd, want het was allemaal zoo
niet gebeurd»
Hoe is het dan gebeurd, vroeg de rechter*
Mathias haalde nog eens de schouders op, ze begrepen er toch
niets van» Hij kreeg voor de eerste maal vijf frank boet» Maar den
volgenden keer is 't dubbel, zei de rechter»
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Het duurde geen twee maand of Mathias was daar weer*
En de derde maal wist hij al hoe het daar verloopen zou* De heele
reeks mannen en vrouwen die wegens dronkenschap verschijnen
moest werd op een rij gezet en ze konden al op voorhand zeggen wat
ze krijgen zouden* De eerste maal vijf, de tweede maal tien en de derde
vijftien frank boet* De rechter zei wel eens : als ge u niet betert, stuur
ik u naar 't gevang, maar dat deed hij toch niet* Ze kenden Mathias
daar al en Mathias kende zijn volk* Soms kwamen er een paar nieuwe
bij; en een volgende maal behoorden die al tot den hoop* De dronkaards moesten altijd wachten tot het einde van de zitting; die hebben
tijd genoeg, zei de rechter* En dan kwamen ze voor, een voor een*
Daar waren er die altijd hetzelfde excuus voorbrachten : ze hadden
iets in hunnen drank gedaan of 't waren draaienissen geweest; maar
dat hielp niet veel* Sommigen probeerden met een geneeskundig
certificaat; de een leed aan de zenuwen en de ander was in den oorlog
van de gassen gepakt* Maar na een paar malen ondervonden ze wel
dat het verloren moeite en geld was en ze kwamen hun boeten halen,
zeiden merci en gingen de deur uit, tot een volgenden keer* Het beste
middel om te ontsnappen was uw vrouw mee te brengen, met een
kind op den arm* Als die dan zei, meneer de Rechter, 't gaat hu beter
met hem en we moeten er zoo hard voor werken, dan lukte dit wel eens;
maar het mocht niet te dikwijls gebeuren* Voor zatte vrouwen had de
rechter een afkeer* Hij wou ze niet eens in 't gezicht bekijken en zei x
er is niets walgelijker dan een zatte vrouw* En dan kwam Mathias* Hij
was altijd beleefd en hij deed zijn beste kostuum aan om te verschijnen*
De rechter zei: Mathias, ik zie dat ge van deftige afkomst zijt, hoe kunt
ge toch zoo blijven drinken*
Wat kon Mathias daarop antwoorden* Hij haalde de schouders
op en zei niets*
— En wat zegt uw vrouw daarvan als ge thuiskomt?
De zenuwen begonnen opeens te trekken om den mond van
Mathias en hij kon niet meer spreken* Maar de rechter zag het wel en
zei : ik zal dezen keer nog eens het minimum geven, maar laat het nu
voor de kinderen* Als ge er hebt*
Mathias knikte en ging haastig weg* Maar achter de deur bleef
hij even staan lijk iemand die iets vergeten heeft*
Toen kwam Andries bij hem en vroeg:gaat ge mee Mathias?
Andries woonde in dezelfde buurt en hij dronk nog al eens* Maar
hij dronk vooral in 't begin van elk seizoen* Hij had acht en twintig
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jaar aan den ijzeren weg gewerkt, en daarna was hij nog twaalf jaar
kaartjesknipper geweest* Hij trok nu zijn pensioen* en wanneer dat
kwam* in 't begin van eiken trimester* kon hij er zijn handen niet
afhouden* Hij dronk niet zooveel, maar hij kon er niet meer tegen*
Ze gingen samen naar huis en onderweg bleef Mathias opeens
staan :
— Andries, zoudt ge mij een plezier willen doen*
— Ja Mathias^ ik wil U een plezier doen*
— Ik kan het zelf niet goed doen en aan de kinderen wil ik het
niet vragen* Maar als gij het zoudt willen doen ?
— Ja Mathias* wat is 't?
— 't Graf van mijn vrouw onderhouden***
— Als ge wilt* zei Andries* Maar hij begreep niet goed waarom
Mathias daar niet zelf voor zorgde* 's Zondags of zoo*;* Ze gingen
voort en Mathias zei : Ge moet het niet voor niets doen* Vijf frank en
uw tram heen en weer, is dat genoeg?
— Ja, zei Andries*
Ze gingen nu een café binnen en ze spraken over iets anders*
Mathias werkte nog altijd bij denzelfden baas, een kruidenier uit de
Begijnenstraat* Hij hielp den wagen lossen en laden en pakte waren
in en als er te veel werk was in den winkel, stond hij mee achter den
toog* Maar ze moesten de laatste maanden geduld met hem hebben*
Hij werd zoo krikkel tegen den anderen knecht en zelfs tegen den
baas, en de kliënten hadden al eens gezegd: Mathias ruikt naar den
drank* En dat is geen aanbeveling voor een handelshuis* Mathias
Vergiste zich ook nog al eens, schepte te veel of te weinig en als de
kisten wat zwaar wogen begon hij telkens te reklameeren* De baas
sprak er over aan de dochters van Mathias, en die zagen wel waar het
.naar toe ging* Ze hadden compassie met hun vader, want ze waren
alle drie brave en neerstige kinderen* Ze waren nu zelf al eenige jaren
getrouwd, de eene wat beter dan de andere* De eene met een dokker,
de andere met een schilder en de derde met een commies* Vader als
't niet meer gaat, moogt ge bij ons komen* De eene, die met een commies getrouwd was, zei het zoo maar; doch bij de andere was 't gemeend* De eene verstelde en waschte de kleeren van Mathias en de
andere ging eens in de week zijn kamer poetsen*
Mathias was ontevreden geworden; hij sputterde tegen ieder en
alles en hij lag met zijn eigen overhoop*
Andries zorgde geregeld voor het graf en hij had al eens gezegd :
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Mathias, ge moet eens komen zien hoe schoon de bloemen in den
was gekomen zijn*
Ik zal eens mee gaan, zei Mathias. Maar hij deed het niet, en dien
dag was hij overal bezig over zijn vrouw* Een vrouw lijk de zijne, dat
bestond niet meer* Maar die komen Ze 't eerst halen*
Een van zijn dochters zag hem door de opendeur in een café
staan te prediken en ze ging binnen* Kom Vader, zti ze, we gaan
samen naar huis* En Mathias ging mee, maar alle vijftig stappen bleef
hij staan, pakte zijn dochter bij den arm en zei: Daar is geen een kind
dat een moeder heeft gehad lijk gij*
Dat duurde zoo nog ongeveer een jaar en toen werd Mathias
ontslagen uit zijn dienst en de volgende week verkocht hij zijn eerste
meubelen* Ik kan ze nu toch missen, zei Mathias* Maar wanneer ge
zooveel jaren in hetzelfde huis gewerkt hebt, kunt ge op een ander
niet meer wennen* Mathias vond een plaats bij een bakker* Hij moest
nu met een karretje brood uitvoeren en dat viel nog al hard* Het duurde geen maand of hij deed zijn ronde maar half en toen hij thuis kwam
was hij de centen kwijt*
Ik moet ze ievers verloren hebben, z&\ Mathias* Maar de bakker
was daarmee niet gediend* Dat zegden ze allemaal* 't Was al de tweede
in enkele maanden tijds* Mathias werkte drie weken zonder loon om
het geld terug te betalen en dan zei de bakker dat hij kon gaan* Mathias
trok naar Andries en samen dronken ze alles op wat ze thuis nog hadden, tot den laatsten duit*
Toen zijn dochters bemerkten dat de meubels begonnen te verdwijnen, zeiden ze weer aan Mathias : Komt bij ons wonen, vader; dat
is geen leven alleen; en bij ons zult ge goed uwen oppas hebben*
Maar hij bleef liever zijn eigen meester* Hij gaf aan elk een stuk meubel, want ze konden het alle drie goed gebruiken; en daarmee werd er
niet verder over gesproken*
't Was of Mathias diepzinnig begon te worden* Hij kon soms in
de herberg staan te redevoeren over den toog tot ze 't niet meer konden aanhooren en hem buiten staken, maar het gebeurde zelfs dat hij
nuchter in zijn eigen liep te praten over de straat*
De geburen zeiden: Mathias is vermagerd; 't is precies of de man
kwijnt* Dat gebeurt meer* Zoolang man en vrouw samen zijn, merkt
ge er niets bijzonders aan; ze leven samen, ze werken voor elkaar en
voor de kinderen en ze kibbelen al eens, gelijk dat gaat* Maar als ér
een van de twee verdwijnt, ziet ge pas dat ze zonder elkaar niet voort506

kunnen* Daar zijn er die hertrouwen; maar daar dacht Mathias niet
aan* Niet dat hij zoo oud was, vier en zestig is geen ouderdom, maar
zijn zinnen stonden er niet op* Doch, zooals het nu ging kwam Mathias
op den dool*
De kinderen kwamen weer eens bij een om te zien wat er kon
gedaan worden* Maar wat wilt ge doen als de man zelf niet meehelpt*
En Mathias wilde naar geen reden luisteren* 't Was nu weer zomer
geworden en op een namiddag zou Mathias naar de Schelde gaan*
Want er waren onderzeeërs aangekomen; en hij had nooit begrepen
hoe zoo'n boot onder water kon duiken zonder dat de manschappen
verdronken* Andries zou meegaan en hij stond te wachten op het
pleintje* Maar hij bleef wachten en Mathias kwam niet* En op den
duur dacht hij in zich zelf : Waar zit Mathias toch? en hij ging eens
kijken naar zijn kamer*
— Wel* vroeg Andries*
— Och* zei Mathias* en hij bleef zitten*
Andries kwam binnen en vroeg : zijt ge niet goed?
— Toch wel* zei Mathias, maar ik ben triestig***
Andries ging zijn pijp uitkloppen op den kolenbak en keek over
zijn schouders om*
— Wilt ge gelooven, zei Mathias, dat ik niet meer weet hoe mijn
vrouw er uit zag*
— Alee, zei Andries, ongeloovig* Weet gij niet meer hoe uw
vrouw er uitzag?
— Nee, zei Mathias, ik zit hier zoo al uren te dubben en te
denken en ik krijg ze nooit heelemaal voor mijn oogen* Soms zie ik
haren mond heel goed en ze zegt iets; maar het zijn andere oogen en
het haar is anders* En dan zit ik hare oogen opeens en dan is
haar kin en hare mond weg* Dat verdwijnt zoo in een nevel*
En dan zie ik hare handen weer, alsof ze koffie aan 't schenken
is en ze geeft mij nen boterham; maar dan ben ik ineens het gezicht
weer kwijt*
Andries begreep nog niet en zei : Ik zie uw vrouw nog precies
of ze daar voor mij stond*
— Ik niet, zei Mathias nog eens* En ik heb geen enkel portret
van haar; ik heb meer dan eens gezegd : kom, laten we ons portret
eens trekken* Maar ze stelde altijd weer uit en nu is het te laat*
Ze zwegen een poos, dan zei Andries: Kom, ga nu mee; dat zal
wel terugkomen*
Mathias liet zich gezeggen en ging mee* Maar onder weg begon507

nen ze al te drinken; en toen hij 's avonds in een café kwam bij een
baas die ook zijn vrouw verloren had, vroeg Mathias:Weet gij nog
hoe 't gezicht was van uw vrouw?
De baas keek hem wantrouwig aan en zzi: Natuurlijk, daar hangt
ze* O, zei Mathias* Maar toen hij nog een glas vroeg, kreeg hij het
niet; de baas dacht: Die is al zat genoeg; 't begint te werken op zijn
hersens* Zoo ging Mathias naar huis, maar onderweg hield hij Andries
opeens staan : Wacht, nu zie ik ze*
Hij deed zijne oogen dicht en begon te glimlachen en zei :
Nelleke* Daar kwam een politieagent voorbij, die hun aanmaande rap
naar huis te gaan : of ik breng u naar 't bureau* Mathias herhaalde
nog eens : Nelleke* Andries greep hem bij den arm en zoo gingen ze
samen naar huis* Mathias was gelukkig en hij bleef gelukkig de volgende dagen* Hij zag zijn vrouw nu zoo dikwijls hij het verlangde;
hij begreep niét wat er gehaperd had, maar wanneer hij nu zei : kom
Nelleke, dan kwam ze voor zijn oogen en zonder eenig verwijt* Mathias
was zoo blij dat hij weer begon te drinken*
En toen ging hij weer voor de eerste maal sedert vele maanden
naar het kerkhof; maar hij ging alleen* Hij deed of hij wat frutselde
aan de bloemen, maar hij zat op zijn knieën en hij vroeg vergiffenis*
Dan kon hij zijn tranen niet meer inhouden en ze liepen over zijn
wangen* Daar kwam een vrouw met een rijfken en wat bloemen langs
en die vroeg : 't is zeker uw vrouw?
Ja 't, zei Mathias* Hij veegde zijn tranen af en wilde weggaan* Maar hij kwam nog eens terug, om nog iets te zeggen
aan zijn vrouw* Dan kreeg hij den krop in de keel en ging weg*
Ik kan ze niet missen, zei Mathias in zijn eigen, ik kan ze niet
missen*
Mathias vond nog eenige keeren werk, alhier of aldaar; maar hij
bleef er nooit lang en het werd steeds moeilijker om iets te vinden* Ze
zagen het aan zijne oogen dat hij dronk* Mathias had met zijn vrouw
altijd twee kamers bewoond, een om te slapen en een om te eten; maar
nu had hij met één genoeg* Hij had nu nog een bed en een tafel en
twee stoelen* En in den hoek stond een oud gasvuurtje waarop hij
wat verwarmen kon* Maar ieder maal zijn dochters ervan spraken bij
haar in te wonen, gaf hij 't zelfde antwoord : ge hebt zelf al plaats te
weinig; doch eigenlijk was het ook ter wille van de kleinkinderen* Wat
zouden ze wel denken van hun grootvader* Hij ging er somtijds heen*
wanneer hij nuchter was* Hij hield van de kinderen en ze hielden van
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hem* Eén voor al; en die leek precies op zijn vrouw* Het ging aan zijn
hart iedermaal hij ze zag*
Zijn kinderen gaven hem nu geen geld meer; hij dronk het toch
allemaal op; hij kreeg nu kleeren; ze betaalden zijn boeten en hij
mocht komen eten als hij goesting had* Maar hij had geen honger
meer; 't was of zijn maag verkleinde; doch alle drie maand kwam hij
vijf frank halen; bij de een of de andere dochter* Dat was het eenige
wat hij niet opdronk; dat was voor Andries*
En op een morgen stond hij met zijn dochter voor de spreekkamer van den rechter* Ze kwamen vragen of hij dezen keer de boet
niet kon kwijtschelden* Anders moest Mathias in 't gevang* Hij bezat
niets mper en de kinderen hadden het alle drie al moeilijk genoeg* Ze
hadden tot hiertoe altijd de boeten betaald* elk op zijn beurt; maar ze
zaten nu zelf al met een heel nest kinderen* en de tijden waren zoo
slecht* De dokker zat zonder werk; de schilders hadden staking en de
commies moest werken voor een hongerloon*
Voor éénen keer, Meneer de Rechter* De dochter had de tranen
in haar oogen; maar Mathias keek door het venster of ze van een
vreemde sprak* De rechter liet zijn hand terug op de tafel vallen : wat
wilt ge er aan doen? 't Is toch allemaal vergeefs* Als ik hem nu uit
het gevang help, komt hij er binnen een maand toch in* Schei er nu
toch eens uit met drinken, ge drinkt u zot of dood; en 't is een schande
voor uw kinderen*
De dochter knikte en zat stillekens te weenen* En opeens werd
Mathias wakker en zti : Ga eens buiten, ik moet meneer den Rechter
alleen spreken* Hij keek nog eens om of de deur goed dicht was achter
haar en dan begon hij : Meneer de rechter, had mijn vrouw nog
geleefd, dan zou dat allemaal anders geweest zijn* Maar alleen is alleen;
en dan is 't op een avond gebeurd* 't Was nog geen zes maand na haar
dood* Het was mijn schuld en het was mijn schuld niet* Maar ik
kwam van mijn werk en ik had mijn loon op zak* En toen ben ik
blijven hangen in een café en de dienster was er alleen*** Hij keek
nog eens om en hij zei : ik heb er nooit iets van gezegd aan de kinderen, maar toen heb ik mijn vrouw vergeten* Vergeten en niet vergeten, maar ze zou er toch wreed verdriet van gehad hebben* En toen
ik dien avond met mijn fiets aan mijn hand, langs den schouwburg
ging, ben ik bijna verongelukt* En toen heb ik dagen aaneen gedronJcen*****
Mathias zweeg en de rechter keek door het raam*
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Dan zei de rechter : Dat zou uw vrouw zaliger al lang vergeven
en vergeten hebben» En het is nooit te laat om u te beteren»
Ik weet het» zei Mathias, dat was geen reden, maar ik kan het niet
meer laten»
De eerst volgende keeren dat Mathias verschijnen moest voor de
politierechtbank» ging hij naar den bediende die de namen afriep en
zei: zeg aan Meneer de Rechter dat ik hier geweest ben» Maar daarna
schaamde hij zich niet meer en hij bleef weer zitten tot het zijn beurt
was» Hij had zijn baard laten groeien en zijn haar was in de war» Daar
zat een vreemde vlam in zijne oogen en 't was een ander mensch
geworden»
Wat moet ik er mee doen» zei de rechter» Mathias was zat geweest; hij kon hem toch niet vrijspreken» Maar waar blijft ge dat geld
halen om zoo te drinken? Mathias zei, ik krijg het voor niets; hier en
daar. De rechter vroeg nu niet meer wie de boeten betaalde, maar hij
gaf zoo weinig mogelijk» Vijf frank boet was maar één dag gevang»
Het werd Zomer en het werd weer Herfst» En Mathias bleef
komen, minstens eens per maand» Hij begon met houten beenen te
stappen en hij bewoog zijne armen met schokken»
De laatste maal dat Mathias gestraft werd zei hij niets meer»
Hij bekeek den rechter starrelings in 't gezicht en 't was of hij niet
begreep» Wanneer gaat ge toch ophouden vroeg de rechter» ge drinkt
U dood of»*» Mathias was al de trappen af voor de rechter de boet had
uitgesproken en vijf maand lang hebben ze Mathias niet meer gezien»»»
Maar op een morgen, daags voor Vastenavond, zei de rechter
tegen het Openbaar Ministerie : daar hebt ge hem weer» Toen ze aan
de overtredingen wegens dronkenschap gekomen waren, ging Mathias
in de rij staan en hij begon kruisen te maken; 't een achter 't ander»
En toen het zijn beurt was; nam hij dadelijk het woord: Meneer de
Rechter, ik kan het niet meer gedaan krijgen; ik sta er heelemaal alleen
voor om de wereld te beredderen» En ik heb zooveel last, zooveel last
meneer; ze achtervolgen mij van overal, en dié daar is ook geene
goeie; die komt er altijd tusschen en dan vallen ze allemaal op mij»
En dat duurt nu al van in de maand Januari en ik sta er heelemaal
alleen voor om de wereld te beredderen»
De rechter knikte begrijpend en hij zei: dat is niets, Mathias, we
zullen u helpen; dezen keer spreek ik u vrij» Neen, ge hebt niets te
betalen, ga nu maar gerust naar huis»
Merci, merci, zei Mathias» Hij groette met zijn hand aan zijn
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voorhoofd en hij liep naar de deur» Maar halverwege keerde hij zich
nog eens om en riep : daar zit hier nog een van mijn vijanden onder
de bank; alzoo kan ik niet meer zorgen voor de wereld, ik sta er heelemaal alleen voor»
— Ik zal hem dadelijk doen aanhouden/zei de rechter; en Mathias
liep in eenen adem naar huis»
Maar 's anderendaags hield er een karretje voor zijn deur stil en
daar stapten twee heeren uit, die gingen kloppen bij Mathias» Wilt ge
eens mee komen naar den notaris, vroegen ze, 't is voor een erfenis»
Mathias ging mee de trappen af, op zijn sloffen en in zijn haar»
En het karretje reed weg, de stad door en de vestingen voorbij» En een
uur later stonden ze voor een groot gesticht» Een van de Broeders
kwam opendoen en de heeren zeiden : Meneer de Notaris, 't is voor
die erfenis»
AUG» VAN CAÜWELAERT»
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De lange, steenen pijp
Gommeer Van 't Beukeleerken uit d'Apostelenstraat was gekend
als de beste om ter langste smoorder van de stad*
Twee uren en half aan vijf gram toebak zonder dat zijn pijp uitging! Hij was het strafste lid van de smoordersmaatschappij : «Hoe
langer, hoe liever», met als kenspreuk «'t Zal wel gaan*» «Wacht
maar een beetje » deed er het volk bij* Het lokaal was 't Lievevrouwke*
dat oud stamineeke juist achter het stadhuis* Z'hadden er goede
faro*
De secretaris van de stad, Menheer Pontejour, die lange,
deftige mensch was de voorzitter van «Hoe langer, hoe liever »,
en nog veel andere deftige burgers waren lid* O* a* Apotheker
Kapoens, en Majelleke, een gepensioneerd kapiteintje, met twee
scherpe punten aan zijn moustache* Een schoon maatschappij*
Menheer Pontejour had het reglement geschreven, met gouden inkt*
47 artiekelen* Het hong in 't Lievevrouwke boven de schouw, maar
te hoog om het te kunnen lezen* Menheer Pontejour kende het van
buiten* Een geleerde mensch* «Weet gij wat ons artiekel 8 zegt? »
kost hij soms vragen, of artiekel negen of een ander* Eikendeen zweeg
en luisterde naar het verstand van hunnen voorzitter, en dan zei hij
met zijn oogen in zijn bier: «Artiekel 8 zegt: Het is den leden verplicht
te smoren uit lange steenen pijpen, waarvan den steel een weinig
gebogen zal zijn, met zwarte poliering des mondstuks* De stelen zullen
van dezelfde lengte zijn en de koppen even groot; het gaatje mag niet
verstopt zijn*»
Dat wisten ze ook, zoo van binnen, maar ze kenden het niet van
buiten*
Alle jaren met verloren maandag was 't souper van konijn, en
dan smoorden ze uit pijpen met goud-papieren rozen rond*
Alle weken was 't vergadering en oefening* Ze mochten ook alle
dagen komen, en ze kwamen*
lederen dag zaten zijlie daar met acht of tien, al naar gelang het
weer of het werk, aan de ronde tafel aandachtig te smoren, met den
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toebakspot en 't apothekersweegschaaltje in 't midden, zonder veel
te vertellen en weinig te drinken. Alleen de Peremans in zijn wit
beenhouwers vestje kost er al eens uitslagen om mee te lachen* Een
drogen Judas*
Buiten die smoorders kwam er zoo al niemand niet, en de twee
oude juffrouwen Maria en Martha, een tweeling met een gedroogdepruimen-gezicht, waren ook niet gespraakzaam van aard; ze breidden
maar, d'een voor d'ander, zoodat het er gerust was om te smoren*
Dat moet een goeie smoorder hebben : gerustigheid*
Gommeer Van 't Beukeleerke zaagt g'er ook eiken avond* 't Was
een klein dik manneke, grijs van haar, weerborstelhaar, haar, dat hij
nooit niet fijn kost krijgen, en met water in zijn oogen* Die kost
smoren! Hij deed zelfs aan de prijskampen in de stad niet meer
mee* Aan de prijskampen in d'ander steden wel* En 't was raar of
zelden, dat hij niet bij de vier eersten was* Ge wist niet hoe hij het
gedaan kost krijgen, zoo met fijne stille trekskens, zoo dat de kop lauw
bleef* Op drij keeren had hij een pijp doorgerookt, van dat blinkend
bruin-zwart lijk een kastanje*
't Laatste jaar was hij twee keeren den eerste geweest, eens in
Turnhout en eens in Dender monde* 't Was in Dender monde dat hij
twee uren en 27 minuten had bereikt; zoo gezegd twee uren en half*
Zijn naam kwam in de gazetten* En Menheer Pontejour snee dat
proper uit en plakte dat in een boek; «Voor het nageslacht,» zei hij*
En nu ging er een grooten prijskamp plaats hebben in Mechelen,
een prijskamp van heel het land* «Van de zee tot in de Ardennen,»
zei Menheer Pontejour, en hij stond op met den uitnoodigingsbrief
in zijn hand, dien hij juist gelezen had* Hij bezag hen gewichtig, en
schudde energiek zijnen gouden pince-nez van zijnen neus, maar daar
was een koordeken aan, zij niet bang* Hij zwaaide met den brief,
wees er naar en zei op de letter, dat daar moest aan mee gedaan worden, om volgens artiekel 31 van 't reglement, « de geboortestad haren
roem te verhoogen, en nieuwe lauweren aan stadsmaagdsvoeten neer
te leggen*» «Mijnheer van 't Beukeleerken» riep hij, « Gij hebt op
u den zwaren plicht ons die kroon des roems naar Mechelen te gaan
kapen, tot eer van uwen naam, tot verheffing onzer veertienjarige
maatschappij, en tot faam en welzijn onzer moederstad waar uw
wieg gestaan heeft*»
Gommeer zijn linkerkaak beefde van ontroering*
« Drinkt eens », zei de Peremans spottend* Gommeer dronk*
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«Denk er aan Menheer de voorzitter dat de Walen aan dezen
prijskamp mee doen» zei Kapitein Majel, die fel met de R sprak*
Zijn moeder was een waalsche*
« Daar smoren z'er ook niet nevens,» zei de Peremans* Er wierd
nu van de Walen gesproken* de mannen van waar den toebak zelver
groeit* van de Semois, van Flobecq* Zoo 't schijnt was er daar nen
typ, eenen van aan de kanten van Luik, die nu het record geslagen
had met uren 2 en 47 minuten*
« En toch gaan » riep Menheer Pontejour,« oefening baart Kunst*
Onze vlag moet zegevieren*»
« W'hebben geen vlag,» zei de Peremans*
«Symbolisch is dat bedoeld Peremans,» zei Pontejour koel*
«Ik ga mee » zei Gommeer, en hij meende op de tafel te slagen,
maar daar lag een piasken bier, en hij deed het niet*
« Laat ons allemaal nen paternoster lezen dat die waal dien dag
den trein te laat komt,» zei de Peremans*
Gommeer van 't Beukeleerken kwam iederen avond repeteeren,
swenst Menheer Pontejour zijn gouden horlogie nevens zijn glas bier
had liggen*
's Avonds vóór de prijskamp geraakte Gommeer tot 2 uren en
39 minuten* Menheer Pontejour juichte : « Mijnheeren ik voel het,
als hij in 't begin nog wat zachter trekt, dan zal hij onze verwachtingen
overtreffen* Morgen hier allen aanwezig van af vier uur*»
Die zondag sneeuwde het, en zoo rond den vijven, reed er een
depechendrager over de markt, recht naar 't Lievevrouwke, en dat
manneken kost nog niet terug aan de statie zijn, of daar hing al een
vlag uit aan den gevel, en achter de ruiten wierd een groot papier
geplakt, waarop ge lezen kost : Leve hoe Langer, hoe Liever* i e prijs
van het land* 2 uren en 54 minuten* Leve onze goede Moederstad*
Menheer Pontejour liep naar d'Apostelenstraat* Een half uur
daarna was heel die straat gevlagd* Hij liep naar hier en ginder, en tegen
negen uren gingen ze Gommeer met een harmonie en een transparant van de statie afhalen* Pontejour had er zijnen hoogen hoed
voor opgezet, en de Peremans ook*
Als den trein binnenreed begost de harmonie den Braban?on
te spelen* Maar Gommeer was er niet bij* De Peremans schoot
beschaamd en razend een kaberdoesken binnen en leende daar een
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bolhoed van den baas* D'anderen trokken zonder muziek, uiteengedrest naar huis*
Gommeer had van geluk te veel pinten gepakt, was in den trein
in slaap gevallen, en doorgereden naar Turnhout* 's Anderdaags,
's morgens om zeven uren kwam hij er door, met zijnen diplom en
de zilveren lauwerkroon onder zijnen frak*
« Als ze mij nu nog maar willen inhalen, als ze nu maar niet kwaad
zijn,» permiteerde hij in zijn eigen*
Maar hij wierd ingehaald, en schoon! Met een stoet van al de
maatschappijen gingen z'hem uit zijn huis halen, om hem op het
stadhuis te huldigen*
Gommeer zat met het bestuur in een open calèche per hoogen
hoed, een geleende* Die van « Hoe langer, hoe liever » hadden allemaal nen hoogen hoed op, behalve de Peremans* Dat was uit wraak*
Gommeer zijnen diplom en zijn zilveren lauwerkroon wierden door
een maagdeken in 't wit gedragen* De beiaard speelde, ieder huis was
gevlagd*
De burgemeester las moeilijk een aanspraak af, die naar Pontejour
zijn pen rook, en zag na iederen zin kwaad naar Gommeer* Dat was
zoo een gewoonte bij die man, en Gommeer die bij den burgemeester,
die een notaris was, een rent op zijn huis had geleend, dacht dat
het voor die rent was*
« Mijne Heeren, las den burgemeester voor, als wanneer wij zien
hoe onze duurbare moederstad, die reeds zooveel roem geoogst heeft
door beitel en penseel, thans door een andere telg een overwinning
komt te behalen door het langst van heel het land te kunnen rooken
aan het edel kruid dat men tabak noemt, dan klopt ons hart van fierheid in den boezem, enz* En als blijvend teeken aan dezen schoonen
dag bieden wij u als hulde deze nederige pijp aan, in echten meerschuimen steel en amberen kop*» Hij bedoelde «amberen steel en
meerschuimen kop*»
't Was een groote pijp, een kleine saxofon, zoo iets om maar
voor 's zondags uit te smoren* Gommeer zijn linkerkaak beefde*
« Drinkt eens » zei de Peremans* Gommeer bezag hem vuil* Nu moest
Gommeer danken* Als ge zoo maar een gering schoenmakerken zijt,
begint dan daar eens aan; ja t'huis vóór den spiegel, maar hier vóór
zoo veel volk! En hij zag smekend naar Menheer Pontejour* Die was
daar op geregeld, die geleerde man, en hij haalde een papier uit zijnen
zak*
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«Als stadsmaagdsvoeten niet komen laat ik mij kappen,» zei de
Peremans* En ze kwamen, die voeten*
Men reed met Gommeer nog al de straten rond*
't Was 's avonds groot feest in 't Lievevrouwke, van kalfsvleesch
en nog, een fijnen diner* Mijnheer Pontejour hief zijn glas wijn op,
en bood met schoone woorden uit naam van «Hoe langer, hoe liever»,
Gommeer een pijp aan, met meerschuimen kop en amberen steel,
een rechte, «als symbool van uw leven dat ook zoo blank en zoo
recht is*»
De Peremans pinkte naar Gommeer en voelde swenst aan zijnen
neus* Dat was bedoeld op een oude liefdehistorie waar een juffrouw
met een grooten neus in kwam*
Uit d'Apostelenstraat waren er ook vier burgers met hun beenen
onder tafel, die fier waren dat Gommeer in hun straat woonde, en zij
gaven hem uit naam van die fiere straat, een schoon pijp met een
amberen steel en een meerschuimen kop, waarop een jager, die naar
niets schoot, fijn uitgesneden was*
Drie meerschuimen pijpen*
« Nu kunt g'u arm smoren, » zei de Peremans*
Verdorie, wat zou Gommeer nog dikwijls aan die woorden
denken, later*
Als 't tusschen zijn vrienden was, zat hij er niets mee in van te
spreken* En hij sprak* Hij stond er voor recht, en hij zei dat hij zoo
nen goeden smoorder was omdat hij zoo geren smoorde, en dat hij
gesmoord had voor d'eer van de stad, en dat hij die zilveren lauwerkroon zou dragen tot, zoolang, tot dat ze*** aléé ik wil zeggen, tot dat
ze versleten is* Ja, Ja ge verstaat mij wel*** zei hij verlegen, als hij de
Peremans zich ineen zag kreukelen van 't lachen*
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's Ander daags zat hij na 't eten aan tafel met Rosalie*
— Spijtig dat het niets opbrengt, zoo lijk bij de boksers, zei ze*
— Da's dat de menschen te stom zijn, om de kunst van Y smoren te
verstaan, de stommerikken* Wanneer zullen de menschen eens slimmer worden! Hij stopte die saxofon* Hij smoorde, Rosalie waschte af*
— 'k Weet nie, zei hij, een steenen pijp smaakt beter*
Dan smoorde hij uit die rechte, dat symbool* — Ze geeft ook
geenen smaak, zei hij* Dan probeerde hij uit die met den jager op*
— 't Is niet met diamanten op een pijp te zetten dat ge ne goeie smaak
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krijgt* Neen, geeft maar liever mijn oude, lange steenen, dat zijn nog
de beste en de deugdelijksten* En hij smoorde met zijn oogen toe van
de deugd uit de lange, steenen pijp*
— 't Is verdomd curieus, knorde hij genoegelijk, dat 'k swenst al
die repetieties, uit geen korte pepkes niet meer smoren kan* Hoe
langer, hoe liever!
— 't Heeft veel verlet geweest, zei Rosalie* Daar staat veel werk
te wachten, en we moeten de i5 e die wissel van 300 fr* voor 't kalfsleer betalen*
— Ja, ja morgen zit het er van her weer tegen, zei hij*
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Van nu af aan smoorde Gommeer anders dan vroeger* Vroeger
was 't uit puur genot, en gewoonte er bij, maar nu zoog hij met eiken
trek 't geluk in, dat hij den beste smoorder was van 't land*
Hij wierd trotsch, dat is een ongeluk, maar tot overmaat van
ongeluk kost hij in 't geheel geen korte pepkes niet meer smoren,
't moesten er lange steenen zijn, anders had hij er geen plezier meer
van* Maar zoo'n pijp duurt geen kwartierken, op zijn minst één uur,
want als g'er aan begint probeer er dan maar uit te scheiden; en ge
kunt geen lange pijpen smoren en swenst houten pinnekens in de
schoenen kloppen* En ge kunt het smoren niet laten, het jeukt u tot
in 't merg van uw beenderen, en er moet nijdig gewerkt worden,
denkt aan de rent*
Gommeer was het hart in* Hij zocht listen en lagen om te kunnen
smoren uit de lange steenen pijp* Alle dagen ging hij naar de vergadering, en hij fingeerde boodschappen uit, deed dan weer dat hij
ziek was* Swenst bleef het werk liggen, en dan moest hij 't nachtje
doen* Ge ziet van hier wat hij 't meeste deed* Op een morgen vond
Rosalie hem slapend over zijnen leest, nog even ver als toen ze gaan
slapen was* 't Werk geraakte achteruit* Gommeer zag het, Gommeer
zag er door af, hij vond zijn eigen een stommerik, maar doet er iets
tegen* 't Was nochtans een mensch die goed naar de kerk ging, maar hij
zei : Den Hemel? als g'er niet moogt smoren, laat mij dan maar in
't portaal blijven staan*
Lijk alle nachten stond hij tusschen twee en drie uur op om
eenige trekken te doen, maar nu duurde het veel langer*
Rosalie zuchtte maar, meer niet* 't Mensch was heel geduldig*
Z'hield danig veel van haren Gommeer, en hij was heel goed voor
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haar, zonder flauw te zijn, ze gunde hem geren dit plezier, maar
't werk, de stiel, het geld, 't ging zienderoogen achteruit* De kalanten
kwamen reclameeren, en tegen 't einde van de maand moesten er
twee nieuw wissels betaald worden, en binnen kort den intrest van de
rent* Ze zat dikwijls te peinzen en hoorde niet dat de moor overkookte*
Op een avond dat hij van de vergadering kwam, 't was twaalf
uren door, zat ze nog op, en ze lag te schreeuwen met haren kop op de
tafel*
— Wat is 't nog op? En ge schreeuwt? Wat is 't? Waarom?
Zijde ziek? Daar was uit Rosalie geen komma te krijgen* Dat vond
Gommeer curieus* — Hebben ze van mij iet komen zeggen? Vinde
da'k te veel uitga?
Hij wandelde overendweer en wierd lastig*
— Is er iets met uw zuster? Is er iets*** maar spreek dan toch
verdomme I ge zijt toch geen kind meer, riep Gommeer kwaad*
Daardoor wierd Rosalie ook kwaad* Zoo gaat dat*
— Neeë da's met die leelijke pijp, riep ze, nu weet g'het!
*k Heb al lang genoeg gezwegen, het werk blijft staan en de kalanten
loopen weg*
— Hoe weg? En wat heeft die pijp daar mee te maken?
— Denkt ge dat ik anders zou schreeuwen ? da'k er iets zou mee
in zitten? Liza van de coiffeur heeft doen zeggen da's heur schoenen
niet meer moet hebben, en die staan daar half af ï
Met dat smoren? met dat smoren? Wat heeft dat smoren daar
mee te maken* Dat kon nog niet uitstaan da'k een peppeke smoor*
Verdomme J ik ga naar de commisair, als die zotte van de coiffeur die
schoenen niet neemt* Hei ik mag niet meer smoren, de primus van
heel 't land mag niet meer smoren!
— Smoort zooveel dat gij wilt* Heb ik er vroeger iets van gezeid?
Toens smoorde gij uit een klein pepke, onder en tusschen door uw
werk* Nu zoekt ge iets om maar uit een lange pijp te*** Hij wierd
kwaad, hij voelde zijn ongelijk, veel menschen kunnen daar niet
tegen, en hij schoot uit : Da 'ga niemand aan, al smoor ik uit een
pijp, die zoolang is van hier tot op de markt* Weet het nu? Als 't
werk maar gedaan geraakt heeft er niemand niets mee te stellen***
— Dat is 't just, het werk geraakt niet gedaan* Ge laat het allemaal
doen aan Jefke, zoo' ne snotjongen, die nog geenen voor- uit nen
achterlap kent* Als 't zoo voort gaat hebben we eer 't nieuwjaar is,
geenen enkele kalant niet meer*
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Ja, Ja* hij voelde zijn ongelijk* hare woorden waren lijk hondenbeeten* Maar al was 't nog zoo waar* dan zegde toch zoo iets nog
niet aan eenen die primus is van 't land* Hij vlamde* — Verdomme I Nu
heb ik al meer dan dertig jaar gewerkt* 'k Heb altijd opgepast, en nu,
omdat ik wat meer smoor dan anders, en 'k ben toch primus geweest,
zoekt gij ruzie* 'k Heb dertig jaar gewerkt, w' hebben geen kinderen
gehad, ik heb het nooit opgedaan, en in plaats van rijk te zijn, lijk de
Wee Simons, lijk de Chille van Neuten en den Top, die in hun eigen
huis wonen, en geld op de bank hebben staan, hebben wij balken op
ons huis* Aan wie ligt dat ? Heb ik het huishouden gedaan of gij ?
Toen kost Rosalie niets meer zeggen, en viel snikkend met haar
gezicht op de tafel* Hij zei nog van alles over die pijp en dat smoren*
— Dat ze weg blijven de kalanten*** 'k heb genoeg gewerkt***
Jaloersch zijn voor een pepke***
En door dat Rosalie niets zei, niets, niets, wierd hij kwader en
kwader* Verdomme, sakkerdomme, en nen anderen domme*
— Arréé 'k mag verkalken en versteenen als ik nog van zeleven
een pijp smoor, jamais* Voitè daar is den eersten prijs van 't land, en
zijn pijp vloog in gruizelementen kapot* Hij trok heel het pijpenrek van
doorgerookte pijpen van den muur, en klits, klets, ze vlogen waar zij
vliegen wilden, een stuk sloeg nen berst in de glazen vaas, die boven
d'heilige familie stond* Rosalie schoot in een schreeuw, z'hield haar
dikke borsten vast> en ze zeeg als iemand die ziek wordt neer op een
stoel*
Dan stilte* Hij stond naar den almanak te zien met zijnen rug naar
haar* Hij was kapot van beschaamdheid om hetgeen hij had gezegd en
om hetgeen hij had gedaan* Hij dierf zich niet meer omdraaien, hij
hoorde haar snikken, hij hoorde haar snutten, opstaan en naar
't spindeken gaan, en dan de stukken pijpen bijeenvegen en ze in de
koölbak schudden, en naar boven gaan* Toen draaide hij zich om, zag
naar de plaats waar zij gezeten had, hij hief het deksel van de stoof op
en zag hoe de pijpenstelen wit te gloeien lagen*
— Daarmee is mijn leven naar de vaantjes door die smerige
pijp*** en 't smaakte toch zoo goed*

's Anderdaags zat Gommeer met Jefke de leerjongen, halve
gast, daar aan 't venster te werken swenst Rosalie het huis opnam*
De koude lucht kwam binnen* Gommeer zou van zijn leven niet
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meer smoren* Hij voelde met zijn tong over zijn glad tandvleesch
en over zijn zwarte tanden* als om een overschot van den smoorsmaak te vinden* Nooit niet meer smoren! Anders had hij op dezen
tijd al drie pijpen doorgewerkt (rappe dan)* Hij was gebonden
voor zijn leven* 't Was nog maar morgend* wat ging dat dezen avond
zijn? Om de muren op te loopen! Hij speekte* hij speekte nog eens*
Den besten smoorder mocht niet meer smoren* Zot* zot, zei hij tegen
zijn eigen* Dat is om niet vol te houden! Hij sloeg zijn tanden opeen*
hij had aanhoudend honger* Niet smoren als ge geren smoort dat is
om malheuren te doen* Hoe ging dat weer in orde komen* pijp* en ook
met Rosalie?
De Peremans kwam binnen* op zijn kousen* met zijn kloonen
in zijn hand* Dat was een grooten vent* rood* met veel wratten in zijn
gezicht* Een straffe smoorder. Die viel zelfs in slaap in zijn bed met de
pijp in den mond* Al smorend kwam hij binnen*
— Hoe is 't ? Eens stoppen ? hij stak zijn tabaksblaas uit*
— 'k Ben een beetje ziek* zei Gommeer verlegen*
— Smoorde niet man ? Dan is 't met u gedaan* En uw pijpen ?
De Peremans zag naar 't rekske* Gommeer ook*
— Mijn pijpen? 'k Heb ze gisteren laten vallen*
De Peremans zette zijn eigen aan de stoof* met zijn beenen overeen* en hij smoorde met een genoegen dat hij er moest van krochen*
Gommeer zag en rook* Het water liep uit zijnen mond* Wat vond hij
de Peremans nen gelukkige vent* zoo godsjeugdig kunnen smoren*
— Mijn primustitel voor een pijp ï dacht hij in zijn eigen* De
Peremans zei stomme dingen* Gommeer had den blauwen smoor maar
in 't oog* en snuffelde naar dien reuk* die altijd anders is als ge zelf
niet smoort*
Rosalie kwam binnen*
— Nu kan onze primus niet meer smoren ? vroeg de Peremans*
— Wel ja zei ze* gisteren met 't stof af te doen liet ik het rekske
vallen* Gommeer wierd rood lijk nen oven* en zei ineens aan Jefke :
— Loopt eens rap naar 't Moorken voor twee pijpen en een
paksken van den beste* Ziek of niet ziek* zonder smoren word ik nog
zieker!
Ze smoorden samen* en waarachtig nog nooit had Gommeer er
zoo nen heerlijken smaak van gehad* De Peremans voelde dat er hier
iets gebeurd was*
Ze liegen allebei voor die pijpen en ze zijn zoo stom tegen mal520

kander* Dat stinkt hier! dacht hij in zijn eigen', 'k.zal 't wel weten,
wacht maar een beetje*
Rosalie bestelde als gewoonlijk een beetje vleesch, en dan ging
hij aan* Als de Peremans weg w&s, zei Gommeer om zich te redden
tegen Jefke, dat Rosalie het goed kost hooren* Het smoren laat ik
voor niemand niet, nog voor geenen koning* Jamais*
— Moet jefke dezen avond niet een uur later werken voor die
schoenen van Menheer de Bondt ?
— Dezen avond niet, want het is groote vergadering* Morgen
werken we dan met eens zooveel katoen*

Ah dat werken, dat verrekt werken, dat u niet meer toelaat zoo
van die lange zuivere trekken uit een lange steenen pijp te doen* Hij
kon niet meer werken* En hij wierd ziek van niet te kunnen werken,
en hij werkte niet omdat hij ziek was*

— Als gij dan daarbij het smoren laat, dan zulde gij wel genezen,
zei den doktoor* Uw maag is gezakt*
— Nooit of jamais menheer den doktoor, zei Gommeer, uw pillekes wil ik nemen, maar het smoren laten voor mijn maagd? Al
zakte mijn maagd tot aan mijn knieën dan nog niet* Want als ik niet
kan smoren, dan ben ik op een maand bakvisch* Als dat den eenigsten kouseband is die mijn maagd ophoudt, laat ze dan maar zakken*
Rosalie die den doktoor uitliet, zei aan de deur : Menheer den
doktoor, ik kan er niet aan doen, maar ik geloof dat het niets dan
gedachten zijn van hem, om maar te kunnen smoren uit een lange
steenen pijp* Hij eet lijk gewoonte, hij gaat naar de vergaderingen, en
hij smoort gewonnen verloren, 't is maar alleen als hij werkt, dat hij
van pijn begint te klagen, dan is dat van 't voorover zitten, zegt hij*
Van 't voorover zitten, amé***
— Dat is heel goed te verstaan Madam, zei den doktoor, die zich
de les niet wou laten spellen door zoo'n madammeke, alsof zij dat
beter wist* Zijnen stiel brengt dat mee Madam, zoo voorover zitten
en 't is juist daardoor dat hij zijn pijn heeft* Zijn maag moet liber blijven madam, en ze kan maar liber blijven door te rusten*
—- Maar menheer den doktoor, wat moeten wij dan gaan doen?
wat moet er van ons worden ? als er niet gewerkt wordt in dezen duren
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tijd? Menheer, menheer toch. Ze meende te zeggen dat ze spijt had
dat z'hem had laten roepen.
— Ik zal hem genezen madam als hij maar mijnen raad volgt en
mijn pillekes neemt.
— Dan moet hij uwen raad maar volgen menheer, dan moet hij!
En mag hij dan in 't geheel niet meer werken menheer den doktoor ?
— Dat heb ik niet gezegd madam. Hij mag zooveel werken als
hij wilt, als hij er tegen kan, tegen dat voorover zitten. In ieder geval,
dat hij maar begint met mijn pillekes te nemen en hij zal veranderen
madam, Dag Madam. Tot de naaste week.
— Mercie Menheer den doktoor.
Rosalie kwam schreeuwende binnen.
— Wat zegt hij, dat ge zoo schreeuwt?
— Dat ge wel zult genezen als gij niet meer smoort.
— En schreeuwde gij daar voor? vroeg hij. Nooit of jamais!
— Maar wie gaat dan hier het geld verdienen?...
Hij stond met zijnen mond open... Ik heb toch nog veel reparaties/en als ik naar Antwerpen ga daar heb ik nog veel kalanten...
— En ge kunt niet meer werken. Want als ge werkt moet gij
voorover zitten...
— Ik kan er toch niet aan doen dat ik ziek ben, zei hij krikkel
wordend.
— Smoort dan niet meer...
— Wel!
— Dan kan ik er ook niet aan doen, riep ze razend, dat er geen
brood niet meer op tafel komt. En ga dan naar den burgemeester en
ga zeggen dat gij zijn rent niet betalen kunt omdat gij het smoren
niet kunt laten.
— Verdomme, Verdomme, maar hij sloeg zijn pijpen nu niet
meer kapot. Hij sloeg liever een stoel om en ging dan met zijn lange
pijp de deur uit.
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Jefke wierd afgedankt.
't Was alle dagen ruzie, d'een stak den achteruitgang op d'ander
Ze kopten soms dagen tegeneen. Dan spraken ze weer voor een half
uurken tot het weer over dat smoren uitdraaide. En dan weerom
mond toe. Hij werkte geen twee uren op een week niet meer. Rosalie
ging bij haar zuster die wit goedstrijkster was wat geld leenen, en naar
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een oude vriendin die op het begijnhof woonde die gaf niets. Maar
't koste zooveel van den doktoor en van den apotheker, dat Rosalie
aan 't geld van de rent, z'had dat in een kofferken gestoken, moest
zitten* En als den dag ging komen was er niet genoeg meer* Het eten
was nu veel minder en tegen de Peremans zeien ze dat den doktoo^
gezegd had van geen vleesch te eten*
Ze sprak hem kalm aan* Gommeer ,zei ze, te naaste week moet
de rent betaald worden, en er is 200 frank te weinig* Als dat niet
betaald wordt, dan wordt ons huis verkocht*
— 'k Gaan eens naar Menheer Pontejour, zei Gommeer*
Hij smoorde zijn pijp aan, en ging naar Menheer Pontejour*
Menheer Pontejour klopte hem op den schouder, hij sloeg zijn handen
bijeen ,hij schudde hem de hand, hij liet ze niet los, hij zou hem
bijna gekust hebben* Kent gij het artiekel 16 van 't reglement? Dat de
leden van « Hoe langer, hoe liever », steeds in banden des broederschaps zouden bijeenkomen, om de lasten des levens door het genot
van het rooken aan het edel kruid dat men tabak noemt, te verlichten*
— Spijtig beste vriend Gommeer van 't Beukeleerken, maar ik
heb al ipijn geld in trammekes gestoken, trammékes van Antwerpen,
een goede actie, maar nu met die werkstakingen van die smerige
socialisten zijn zij zoo fel gezakt dat ik er geld aan verlies, veel geld
vriend Gommeer van 't Beukeleerken* Is dat niet erg vriend? Erg
he ? Hoe geren had ik u geholpen, mijnen besten vriend*
— Ja, ja, zei Gommeer, 't is erg* En hij was blij om de groote
vriendschap die Menheer Pontejour hem toedroeg* In 't naar huis
gaan kwam hij voorbij de Peremans, die stond in zijnen winkel worst
te maken*
— Alles wel? riep de Peremans*
— Ja, zei Gommeer* Met u ook?
— Ge ziet het wel*
Gommeer ging voort, maar hij was nog niet aan 't hoekske, of
hij bleef staan* De Peremans is een van zijn beste smoordersvrienden,
hij heeft er zijn eerste communie mee gedaan* Hij heeft mee met hem
gaan vrijen, en al meer dan 25 jaar neemt hij er alle dagen vleesch van,
natuurlijk die laatste dagen niet meer, door mijn maagdpijn, en zou
de Peremans hem dan niet helpen? Hij ging eens rieken, zoo eens
hooren, want met de Peremans moet ge voorzichtig zijn*
De Peremans zag hem aankomen en zei iets tegen zijn vrouw*
De Peremans kapte vleesch, en zei niet veel*
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— Kan ik u eens een woordeke spreken, vroeg Gommeer*
— Dat valt mee zei de Peremans* Ik meende juist naar u te
komen, ik moet u eens iets vragen* Gerieft dat kind eens voort* Ze
gingen in de keuken*
— Zie zei de Peremans* 'k Heb een klein ongelukske* Ik moet
straks een kalf betalen, na den noen* Ik weet heel goed dat ik hét geld
onder den boterpot had gelegd, en nu koom ik drie briefkes van
honderd frank te kort* Ge moet mij helpen Gommeer* Leent mij 300
frank tot binnen veertien dagen* Gij zijt ne mensch van geld en goed,
en ge weet mijnen alderbesten vriend*
Gommeer stond er zoo van verbluft, dat hij zei, dat het wel
zou kunnen gaan*
— Ja, Mil, ja* Ik zal het aan ons Rosalie zeggen*
— Mercie zei de Peremans, ik zal ons klein het geld seffens
komen laten halen*
— Gommeer kost geen woord niet meer zeggen, en ging weerom
de winkel in* De Peremans seffens terug aan 't vleesch bezig, en zong
in zijn eigen : Ik ben voor 't ongeluk geboren, 'k ben oprecht nen armen
snul, 'kloop op die jaarde gansch verloren, 'en liefde dat is maar flauwe
kul*
Gommeer ging bevend van eurazie weg, en vertelde aan Rosalie
lijk een kind dat schrik heeft, zijn avontuur bij Pontejour en De
Peremans*
— En wat hebt gij gezegd? Dat hij het mocht laten komen halen?
— 'k Dierf niet anders*
— Die Judas! dat is om ons een affront te bakken* Dat is die
kwezel van 't Begijnhof die dat heeft voortverteld* En uw ontslag
van « Hoe langer, hoe lieverI» Dat zijn nu uw vrienden* Die flauwe
Pontejour met zijnen ambras, die met zijn trammekes* En die rent
wordt betaald! Ik ga straks nog eens naar mijn zuster* Gommeer
was kapot, wat kon hij zeggen ? Hij zei niets* Het klein van de Peremans kwam : Voor de commissie van onzen Vader*
— Zegt aan uw vader dat we geen vleesch niet meer moeten hebben, nooit niet meer, zei Rosalie barsch, en ze zette het kind buiten*
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De rent wierd betaald*
Er kwam geenen cent niet meer binnen* Eenige dagen daarna
zei Rosalie : Mijn zuster heeft gevraagd om haar te helpen*
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Natuurlijk kan ik dat niet weigeren, z'heeft ons ook uit de nood
gebracht.
Alle dagen ging Rosalie haar zuster helpen. Gommeer deedswenst
zoo wat huishouden, en smoorde triestig. Hij dierf niet vragen, hoeveel
wint ge. Hij moest nu uit haar hand leven. En zoo een week of drie
na datum, als hij al smorend over de vest wandelde, zag hij ginder
aan de bleekerij de vrouwen het waschgoed spoelen aan de gracht.
En hij blijft als genageld aan de grond staan.
Ginder dat dik menschken dat die kruiwagen voert, dat is Rosalie,
zijn Rosalie! Lijk een arm vrouw moest zij uit wasschen gaan. Hij rilde
op zijn beenen. Ha dat is in plaats van bij haar zuster te strijken. Dat
had ze hem verborgen.
Verdomme, verdomme. Zijn vrouw moet voor hem uit wasschen
gaan. Omdat hij zou kunnen smoren!
Hij riekt naar de smoor, hij riekt naar toebakssap. Hij is van de
nicotin doordrenkt en doorslijkt, en daar moet zijn Rosalie voor werken. Zoover heeft hij dat met zijn pijp gebracht. En hij die vroeger
het liedje zong : En rosenblaan die zal ik strooien waar gij zult gaan.
— Smeerlap, zei hij tegen zijn eigen. Verrekt, foert. En hij sloeg
zijn pijp tegen een boom in stukken. Nooit of jamais niet meer! zei
hij. En dat mijn maagd naar den duvel loopt.
Als Rosalie dien avond t' huis kwam zat hij aan een reparatie te
werken. En hij smoorde van heel den avond niet.
— Hebt ge geen pijn?
— 'k Voel ze toch niet, zei hij. Hij zei geen woord van dat uitwasschen gaan.
Hij smoorde niet meer, en hij werkte. Hij had zelfs een nieuw
paar schoenen te maken voor de zoon van Mr. Kappoens die voor
Pastoor leerde. Maar hij treurde, dat zaagt ge. Hij gaf zijn ontslag
wel niet van « hoe langer, hoe liever,» maar hij ging naar de vergaderingen niet meer. Hij zat op het smoren te peinzen, en vond iedereen
gelukkig die het deed, en toch zou geen macht ter wereld hem kunnen
bewegen hebben van opnieuw beginnen te smoren, 't Is mijn straf zei
hij in zijn eigen, 'k heb er ons Rosalie ongelukkig mee gemaakt. Maar
hij bleef staan zien naar de toebakswinkels, en zag met het water in
zijnen mond naar de werklie die 's morgens naar de treinen gingen al
smorend. Op ne keer was het toch zoo straf dat hij op de vest een
oud pekeri uit het Godshuis aansprak, en vroeg: Ik mag van den doctoor
niet smoren voor mijn maagd, maar mag ik eens een trekske doen ?
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— Zijt ge zot? zei dat peken, dat ik zoo maar den eersten den
beste aan mijn pijp laat trekken*
Hij treurde* en zat lijk een klein kind aan zijnen duim te zuigen*
om toch maar iets in zijnen mond te hebben* En hij kost eten gelijk
nen beer* In een week geen kruimel gesmoord!
En Rosalie die nooit niet veel zei, kwam 's zaterdags naar huis,
lijk altijd, met het noodige voor 't huishouden dat ze van haar pree
gekocht had*
Hij hielp mee de kabas uitladen : een pak meelsuiker, rijst, koffie,
een sneeke spek enz* en daar van onder, goed voor 't breken bevrijd,
door karton> lag een pak toebak en twee lange, steenen pijpen met zwart
gepolierd mondstuk*
— Wat beteekent dat Rosalie? zei hij*
— Dat ik het niet kan gewoon worden, zonder zoo den reuk van
een goeie pijp in huis*
— Neeë Rosalie, zei hij, beslist gelijk ne pater, ik vind het heel
schoon van u, maar ik smoor van mijn grondig leven niet meer* De
pijp was ons ongeluk*** Mercie*
— Laat het dan terug ons geluk worden, zei ze* Doe g' het voor
mij, en ze begost stillekes te schreeuwen*
— Schreeuwt niet Rosalie, maar 't is toch schoon van u*
Toen schreeuwde zij nog harder*
's Nachts wierd ^ij wakker* Gommeer? Geenen Gommeer te
voelen of te zien* De schrik sloeg haar om het hart* Daar hong zijn
dingen, zijn broek, zijnen frak* Een ongeluk? Hij zag er zoo triestig
uit vandaag* Had zijnen nonkel zich ook niet opgehangen? Ze dierf
niet roepen, daarbij ze kost het ook niet, haar keel was toe* De deur
stond open, ze ging den trap af* Er brandde licht beneden, dat maakte
haar al blij* Ze ging nog wat lager, en daar zag z'hem in zijn hemd
staan smoren aan de lange steenen pijp* Hij lonkte naar d'horlogie en
naar den kop van zijn pijp* Hij zag er gelukkig uit en z' hoorde hem
zeggen : Mijn eigen record geklopt 2 uren en negenenveertig minuten,
twee minuten meer! En nog is ze niet uit, dat zeg ik morgen in «Hoe
langer, hoe liever »***
En zij gelukkig op haar teenen terug naar boven*
Lithauen*
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FELIX TIMMERMANS*

Het Kogeltje
Met zijn horloge in de hand, wandelt de stationschef ongeduldig
langs den trein* Hij heeft telefonisch bericht ontvangen niet te laten
vertrekken*
Een taxi stopt vóór het station en de zaalwachter roept : « Daar
zijn ze!»
Zelf opent de chef de deur van een ledig tweedeklascoupé*
Twee heeren stappen haastig op; de jongste, een blonde dertiger,
het eerst en onderwijl groet hij : « Dank u wel, chef! Ziet u, amper
vijf minuutjes; die kan hij inwinnen***»
Als de tweede, een kalme zestiger met grijzen baard, hem na is
geklommen, wuift de chef «vooruit I» en wenscht : « Goede vangst,
heeren, als dèt de boodschap is!»
De trein glijdt af*
De grijze griffier, na nog even de papieren in zijn serviette te
hebben nagezien kijkt door het open raampje* Onder de gloeiende
Augustuszon nevelen de venen als gesmolten zilver in het purper
der bloeiende heide* Van een diep dennenbosch schemeren de bruine
stommen met een paarsen weerschijn voorbij* Een kromme notelaar
werpt zijn lommer op den witgekalkten gevel van een hoeve met laag
strooien dak; de steiger boven de putkuip buigt en gaat weer op*
De griffier wacht op wat hem omtrent de moordpoging nader zal
bericht worden door den jongen onderzoeksrechter*
Deze is pas sedert enkele maanden in de streek* Een manslag,
een zedenzaak van het donkerste allooi, een demonische aftruggelarij
griften reeds twee groeven in zijn glad ivoren voorhoofd : hoe is
't mogelijk dat achter een effen masker van koele kalmte, zulke hevigen heftigheid, zulk hitsig bloed kan koken? Hij meende dat hier
enkel heidebloempjes en idyllen bloeiden***
De oude griffier heeft daar verdriet in, te meer, omdat de nieuwe
onderzoeksrechter de Kempische menschen zoo scherp doorschouwt*
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Wat zal de dag van heden meebrengen? — «Veel weet ik niet,»
schudt de onderzoeksrechter, terwijl van een plots gewekte energie
zijn oogen vonken schieten, «de commandant van de Rijkswacht
meldde alleen : een man in 't gasthuis gebracht, twee kogels in de
borst, plus twee in den buik* Geopereerd : laparotomie* Stervende,
beticht een landbouwersfamilie*»
Bij hun aankomst geleiden gendarmen hen naar het witte gasthuis, waar de substituut reeds op hen wacht*
Met een lichte buiging brengt een stille zuster het parket in een
blank, zindelijk zaaltje : daar ligt de man te bed, bleekbruin, met
Zware, vermoeide oogen, gebroken hijgend* Schuw kijkt hij den
onderzoeksrechter aan, als deze zich bekend maakt en neerzit bij
zijn sponde*
— « Kunt ge spreken, vriend?»
— « Moeilijk, mijnheer*»
— « Zeg het maar zacht*** en langzaam*** Vertel kort*** en rust
telkens als ge moe zijt* Eerst moet ik u den eed afnemen* Spreek mij
na* Ik zweer — de waarheid te zeggen — de volle waarheid — en niets
dan de waarheid. — Zoo helpe mij God.»
De man heft zich wat op en begint, met last* De substituut,
een zwijgzaam welgedane veertiger, zet zijn gouden neusnijper op
en luistert* De griffier schrijft op*
— «Ik verkeer sinds een jaar* Met een meiske van boerenmenschen* We stonden op trouwen* Verleden week zegt ze me af***
Ik was te oud, ik docht niet meer voor haar*** ik verdien pertang
geld, ik werk op de fabriek***»
De man moet even kreunen*
« Gisteren voormiddag ging ik niet naar mijn werk* Ik rijd met
mijn velo naar heur huis* Ik ben langs achter gegaan*** de schuur
stond open, ze waren 't koren aan 't binnenhalen* Zij kwam uit de
schuur* Ik vroeg heur : «Willen we weer verkeeren?» — «Neen»
zei ze*** Ik ben dan weggegaan*** Ik kost het niet verkroppen***»
De man sluit de oogen en zucht*
«Een uur later kwam ik terug; 'k ging weer langs achter***
niemand in de schuur, niemand op het erf*** De keukendeur stond
tegen, toen gebeurde 't* De spleet van de achterdeur ging wijder
open*** wie er achter stond, kon ik niet merken*** ik zag alleen een
hand met een revolver*** drie, vier schoten*** ik viel en bleef liggen*
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Hoelang, weet ik niet* Ik was buiten kennis» Toen ik bijkwam, ben ik
rechtgekropen»»» met moeite op mijnen velo geraakt en naar huis
gereden*»*»
— « Hoe ver is dat omtrent? »
•
— « Drie kwartier gaans*** Onderwege had ik schrikkelijke zeer*»*»
De man kermt, luikt de oogen als om een visioen af te wenden
en blijft liggen, bleek en af»
De onderzoeksrechter wacht tot de man weer rustiger ademt
en zijn wimpers opslaat»
— «Is dat de waarheid, vriend? Gij zijt onder eed* »
— «Ik spreek waarheid, mijnheer*** Ze hebben mij geschoten,
achter 't huis, van uit de deur, al kan ik niet zeggen wie*** Ik voel dat
ik ga sterven en ik zeg u da'k de volle waarheid spreek***»
Twijfelt men aan de woorden van een stervende?
— «Is 't wel zeker, vriend?» oppert ook de bolwangerige substituut, op serenen toon*
— « Ja, mijnheer, ze hebben mij geschoten*** Aan den pastoor,
die mij berecht heeft, heb ik het niet anders gezegd*** Ze hebben
mij geschoten***»
De arme drommel doet de oogen open en toe en, met gebroken
blik, kijkt triestig voor zich uit*
De dokter die den man heeft geopereerd — den buik van boven
tot onder geopend en in de darmen al de kogelgaatjes toegenaaid
— komt binnen en laat aan de heeren van het parket (terwijl de man
zachtjes kermt) de kwetsuren zien* Twee kleine wonden links en
rechts van den linker borsttepel : klaarblijkelijk een kogeltje in- en
uitgegaan» Kleine, roode plekjes aan den onderbuik : kogeltjes langs
daar ingedrongen ? Heel de buik, na de operatie, van onder tot boven
toegeregen als een keurslijf»»»
De dokter vergezelt het parket naar het kleine spreekzaaltje»
Hij heeft de kogeltjes — waarschijnlijk twee of drie, meent hij —
niet uitgehaald» Ze zitten te diep en toch, 't was onnoodig, de man
heeft geen vier en twintig uren meer te leven»

De woorden van een stervende zijn heilig»
Op de hoeve van het meisje zal de onderzoeksrechter zijn opsporingen voortzetten»
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Langs een zandig karspoor met erica beloopen, blikkert het roode
pannendak hun achter hooge populieren tegen* Wat zullen ze er vinden, de blonde onderzoeksrechter en de grijze griffier? Ze hebben
slechts weinige woorden gewisseld sinds het verhoor van den man*
Hun geest staat als een boog gespannen : langs waar vliegt de pijl?
Niemand op het erf* De schuurdeur gaapt en toont hoe hoog het
gele koren al opgetast ligt* De mannen schijnen weg*
Alles heeft zijn loop langs achter, dat zien ze en ze wandelen
den hoek om* De bandhond jankt zonder blaffen*
De groene achterdeur gaat open, dezelfde deur*** en de moeder
staat voor hen, een zwaarlijvige boerenvrouw in grijs werkkleed,
op het hoofd een gespikkelde muts waarvan de linten loshangen*
Het mensch verschrikt lichtjes, het goedig, bruingebrand gezicht
verstrakt een wijl*** maar het is gauw weg* De grijze oogen zijn weer
klaar, het wezen ontspannen, gelaten en zacht heel haar verschijning*
Is hier een moord gebeurd?
— « Marie!» roept ze naar binnen, « gij kunt het beter zeggen*»
Uit de staldeur, die in de keuken uitgeeft, treedt op de bezoekers toe een krachtige, lenige deerne van vóóraan in de twintig,
in blauwlinnen schort en groenverschoten jakje; haar gang is ietwat
schommelend van het lasten dragen op de heup*
Op de vraag van de heeren «of ze hier wel bij Borgers zijn»,
knikt ze bevestigend, kijkt met haar zwarte oogen onverlegen van
den griffier naar den onderzoeksrechter, en tracht onderwijl met
ééne hand haar verwarde donkerbruine haren wat in fatsoen te brengen* Een gezond, schijnbaar evenwichtig, mooi Ketnpisch buitenkind*
Heeft die het gedaan? Niets dat in haar eenige emotie verraadt*
Is 't haar moeder? Die naarstige, kwabbige boerin, die alweer vlijtig
voortdoet! Of zijn 't de mannen?
Marie leidt de heeren naar de voorkamer, voorbehouden voor
feest en hoog bezoek* Met haar blauw schort slaat ze 't stof van een
stoel dien ze den oudsten, den griffier, aanbiedt met een « Heeren,
zet u,» en wrijft dan een tweeden af voor den onderzoeksrechter*
Een oogenblik gewilde stilte brengt het meisje evenmin in
verlegenheid* Haar oogen kijken niet van den onderzoeksrechter weg
en die rust over haar wezen verhoogt bij beide heeren nog meer de
vreemde spanning*
De onderzoeksrechter wenkt haar hoffelijk ook neer te zitten;
de griffier legt zijn schrijfgerief klaar*
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— « Ja, mijnheer* hij is gisteren voornoen hier geweest* Mijn
vader, mijn broer en ik waren in de schuur aan 't koren tassen* Vader
riep mij beneden* Ik ben buitengegaan* hij stond aan den hoek van
't huis, hij had mij doen roepen* Hij vroeg om weer te verkeeren,
ik wilde niet* Hij drong aan, ik heb hem nog eens voor goed afgezegd*
Dan is hij weggegaan zoo wit als een doek, zonder spreken*** Een
uur later stond hij daar weer* De mannen waren naar 't veld om koren
te laden* Ik zat met moeder in de keuken* Opeens knallen vier schoten
kort achtereen* De deur was toe* Moeder doet ze met een spleet open
en ziet hem vallen* Ik ben den zolder op gevlucht* Naderhand riep
moeder da'k moest benedenkomen* Hij was opgestaan en weggereden*
Ik heb hem dan buiten niet meer gezien*** Ik heb hem niets misdaan,
moeder ook niet*** en de mannen waren op 't veld***»
De onderzoeksrechter wacht tot de griffier bijgeschreven is
en vraagt dan als een bekommerde biechtvader aan het meisje met
de zwarte oogen :
— « Waarom hadt gij met hem afgebroken ? »
— (( De menschen zeien dat 't geene goeie was* Vader en moeder
hadden het er ook niet mee* Ik heb een jaar met hem verkeerd* Hij
was te oud voor mij* Hij had zijn werkboekske vervalscht om mij
te doen gelooven dat hij maar acht-en-twintig jaar was en hij is er
vijf-en-dertig* De menschen zeien het en toen is vader gaan hooren
op 't gemeentehuis* 't Was wèèr, en toen heb ik hem laten afzeggen*»
Het onderhoor is afgeloopen*
De onderzoeksrechter snuffelt nog in kast en commode, klimt
de zoldertrap op, gaat gebukt den kelder in, wandelt al speurend
achter het huis op het erf*
Nergens een wapen, nergens een spoor*
Niets bruskeeren, een paar dagen wachten, dan breekt er van
ergens wel licht uit*
Hij wil nog weten waar de man woont* Alleen met zijn oude
moeder? Een dikke half uur van hier? Tot aan de hooge beuken
ginder, dan links? Ja, onderweg zal hij nog wel navragen*
Het is, op een gehucht, een armzalig krot, met een stuk er van
nog ingenomen door een stinkenden stal met een bok* Ook van de
woning staat de deur open* Tegen het ingemetst steenen fornuis
zit een oude man een stoel te luiken* Een pak paraplu's, een harmonica*** «'t Is Jan Kram, » zegt de griffier, die zoowat alle land531
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loopers en zonnekloppers langs de Kempische zandwegen kent*
— «De Heeren van de Wet!» gilt Jan met hooge stem en zijn
wijsvinger wijst naar zijn klak, die scheef op zijn grauwe streuvelharen steekt*
Jan Kram is bij de zaak, hij weet dat met zoo'n geval de Heeren
van de Wet de baan op moeten*
De onderzoeksrechter is vies van den vuilen vloer, vies van de
spinnewebben tegen de bruine, houten zoldering, vies van alles*
Maar Jan schuift hem een stoel voor, «versch geluikt, nog proper!»
Op de roodgeverfde kist in den hoek zit de griffier zijn zweet
af te vagen en spreekt den zwerver toe :
— « Zijt gij hier bekend, Jan ?»
— «Daar of omtrent sinds dertig jaar, mijnheer de griffier*».
— «Ze hebben ons gezegd dat die man hier woont met zijn
oude moeder* Waar is de bazin ?»
— « Oud! Fien, oud? Zestig jaar*** als ge dat oud heet*** tien jaar
jonger dan ik.** Ja, ja, Heeren van de Wet, een mensch kan veel afzien, hard op de kom bijten, door weer en wind langs 's Heeren straten strompelen, en toch een ouden top scheren*** Ge vraagt naar Fien?
Die is, met dat geval, natuurlijk op de lappen*** Ze heeft den ponk
van Tist gevonden en geroofd, en die moet er aan*** Wreed van Tist,
hee?*** Vier kogels in zijn lijf, zeggen ze, is dat waar?*** Als ge voor
't ongeluk geboren zijt*** Anders een excellente goeie bloed, zoo
bestaan er geen meer*** Wel eens een pint, 'nen raren keer, maar wie
zal dat kwalijk nemen! Hij is een voorkind, moet ge weten, dat Fien
gehad heeft van een boerenzoon, op een hoeve waar ze in den oogst
was gaan patatten rapen*** Toen de kerel haar gelukkig staan had,
schopte hij ze natuurlijk van de boerderij*** Heel heur leven lang heeft
Fien haar wrok uitgewerkt op 't onnoozel schaap dat ze op de wereld
had gestooten en dat er niet naar had gevraagd*** Ze is later met een
strooper getrouwd, om van de straat af te zijn, een die zoo min deugde
als zijzelf* Hij is in 't prison gestorven* Fien bleef zitten met vier
platte bloeikes, buiten Tist die een jaar of vijf ouder was* En al zijn
dagen heeft Tist gewroet, met stank voor dank, om al de bekken in
't nest open te houden* Later, als ze opgroeiden en aardden naar
Fien, heb ik wat dikkels tegen Tist gezegd, als ik in den winter een
nacht bij hem sliep : « Laat ze zitten, ge hebt dobbel en dik uw plicht
gedaan; trek de wereld in, ge zijt overal uwen boterham waard*»
Wat die jongen heeft gehard en uitgestaan***»
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Jan heeft terug zijn gerief ter hand genomen en is opnieuw
aan 't luiken gegaan*
Uit zijn zilveren étui biedt de blonde onderzoeksrechter
hem een sigaret aan, om hem te woord te houden : « Men
heeft mij nochtans verklaard dat hij op de fabriek werkte en geld
verdiende?»
— « Het leste jaar, Mijnheer, — merci voor de sigaret — het
leste jaar was hij veranderd dat ge hem niet meer zoudt herkend hebben* De vier sloebers van jong waren uit getrouwd, daar had hij
helpen voor zorgen zonder een « merci» te krijgen of te vragen*
Fien bleef drinken en hem, als een snotkind, het leven vergallen*
Maar op een Zondag maakt hij kennis met dat meiske en wordt er
iets in heni wakker*** Een mirakel, hoe die jongen opgefleurd was den
eersten keer dat ik hem daarna tegen 't lijf liep*** Ik had een van
mijn kwade loeten*** Ja, Heeren, als 't bloed mij trekt naar een vreemde
streek, waar ik boer ken noch beest, en ik krijg daar een hond aan
mijn broek als ik om slapen vraag, of een sakkerdomme in plaats
van een stuk brood, dan is 't mij wel gebeurd dat ik mijn eens telde,
of ik genoeg had voor een sterke koord om mij aan den eersten boom
den besten op te knoopen*** Van de hel hebben wij nog wel wat
schrik, maar dat we later nog meer zouden harden dan we hier te
verduren hebben, dat wil er bij mij niet in*** Tist lachte met mijn
woorden : «Ik ben den kwaden door,» zei hij* Hij was zot van dat
meiske* Hij werkte op de fabriek en verdook voor zijn moeder het
gros van zijn pree* Hij spaarde om te kunnen trouwen*** Met geld
koopt ge den al, als ge u kunt aan banden leggen*** Geld is ook
vrijheid, maar ge moet er soms zooveel voor doen*** Ik deug er niet
voor***»
— «Is 't waar », schuift de onderzoeksrechter daar glad tusschen,
«dat hij zich, toen, bij zijn meisje voor jonger liet doorgaan en dat
hij zijn werkboekje heeft vervalscht?»
— « Nooit van gehoord,» zegt Jan en spuwt in den haard;
«zijn werkboekske moet hier ergens sleuren, dat heb ik dezen morgen
in de handen van Fien gezien, toen die achter 't geld te grabbelen
stond*»
De griffier helpt zoeken in de schuif van 't kramakkelijk schapraaike en legt er de hand op* Ja, daar is aan den geboortedatum
gepeuterd* Uit zijn giletzak haalt de onderzoeksrechter zijn vergrootglas te voorschijn en laat den griffier mede opmerken dat er aan het
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jaartal, waarschijnlijk met de punt van een pennemes, is geschrapt
en dat het laatste cijfer van een andere hand schijnt*
— « Hoe oud mag Tist wel wezen? » vraagt de griffier*
— « Half in de dertig,» antwoordt Jan, «op 't gemeentehuis
weten ze dat secuur, als ge daar wilt navragen*»
— « En aan zijn meisje,»zegt de griffier,« gaf hij acht-en-twintig
op* Daarom heeft ze hem afgezegd*»
Jan grommelt wat binnensmonds en krabt in zijn haren onder
zijn pet*
— « Weet gij misschien van een andere reden ? »
Het wil den onderzoeksrechter toeschijnen dat de griffier tuk
is om het meisje te kunnen bezwaren*
— «Ik mag u dat wel zeggen : met de kermis hadden ze hem zat
gemaakt, kameraden van de fabriek, cognac in zijn bier gegoten*
Niks gewend, moeten ze hem stiebeldronken naar huis sleuren* Fien
gaat te werk als een prij, trekt vóór de oogen van zijn kameraden
zijn bevuilde broek van zijn lijf* Toen is er één van die snotventen
gaan rondstrooien dat hij gezien heeft, al is daar niks van, dat Tist
maar nen halven man is*** gij verstaat mij wel, mijnheer de griffier***
Ze moesten hem***»
Zal hij voort vertellen?
Een versche sigaret brengt Jan Kram weer op dreef* Maar zijn
blik is boos geworden*
— «Dat is ter oore van 't meiske gekomen, en daarom heeft ze
hem laten afzeggen*** Ik weet niet, heeren met uw fijn kostuum, die
alle dagen il hebt waar ge van droomt, of gijlie weet wat dat voor
zoo 'nen jongen beteekent* Heel uw leven geslaafd en gesloofd,
nergens van tel; voor uw eigen feeks van een moeder niet meer dan
een hond of een werkezel*** schuw geworden als een paard dat veel
slaag krijgt*** en ge wordt dan aangetrokken door een jong, net ding!
Want 't is een schoon!*** (de blonde onderzoeksrechter knikt onbewust)*** Ja, gij zult dat beter weten dan ik*** Ik heb nooit met een
vrouwenmsch te doen gehad*** De schoonen wilden mij niet, en de
fotsen, te beginnen met Fien, heb ik van mijn lijf gehouden*** Ik heb
maar deugd van eens goed te eten*** en van te gaan langs 's Heeren
wegen*** en van harmonica-spelen*** Met Tist had ik compassie :
't was als een blinde, die ziende is geworden en wien ze de oogen
uitbranden*** Toen siste hij ook tusschen zijn tanden iets van zijn
eigen te verdoen***»
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— «Hoe lang is dat geleden?» vraagt gevat de onderzoeksrechter*
— «Van verleden week*»

Ze moeten niet meer weten, de heeren, maar Jan Kram wil nog
een groot cent verdienen en vraagt of hij niet eens mag spelen*
Hij schuift den draagband over hoofd en schouder, haalt met
een wijden zwaai van zijn stijve armen de trekorgel open en, gezeten
op ft komfoorke, zingt met gesloten oogen, vaal en verrimpeld het
vertrokken wezen, terwijl zijn stramme vingers haperend op de kleppen duwen* Hij houdt zijn grijs hoofd achterover en zijn roode tong
klepelt in zijn open mond*
De praatzieke dompelaar is een zingende oude faun geworden*
Op de zate van den stoel, door Jan Kram half geluikt, legt de
griffier een hoopje kleingeld, al wat hij uit zijn broektesch opdiept;
de onderzoeksrechter schuift er uit zijn portefeuille een bankbriefje
bij — en vreemd ontroerd gaan beiden buiten, terwijl de beverige
stem van den ouden, grauwen vagebond voorttreurt met de harmonica-melopee :
«Ach, het menschenharte
Is zoo diep voor eenzaam leed*»

Den volgenden voormiddag zitten onderzoeksrechter en griffier
opnieuw bij de sponde van den stervende* Het jonge, sterke lijf
spant zich tegen den dood, wil het krachtige leven niet laten ontglippen*
De onderzoeksrechter pijnigt den zieltogende voortdurend met
zijn herhaalde strikvragen* Bij horten en stooten rijgt de man hetzelfde, gedrongen, goed sluitende verhaal van gisteren weer aaneen :
«Ik weet dat ik sterven moet, ik spreek waarheid, ik heb het aan den
pastoor ook zoo gezegd*»
De stille zuster, die hem toedekt, fluistert hem in 't oor :« Gods
barmhartigheid kent geen grenzen: wee echter wie voor Zijn Rechtersstoel verschijnt met een valschen eed op zijn geweten I»
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Hij houdt voet bij stek :«Ik spreek waarheid, ik heb het aan den
pastoor ook zoo gezegd.
De man is heelemaal ineengezonken* Hij doet een poging als
om te braken* valt met starre oogen op het hoofdkussen terug en
duikt zijn hoofd onder de dekens* De zuster verwijdert zachtjes het
laken, houdt den armen kerel een spiegeltje vóór den mond : «Hij
is gepasseerd, mijne heeren; God hebbe zijne ziel!»
Voor een dringende mededeeling wordt de onderzoeksrechter
weggeroepen aan de telefoon*
— «Hier de gendarmerie* Volgens uw opdracht, zoeken wij
op te sporen waar, tusschen zijn eerste en zijn tweede bezoek op de
hoeve de man zijn tijd heeft doorgebracht* Tot hiertoe daarvan geen
spoor* Er is echter dit : rond hetzelfde uur is hier iemand in een
wapen winkel een revolver komen koopen; een onbekende, zegt de
winkelierster, klaarblijkelijk niet gewoon een revolver te hanteeren*
Hij wist niet eens hoe de kogels in de trommel te steken* Voorzichtigheidshalve is de winkelierster achter den man gaan staan en
zoo heeft ze opgemerkt dat hij een blauwpanen broek droeg —
met aan elke broekspijp witte paarlemoeren knoopen, «nakkeren
knopjes », zegt zij — zooals de mannen dragen die in de beeten werken; ook wel sommige fietsers, om hun broekspijpen om te vouwen
en toe te knoopen*** Meer heb ik voorloopig niet te melden*»
— «Best, commandant* Vraag aan de winkelierster een paar
van die revolverkogeltjes, identiek dezelfde kogeltjes als die zij aan
den onbekende heeft verkocht, en laat ze mij bezorgen*»
De onderzoeksrechter deelt nog mee dat de man vóór enkele
oogenblikken gestorven is en belt af*
Te twee uur schieten wetsdokter en assistent hun witte kielen
aan om het lijk te schouwen*
De onderzoeksrechter reikt aan den griffier de zooeven gebrachte
kogeltjes*
In de lijkkamer met de grauwgekalkte muren ligt naakt, op een
naakte tafel, het violetkleurig lichaam onder de doode oogen van een
oud koperen Christusbeeld*
— « Heeren, kost wat kost, in het lichaam een kogeltje vinden!»
luidt de opdracht van den onderzoeksrechter*
De dokters beginnen hun werk, hanteeren het blanke vliem
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over de paarse buikronde, waarop de operatie kruisvormige sporen
nagelaten heeft* Akelig* Als een doos wordt de buik opengelegd,
de buiklap over de bleeke beenen geworpen*** In de buikholte wroeten
de bebloede handen, tastende, zoekende, de grauwe waggelende
ingewanden oplichtende* •*
— « Een kogel vinden, dokters!»
De kogels hebben gaatjes geboord in de darmen, gaatjes, die
tijdens de operatie werden dichtgemaakt* Met belangstelling bekeuren
de vorschende doktersoogen het vakkunstwerk van hun collega's*
Al de gaatjes, zeven, acht, negen, zijn dichtgenaaid* Werd er geen
vergeten?*** Neen***
— «Gestorven aan buikvliesontsteking,» zegt de assistent
en de dokter knikt*
— « Een kogel vinden, dokters!»
Als een touw ontwarren ze nu de darmen, tasten, schuiven,
stroopen de ingewanden letterlijk uit tot op het einde*
Van een kogel geen spoor*
Het verminkte lijk geeft zijn geheim niet af* De oogen, met een
vochtige spleet open, grijnzen*
Zijn de kogels tot in den rug gedrongen? Moeten ze dat stukgesneden lijk doen radiografeeren om te vinden waar de kogels zitten?
Daar zijn nog de twee kleine wonden links en rechts van den
linker borsttepel* Maar geen kogel* Hij is klaarblijkelijk in- en uitgegaan*
De dokters wanhopen*
Achter een wolk uit schuift de zon en priemt een stralenbundel
door het venster op de kleeren van den man, die daar hangen over een
stoel; een pak vol stof met groote bloedplekken*
De assistent krijgt een inval*
Hij grijpt de broek van blauwpaan, met van onder aan elke broekspijp drie «nakkeren knopkes» (onwillekeurig steken beiden, onderzoeksrechter en griffier, hun handen op!), bekijkt en bekeurt ze van
onder tot boven, keert ze om, schudt ze uit*** Niets*** smijt ze weg*
Raapt ze weer op, tast in den linker broekzak en, met een triomfantelijk « Hier!» haalt te voorschijn, tusschen wijsvinger en duim,
als een juweel, een zwart looden revolverkogeltje*
— «Afgeschoten?»
— «Ja!»
— « Van hetzelfde kaliber ? »
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— «Identiek!»
— «Het kogeltje, na de borst te hebben doorboord is gegleden,
kijk, in den horizontaal uitgesneden broekzak van den man, wellicht
toen hij gevallen was***»
Als een weerlicht flitst heel het drama vóór de oogen van onderzoeksrechter en griffier* Het meisje weigert de verkeering terug aan
te knoopen, de man rijdt weg, koopt den revolver en steekt de kogels
op* Rijdt terug naar de hoeve, schiet zich waanzinnig in eigen lijf,
fietst wanhopig naar huis met de brandende wonden in borst en buik*
Wordt naar het gasthuis gevoerd en, godvergeten, beticht hardnekkig,
onvermurwbaar, blind van haat, om het meisje te treffen dat hij
verloren heeft*
— « God rekene hem dit niet aan!» bidt inwendig de griffier
met gebogen hoofd, den krop in de keel, en oogen die vol water
schieten*
Traag stapt de onderzoeksrechter naar de operatietafel, sluit
de grijnzende oogen van den man en kijkt dan met klare oogen door
het venster naar de zon : het meisje is onschuldig*
JOZEF SIMONS*
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Fragment
Dien Donderdag avond, precies zooals alle Donderdagen sedert
Pauwei weduwnaar geworden was, hadden de vrienden elkaar, bij
't uitgaan van het zes-uren-lof bij de Jezuieten, weer eens ontmoet*
Pauwei en Mijnheerke Bergmans die hun stoelen in de kerk
dicht bijeen hadden staan, waren het eerst samen* En even later
als het groot volk al naar links en rechts was weggestroomd en daar
ten slotte in het gedempte licht van het rondgewelfde kerkportaal
de zangers van het hoogzaal verschenen, was daar ook de lange
artisten-gestalte van Mijnheer Provo, den organist, die zich seffens
uit hun midden losmaakte om haastig zijn twee wachtende vrienden
aan den overkant te vervoegen* Hij begroette hen lachend en luidruchtig, schudde hun lang de hand, waarop ze samen, met Mijnheerke Bergmans in het midden, langzaam en deftig, in 't midden
der smalle, donkere straat terug de stad inwandelde om als naar
wekelijksche gewoonte «In den Rozenhoed» op de Groote Markt
een potje gaan te kaarten en wat te vertellen*
't Was een winderige, vochtige avond in 't begin van Maart en
van tusschen de hooge, donkere karteling der oude gevels en daken,
rilde tegen de doodsch beloken huizen en den grond onder de voeten
het tot dof, hopeloos gekreun verworden gedonder neer dat de
kanonnen, sedert volle vijf maanden, zonder rust noch duur van ginder
ver bij de zee over het land lieten schokken* In de stad roerde er niets
dan 't zoeven van den wind, de stap van een eenzamen voorbijganger
en dan, al den kant van de statie, het gerol en gebonk van treinen die
almaar door kwamen en gingen*
Pauwei liep als altijd, met het goede, wit-ombaarde SintJozefsgezicht droomend en zwijgzaam, naar den grond, en ook het
peinzende Mijnheerke Bergmans zei zoo goed als niets* Alleen de
magere, bewegelijke Mijnheer Provo met zijn breed-geranden flambard van achter op zijn scherp-gesneden zilver-gelokt hoofd, was
dadelijk professoraal en met overtuigende gebaren aan den gang over
kunst en muziek die nu meer dan ooit hun beteekenis kregen om de
Fragment uit een roman in bewerking : « Vlaanderen».
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gemeenheid en de miserie van dezen ellendigen oorlogstijd te doen
vergeten*
« Ja/ ja! » oreerde hij hartstochtelijk* « Vijf-en-twintig jaar
ben ik leeraar van zang geweest aan onze muziekschool, niet
waar? Honderden jongens en meisjes, oud en jong, zijn bij mij
geweest om te leeren zingen* En aan velen heb ik het geleerd ook*
Maar eerst nu begrijp ik ten volle waarvoor ik gewerkt heb* Er zijn
er die beweren dat kunst amusement is, een luxe* Ze zijn mis* Ze
zijn radikaal mis* Zoolang het volk in 't vet dreef, leek het wel zoo*
Waarom zouden ze dan ook aan kunst doen? Buikske vol, herteke
lust en*** dan konden ze slapen!
« Al zeg ik het zelf, wij mochten hier in onze stad nog niet klagen
vóór den oorlog* 'k Had mijn leven lang in « Cecilia»toch altijd nog
een vijftig, zestig man onder mijn dirigeerstokske om te zingen* En
voor een schoon-gezongen mis of lof was 't volk ook niet doof* Ze
wisten dat te waardeeren* Maar nu moet ge ze zien! Nu 't leven geen
pijp tabak meer waard is en de zielen daar bloot liggen en doordaverd van schrik* In « Cecilia » staan we al met honderd-veertig man
'en iedere week komen er nog bij* Te veel, veel te veel! 'k Moet ze
met ladders tegenhouden! Ze willen nu twee keeren in de week
samen komen en repeteeren* Ze bedelen ervoor* En 'k zal het doen*
Geerne zelf* En zegt nu niet dat ze komen om warm te zitten en in
't licht, terwijl ze in hun huizekes zonder stooksel zitten of petrol,
koud en donker als in een kelder* Dat is niet zoo* Ik laat dat niet zeggen* 't Is om de kunst dat ze komen* 't Is de ziel die roept* De ziel
wil verlost worden uit den nood en den angst en de beklemming van
deze oorlogsdagen* Om sterkte te halen daarboven en niet zot te worden
onder dat eeuwig kanon-gedonder en 't dreigement van de vliegers,
onder 't spook van den honger en den ijzeren bot van den Duitsch*
't Doet mij aan de middeleeuwen peinzen, toen wij onze kathedralen
en belforten bouwden! En niet alleen zij die meedoen, ook zij die
komen om te luisteren worden er door opgeheven, halen er levensmoed* Ziet naar onze kerken* Zelfs die slaapkoppen van kerkzangers,
ze krijgen hart voor hun kunst* Nooit is hun zang zoo schoon geweest,
nooit is ze met zooveel wijding gevolgd en nooit hebben de menschen
er zoo over gesproken* Zoudt ge mij willen gelooven dat ik mij weer
jong voel alsof ik opnieuw beginnen moet*»
«Ja, ja* Ede!» zei hij tegen Mijnheerke Bergmans* «Ik laat
mijnen kop niet hangen* 'k Wil geenen lijkbidder zijn: Zélfs in dezen
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donkeren tijd niet!» En om dat te bewijzen begon hij daarop over
zijn werk, over kooren en liederen die hij aan 't componeeren was en
die hij hun bij gelegenheid wel eens zou laten hooren*
Dat Pauwei niets antwoordde op alles wat hij zei, verwonderde
den uitbundigen Provo niet* Al zijn leven had hij ooit veel gezegd.
Binnen een dag of drie, vier; als hij 't zon verwerkt hebben, kon
men zich daaraan verwachten*
Maar hoe 't mogelijk was dat Ede, die over alles zoo zijn eigen
gedachten had, rats tegen zijn gewoonte in er geen woordeken tusschen
wierp, geen ja of geen neen, zelfs geen gebaarke, daar verstond hij
zich niet aan* Precies lijk Pauwei zoo liep hij daar nu ook al met zijn
hoofd als in gepeinzen voorover, en 't leek wel of hij af en toe zijn
stap vertraagde alsof hij wilde blijven staan*
«Zou er soms met hem iets gebeurd zijn ?» vroeg de muzikant
zich bezorgd af* « Zoo heb ik hem nu nog nooit gezien van zoo lang
da'k hem ken*» En hij kon daaraan niet meer twijfelen als even vóór
de Hooge Brug, Ede plots staan bleef en zijn twee vrienden bij den
arm vast hield*
«Beste vrienden», sprak hij als smeekend, «gij moogt het mij
niet kwalijk nemen, maar 'k geloof dat het beter is voor mij als 'k
dezen avond niet mee naar den Rozenhoed ga* 'k Weet het, 't is leelijk
van mij om daarmee af te breken; al zooveel jaren doen wij dat nu*
Maar daar draait al zooveel door mijnen kop dat ik soms peins dat
ik zot ga worden* Dien oorlog en al het vuil dat ge ziet, 't is te veel
voor mij, 't maakt mij kapot* En alle dagen komt er maar bij* Ik
kan er niet meer tegen* 't Is precies of da 'k in een heksenketel zit*
Van in café's te gaan zal het nog verergeren* Daar hoorde rrog het
meest, en 't gemeenste 't eerst* Nog eens, ik kan er niet tegen,
neemt het mij niet kwalijk* En bizonder vandaag niet***»
Mijnheer Provo sloeg verwonderd zijn armen omhoog*
«Ede, jongenJ» vroeg hij ongerust* «Wa's da' nu?*** Gij overdrijft Ede! Gij die filosoof zijtï Toe, kom mee, 'k zal iets plezants
vertellen, da zei er u overheen, over al die muizenesten!»
En ook Pauwei schrok op uit zijn zwijgzaamheid*
«Wa's da nu?» vroeg hij bezorgd* «Ge doet mij verschieten***
Ge zijt toch niet ziek?*** En dat ge dat nu eerst zegt*** Toe, toe***»
Ze drongen aan alle twee tegelijk doch baten deed het niets* Mijnheerke Bergmans was niet te bewegen* Telkens kwam het terug : die
schrik van café's en dat het teveel werd, veel teveel voor hem*
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(( Maar dan gaan wij ook niet!» zei Mijnheer Provo.
«Dat spreekt van zelf» zei Pauwei* «Weet ge wat, Ede, als ge
schrik hebt van café's, laat ons naar ons gaan en daar ons kaartje
leggen* Komt op!»
Daar had Mijnheerke Bergmans niets tegen en Provo, om hem
van zijn triestigheid en zijn muizenesten te verlossen, begon een
plezant verhaal van een Duitschen officier die eenige maanden
geleden in Putte de beest had uitgehangen en dien ze hadden buiten
gejudast met zijn goed en zijn bed te vergiftigen met vlooien* In
't lang en in 't breed, met veel theater erbij zooals hij alleen dat kon,
deed hij dat* Hij liet den officier vloeken en krabben en foeteren in
't duitsch, bracht er heel 't dorp bij te pas : burgemeester, pastoor,
veldwachter, schoolmeester enz* enz* tot den koster en de stoeltjeszetster toe* Even moest hij zijn komedie staken voor een paar feldgrauen die een smal zijsteegje insloegen waaruit orkestriongetingel
en lawijd van schelle vrouwenstemmen drong, maar seffens daarop
hernam hij zijn verhaal dat al verder wandelend groeide tot een
heel blijspel* Al een heelen tijd waren ze bij Pauwei in de woonkamer, die boven zijn meubelmakerswinkel aan den straatkant lag,
eer de klucht ten einde was*
Pauwei lachte dat de tranen ervan in zijn witten baard rolden*
Melanie, de meid lachte uit vollen mond mee, en 't bezonderste
gebeurde ook* Ede zijn strak, gladgeschoren duizeneerdersgezicht
met de diepe oogen en den toegenepen mond, ontspande zich* En
't was ten leste in een plezante stemming dat ze elk een der hooge,
donkerleeren stoelen van tegen de eiken lambrizeering nadertrokken
en zich neerzetten aan de groen-betapeete tafel waarop de zwaarkoperen, delftsch-gekapte gaslamp heur witten lichtkegel liet neersuizen* Melanie bracht rap de kaarten, de wijnflesch en de roomers,
de blauw-aarden tabakspot en de pijpen, koterde eens ferm de kachel op en even later was het kaartspel aan den gang*
«'k Zal er nu maar uitscheiden met mijn kluchten,» zei Provo
met gemaakten angst*« Gardavoe, Pauwei, de veldslag begint* Vooruit
Generaal Edward Bergmans* Laat ze komen I»
Mijnheerke Bergmans was een felle kaartspeler en Pauwei en
Provo te samen moesten goed uit hun oogen kijken om niet al te dikwijls geklopt te worden*
't Werd daarmee stil in de kamer waarin de tabaksrook gezellig
wolkte* De groen-fluweelen overgordijnen waren dicht en hoog boven
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de lambrizeering waarop delftsche en doorniksche borden bleek vlekten, droomden onduidelijk in het vierkant van breede gouden lijsten
eenige landschappen. Schuin in een hoek stond de piano open met
Mortelmans Gezelleliederen erop en boven den leeren canapee prijkten naast elkaar de portretten van den Koning en van de Koningin,
hij in veldtenue en zij als verpleegster*
Af en toe klonk er wel een warm woord van Pauwei als hij de
roomers volschonk of een boomke noteerde op de lei, en ook schoot
er wel eens een theatrale uitroep van Provo omhoog bij geval hij
Ede vast had* Maar tot Provo zijn innerlijke blijdschap gebeurde dit
laatste niet dikwijls* Mijnheerke Bergmans leek weer heelemaal in
zijn gewonen doen, zijn gezicht stond weer rustig en zacht-bespiegelend en hij won 't eene potje na 't andere*
Doch lang duurde dat vreedzaam, gezellig bedrijf niet* Mijnheer
Provo en zelfs Pauwei begonnen te winnen en zienelijk verzonk
Mijnheerke Bergmans weer in zijn pijnlijk gedub* Provo probeerde
met zotte zetten over den vlooien-officier zijn stemming weer wat op
te halen, hij begon zelf een plezant lieke te zingen* Maar niets hielp
het en als even daarop van ievers ver daarbuiten het schrille pijpen
en 't harde, hooge geroffel van een compagnie feldgrauen naderde,
deed hij zulke dwaze dingen, dat het nog erger werd als 't gebroddel
van kinderen die nog niet eens hun kaarten kennen*
Provo kreeg er pijn van in 't hart als hij dat zag*
« Daar mankeert iets aan Ede, vast en zekers,» zei hij tegen zich
zelf*«'t Best is er seffens uit te scheien eer hij er zelf iets van gewaar
wordt*
En 't was of Pauwei wel hetzelfde dacht* Want er kwam een
bezorgde trek op zijn gezicht binst hij even den kaarten-schikkenden
Ede bekeek, en ineens liet hij zijn kaarten zakken, wendde het hoofd
naar het venster in den hoek en stak als verwonderd een vinger omhoog
«Hoort, hoort!» sprak hij* «Daar zijn er weer* En dat zoo laat
op den dag* Toe laat ons een zien*»
Provo vond het goed* Ook hij stond recht en volgde Pauwei naar
't venster*
«Versch slachtvee zekers,» mompelde hij binst hij 't gordijn
wat verder opentrok*» Ja, ja, jongens, schuifelt maar van : In der
Heimat, in der Heimat, da ist es wundersschön, en van : Die Vöglein
im Walde* Ze zullen het wunderschön maken, ginder aan den IJzer!
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Gelooft me! Zie Pauwei daar komen ze* Toe, Ede, kom nu ook eens
zien I Zouden ze veel zijn ? »
Maar Mijnheerke Bergmans bleef zitten, schudde eens zijn als in
pijn vertrokken gezicht en stak werend de hand uit*
a Och!»zuchtte hij*«Da's allemaal niks* De sukkeleers, ze moeten
immers* Maar wat dat er hier gebeurt, hier bij ons gebeurt, da's
erger, veel, veel erger***»
ANT* THIRY*
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Blauwbaard
Drie soldeniers komen beugevochten terug naar de geboortestreek :
de Rosse, de Schele en de Lange. Een roofmoord in een eenzame herberg
aan den waterkant maakt hen rijk. Goudzucht teelt verderen manslag
zoodat ten slotte de Lange alleen overblijft Op de bovenkamer van een
kroeg te Dendermonde telt hij zijn geld; bij het aanraken van zijn vingers,
nog kleverig van een bloedvlek, worden de goudstukken vermenigvuldigd.
Hij koopt papieren en titels van edeldom te Gent, en om zijn baard waarover een wondere blauwe glans lag bij licht van zon of kaarsvlam, noemt
men hem Blauwbaard.
Hij huwt de dochter van den wijzen graaf van Bornhem, bezitter
van het kasteel aan de Schelde; na een winter van verveling doodt hij
zijn vrouw in de torenkamer en voor de tweede maal wordt het goud
door Blauwbaard vermenigvuldigd. (Zie Dietsche Warande en Belfort,
Jaargang 1930, n* 5 en 12.)
Eiken morgen klonk aan den overeet het langgerekte «o-ver
a-hoe!» dat een zwerm van vogelen uit de boomen over het water joeg*
Daar stond Blauwbaard met de hand gewelfd aan den mond en
zond zijn krachtigen roep naar den sluimerenden overkant.
Nooit was een zomer zoo geweldig en zoo brandend geweest* De
hitte wemelde over water en akker en het landvolk sloeg angstig een
kruis vooraleer zich op de gloeiende aarde te wagen*
Voor Blauwbaard was het een seizoen van nooit beugejaagde
drift*
Aan de overzijde van het water, waar de Hamsche meerschen de
melancholie van hun weidschheid strekken tusschen Schelde en
Durme, had Blauwbaard de kroegjes ontdekt waar hij naar hunkerde*
Nauw uitstekend boven de dijken, tusschen gracht en gras, lagen ze
hier en daar, bijeenkomst van stroopers van het water- en jachtgebied*
Eén vooral had hij naar zijn lust gevonden* En de vrouw die erin
woonde stond in de klaarte van den voormiddag te wuiven met haar
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rooden hoofddoek als ze zijn stem hoorde, aangedragen door den
stroom*
Die vrouw was altijd eerbaar gebleven tot verbazing van de ruwe
gezellen die er aan- en afgingen* Haar man verdeelde zijn leven tusschen den kerker en het rakkersbedrijf dat geen onderscheid kent
tusschen stelen en stroopen* Als hij op tocht was of op water en brood
zat, kwamen de loensche kapoenen haar hun ruwen troost aanbieden•
Maar geen enkele die in waarheid naar die vrouw schuin kon kijken
en zeggen :« die en ik, dat weet ge wel »•
Haar sterke hand had ze over menigen snoet gelegd die in verliefde dronkenschap gezelschap zocht aan haar mond/En 's nachts
grendelde ze de deur en lei de ijzeren stang over de vensterluiken* Ja,
veel zuiverder dan de Schelde was die vrouw*
In het begin van den zomer had Blauwbaard de streek
afgejaagd» Van kroeg tot kroeg had hij zijn sterke mannelijkheid en zijn vollen geldbuidel gedragen* Hij had overal veel
vriendschap gevonden want die streek heeft een diepen eerbied voor
het geld*
Hij had den baljuw opgezocht en de heeren van de notabiliteit*
In den donkere durfden ze meegaan waar plezier te zoeken was en zij
verbaasden Blauwbaard door hun kennis van vele donkere knepen*
Zoo kwam het dat hij een aangename populariteit genoot en dat het
ontzag voor hem neerkwam op de vrouw die hij bezocht*
O die vrouw! Hoe was de brand van haar nog jonge vrouwenjaren opgeslagen als Blauwbaard voor het eerst aan haar tafel zat* Een
ruit weerkaatste de zon over zijn oogen en zijn baard en die glommen
alsof de vonken tot op haar zouden overspringen* Was het de duistere
macht van het bloed dat haar dronken maakte?
Blauwbaard had zijn hand op haar hoofd gelegd en streek den
doek weg die heur haar samenhield* En zij boog haar aangezicht naar
hem toe en kuste hem op zijn volle roode lippen*
Het duurde reeds heel den zomer* En zoo veel gaf die vrouw aan
Blauwbaard dat hij alle andere kroegen vergat* Wanneer hij 's morgens door den dauw stapte naar den overzet, dan glunderden boerenmeiden hem tegemoet, maar zijn vriendelijkheid voor hen was weg*
Slechts die ééne bleef*
De vrouw wist niet meer dat een andere man aan de grendels
van zijn gevangenhok ruttelde omdat de volle zomer hem naar het
water en naar zijn vrouw riep* Die had geen angst dat hij weerkomen
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zou en haar bij de haren over het weitje en door de gracht naar den
slijkzoom van de Schelde zou sleepen.
Die vrouw leefde in de onafgebroken dronkenschap van Blauwbaard^ omarming. Zij zong niet meer als de zon brak door de morgennevels van den stroomlij liep rond als een vreemde in haar eigen huis;
haar oogen schitterden en het was alsof de krachtige adem van den
vloed aan haar wangen en lippen zijn prikkel had meegedeeld.
De eerste dagen werd er veel over gesproken. Blauwbaard kwam
nog zelden door het dorp gereden en misprees de uitnoodigingen van
de overheden die hem, meer dan ooit, de uiterlijke teekens van hun
eerbied betuigden. Maar hij rees vóór de zon, en als de avond reeds
lang gekomen was klonk de riemslag van zijn terugreis over het water.
Later kwam ook de nacht niet meer tusschen hen.
*
He

#

't Was September toen de vent te Dendermonde werd losgelaten
om zijn tijdelijke vrijheid te besteden aan strooperij.
Daar waren veel kroegjes rond de gevangenis. Gerechtsdienaars
zitten gaarne ongegeneerd en dicht bij hun werk. En alwie iets met de
justitie had af te rekenen vulde er hun kelen uit vleierij of uit opluchting. Daar ging de man van Blauwbaard's uitverkorene eerst naartoe.
Een ambtsknecht van den Hamschen baljuw zat er loensche
knepen te vertellen tegen de waardin en rees omhoog toen hij binnenkwam.
— Eh! wij pakken der eenl Wij pakken der een! riep hij en schudde de man met geweld dat vriendschap moest zijn.
Maar de andere was wantrouwig. Een strooper voelt zich niet als
een dief, al neemt hij het stelen als bijprofijtje. Als hij wordt aangegeven beschouwt hij dit als een onrecht en een leelijkheid.
— Om mij gauw terug aan te geven, zeker? vroeg hij. Nu was
die ambtsknecht niet zoo sterk gebouwd als zijn positie vergde; hij
vermeed den twist en loofde alleman.
— Ge zijt te stout, zei hij. Onder ons gezegd en elders gezwegen,
ge zijt te stout. Als de vijvers van 't kasteel afgeschuimd worden, dan
roepen ze : 't is Jacob van Willems, omdat ze weten dat gij alleen het
durft. Ze moeten niet zoeken> ze weten't.
De waardin stond bewonderend Jacob toe te lachen* En hij werd
zachter en zd :
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— Wij pakken der een!
En als ze er vele hadden gepakt, vroeg de ambtsknecht zoo van
verre :
— Wat gaat ge doen met ridder Blauwbaard?
Jacob van Willems keek dom*
Of hij dat niet wist? Iedereen wist het maar als hij 't niet wist had
hij liever dat het een ander zei* Ze zouden beter nog een pakken*
En toen hij 't wist vloog de vloekende woede in Jacob van Willems naar omhoog* De ambtsknecht bracht hem een maat bier; hij
dronk ze uit in één teug en sloeg ze door de ruiten* Dan sprong hij
buiten en stapte naar huis*
Lang was de weg zonder huizen* Kreupelhout* weiland en akkertjes* Daar stond eindelijk de molen* En als hij in de huizen kwam begon
het te donkeren en hij vloekte en dreigde dat alle deuren opengingen.
— Jacob van Willems is uit den bak!
Het nieuws liep hem vooruit tot aan het water* De vrouw zat
alleen in de schemering, nog bedwelmd door Blauwbaard's kortgeleden aanwezigheid* Daar holde een wijf binnen en schreeuwde :
Jacob van Willems komt!
Zij hoorde hem; één gehuil en gevloek van toen hij in de huizen
was gekomen, hooger dreigend in de stilte die op zijn getier inviel*
Het klonk naderend in de weerkaatsing van wei en sloot, in de vereenzaming van den Septemberavond*
De vrouw holde naar het bootje, het eenige dat aan den oever
lag en als haar eerste riemslagen door het geruisch van het water
braken hoorde zij het gerinkel van scherven en gevloek*
— Waar zijt ge, gij verdomde***
Krachtig werd het aangedragen op den avond* En daar riep een
vrouwestem : Ze is weg!
De oever was reeds verdwenen in de schemering maar zij voelde
de eenzaamheid niet van den stroom in den avond* Iets als een krachtige blijdschap doorgloeide haar omdat zij in dit avontuur was voor
hem* Zij roeide door het geweld van den vloed naar de overzijde en
dan gleed de boot; in de stille ondiepte van den rivierboord
vooruit*
In het hooge riet schrikte zij het late leven op; zij verschuwde
met kort geroep de slapende rietmusch en keek vol verlangen of er
licht brandde in Blauwbaard's kasteel*
De boot was gemeerd en zij ging, recht op en zonder schaamte
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naar hem toe* Hij stond aan een venster en keek in de donkere Schelde
en toen zij :« Hola!» riep lachte hij haar gelukkig toe*
Langs den wenteltrap gingen zij naar boven, en terwijl hij altijd
aan keek naar haar vertelde zij hem waarom zij gekomen was* En later
als toortsgloed wiegde over het water en haar naam werd geroepen van midden den vloed, riep zij een uittartend «hier» en drukte
zich dichter tegen Blauwbaard aan*
Zij vroeg hem niet wat zij aanvangen zou* Alleen het oogenblik
sprak in haar en zij richtte zich naar zijn mond*
Zoo zaten zij lang in het venster en de nacht kwam met licht
van sterren, onbeweeglijk over den vluggen stroom* Hun liefde was
woordloos geworden, zelfs hun fluisteren had opgehouden •
Blauwbaard sloot het venster en ging met den rug naar het vuur
staan dat zachtjes knakte in den haard* En toen zij haar handen over
de vlammen strekte zag hij den rozen schijn gloeien van het bloed in
haar vingers waar deze elkaar raakten*
Hij bezag haar aandachtiger als of hij in haar iets ontdekt had dat
hem nooit te voren onder oogen was gekomen* Hij zag de roze glans
vanuit haar handen gaan door haar hals; hij zag het edele spel van het
bloed dat klimt en daalt, langs dij en heup en borst, het rijke leven dat
welde en sloeg in die vrouw*
Hij liet zijn hand streelend langs haar gaan en overal klopte het
onder zijn vingers, het jonge ongetemde bloed* Het sprong op onder
den slag van pols en borst en in de zoete aderen van den hals, het
sidderde in de lippen, het golfde door het hart* Hij drukte haar aan
zich en hij voelde hoe het ruischte tegen hem aan*
Het was hem of zij heelemaal doorschemerd was door het
zachte gloeien van haar bloed en als hij haar mond op zijn lippen
voelde proefde hij den tergenden, zoeterigen smaak*
En toen de maan doorkwam en alles onwezenlijk maakte stond
Blauwaard met de doode vrouw in zijn armen en zijn mond dit haar
gekust had boven de wonde van het hart, was als een groote roode
wonde in zijn gelaat*

De winter was zacht; hij was als een eindelooze herfst met af en
toe de beet van de vrieskou* Vlagen van regen en wind sloegen over
de daken van het kasteel en over den stroom*
Sedert de tweede vrouw boven hing in de torenkamer was het
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rustig geworden in Blauwbaard. Hij kon bij het haardvuur zitten,
heel alleen, met het visioen van het vuur voor zich. De wind daarbuiten, die geeselde over de Schelde, zong het stormlied van de kampnachten en hij luisterde ernaar zooals men luisteren kan naar muziek
uit de verte*
Een pater van het klooster die op een avond niet verder durfde
omdat het te wild was over den dijk had hem gesproken over vele
dingen die hem nieuw waren* Schoone historieën die in de boeken
stonden, mirakuleuze wapenfeiten uit de kruisvaarten, liefde die
bloeide als iets onwezenlijks in den ruwen tijd* In Blauwbaard was een
groote begeerte gekomen te kunnen lezen* En tweemaal per week zat
hij met den pater over een ruig boek gebogen waarin de letters stijf
gereid stonden in het mysterie van hun beteekenis*
Maar toen hij lezen kon werd hij woedend op het boek; zoo spraken de menschen niet en zoo deden zij niet* Een mensch was bloed,
kracht, eten, geweld* En hij las alleen over gezucht en tranen, en er
werd in gesproken zooals alleen bedelmonnikken het deden* Hij zei
het aan den pater en joeg hem weg*
Hij besteedde zijn tijd aan de paarden en het vee* Met aandacht
ging hij hun leven na, beluisterde hun geluid en vond het een genot
zijn hand te laten gaan over het glimmende kruis van een paard of
de ruwe schoft te betasten van het hoornvee* Hij rook met wellust
den geur van de stallen en lei zijn gezicht tegen den hals van zijn
geliefkoosd paard*
Toen de Lente kwam snoof hij den geur van de aarde en het
groen en hij deed de staldeuren wijd opengooien* Hij gleed in zijn
boot en liet zich drijven op den stroom, en zijn handen hingen in het
lente-troebele water*
Hij sprong te paard; het voorjaar steeg in het klauwende dier
en brieschend vloog het over het land; de notelaren begonnen te rieken, de wolken schoten door de verte en de Schelde ijlde het Noorden
tegemoet*
Overal kende men hem* Wie hem eens gezien had vergat hem
niet meer* Hij was niet pootvast en de helft van Dendermonde had
op zijn kosten gedronken* De bazen van de taveernen kwamen in
hun deur staan om hun kalotje af te nemen en de statige burgers,
geconfijt in muilentrekkerij trachtten hem te benaderen*
Het krotjesvolk was er veruit meest interessant, maar Blauwbaard had de gratie van staat over zich gekregen en zijn instinct lokte
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hem niet meer naar de kroegjes en 't goedkoop plezier* Het ambt
maakt den mensch en niet omgekeerd en zijn ambt was een blazoen
en perkamenten te hebben* Wel scheerde zijn tong nog over zijn
volle lippen als hij in het licht van de zon de gespierde schoonheid
van de boerenmeiden in 't oog kreeg, maar hij zocht zijn plezier in
zijn eigen stand*
De vrome dochters van rijken bloede bloosden voor hem, en hij
zag het graag* De moeders roken een huwelijksprooi als hij voorbijreed en trachtten nog vriendelijker te zijn dan de dochters* Maar de
Lente zwol in het groen en de bloemen van de Scheldemeerschen en
Blauwbaard zat in zijn kasteel van Bornhem en was Dendermonde
vergeten*
Daar woonde nu een Weduwe die sedert lange jaren over haar
droefheid heen was* Zij droeg met ongeduld het preutsche leven van
het stadje waar niets ongeweten blijft* Zoo was haar jeugd voorbijgegaan en met de veertig jaren, als het vuur van het leven nog eens
omhoog slaat, kwelde haar het ongeduld*
's Avonds, nadat zij de schoone formules van haar devotie uit
het boek gelezen had, overliep zij in haar gedachten alles wat fatsoenlijk huwbaar of pakbaar was* Mager bleef het, snoeshanen hier en
daar, kale mijnheeren in verwaandheid opgeblazen, slecht pratende
mondhelden, verstand zonder geld en geld zonder verstand* En de
arme weduwe voelde «zich ongelukkig in het krenterige stadje en glimlachte toch van achter haar venster als de over-zich-zelf-overtuigde
heeren met diepen groet voorbijgingen*
Ze was rijk* Een paar dozijn boertjes hadden een deel van hun
gezondheid besteed aan haar fortuin* Zij had tot aandenken van haar
man zaliger een kerkraam gegeven en ging door als een mild en
menschlievend karakter* Ook thuis ontving zij haar zeldzame gasten
ruim en haar rond en bloemend opzicht gaf te kennen dat zij het
zich in de aardsche zaken niet liet te kort komen*
Met die Lente nu voelde zij meer dan ooit de eenzaamheid van
haar leven naast zich in huis* En toen Blauwbaard op een lichten,
Zuiveren voormiddag onder haar venster voorbijreed zat ze een tijdlang met haar bevende handen in haar schoot* Zijn hoog, recht lichaam dat in trage majesteit in den zadel bewoog stond overal
voor haar* Zijn baard met de roode vlek van zijn lippen, zijn zwart
kaproen waar een roode veder over lag*
En telkens als zij hem zag, rijdend met de onbewuste gratie van
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wie niets te doen hebben, werd de koorts geweldiger in haar* Zij
vluchtte naar de geurige stilte van de dijken waar het bewegende
water het oog vasthoudt; zij zag de zeilen draaien achter een bocht,
zij hoorde het gelui van een stadsklok, keerde terug naar huis en keek
onvoldaan door het donkere raam naar den schemer van de sterren*
Herhaaldelijk reed hij haar venster voorbij* Als de dag helder
was zat zij op wacht want zij wist dat hij niet kwam voor de menschen
maar voor de Lente* Dan boog zij naar hem toe en bloosde en was
ontroerd, en groette gelukkig* Blauwbaard nam buigend haar aandoening in ontvangst en reed door*
Zij ging wandelen op den weg waarlangs hij komen moest* Maar
hij kwam niet of was reeds voorbij* En de schoone dag van de Lente
was haar eindeloos lang*
Toen had zij kans*
Zij was gegaan zoover zij kon, de kronkelingen volgend van den
dijk, tot zij moe was en ging zitten* Het gras was malsch over de vettige aarde en het water rook sterk* Het was de tijd waarop de tij aarzelt alvorens te keeren en het water kringetjes maakt die zachtjes
uitvloeien in de deining van den stroom*
Te midden van de glorieuze Schelde kwam Blauwbaard gedreven
in een licht bootje; hij roeide traagzaam en Zonder inspanning, gedragen door de laatste kracht van het wassende water* Zij zag hem en
stond recht om hem te groeten en met breed gebaar deed hij zijn
bootje naar. den oever zwenken*
De ontroering en het verlangen hadden haar verjongd en
Blauwbaard vond haar schoon, met het spel van takken en zon
over haar*
Zij praatten en hij vond nieuwe opgewektheid in zijn woorden,
haar handen waren zacht en geurig en haar blonde haar was vol
gouden stippeltjes* Zij keek op naar zijn kracht en haar oogen waren
als een water vol van de troebelheid der Lente*
In den namiddag vaarde zij niet hem meê, op de zakkende tij,
en de zon lag verblindend vóór hen uit op den breeden stroom*
*

De schoone weduwe had een reputatie zonder vlek of kreuk*
In het kwaadsprekerige stadje hadden ze wel eens gegrinnikt
omdat zij teeder was tegenover de jonge heertjes van goede familie,
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maar nooit zou iemand het gewaagd hebben brutaalweg een naam met
den hare te vernoemen*
De storm die haar, in de rijpheid van haar leven, had verrast
was geheim gebleven, In kerk of gezelschap doofde zij de vlam van
haar blik en voor haar bekenden leefde zij voort haar eenzaam leven,
vervuld met kleine bezigheden en kleine genoegens*
Zij was voorzichtig en sluw en genoot boven alles van die
gestolene vreugde welke zij alleen wist* En als Blauwbaard door de
straat reed zond zij hem, vanachter het gordijn, een driftigen groet
die hij alleen zag, en beantwoordde met een luchtig steigeren van
zijn paard* Zoo waren zij overeengekomen*
Dit spel van verborgenheid was haar bijna zoo lief als haar liefde
zelf* Zij droeg in zich jaren en jaren van ongebruikte verliefdentrucjes die zij nu te pas bracht met de vreugde van een jong meisje*
Zij kon verrukkelijk schelmsch zijn als zij bij Blauwbaard was en hem
de onwetendheid verhaalde van haar kennissen* En Blauwbaard keek
verwonderd neer op de veertigjarige die zoo vol streken en plezier
Zat als een kwajongen*
Voor hem was zij gekomen op een tijd van lusteloosheid* Die late
liefde was voor hem als het vlakke water waarop hij zich, in lentelijke
luiheid, drijven liet* Haar woorden gingen over hem heen terwijl hij
hoorde zonder te luisteren*
Het duurde niet lang of het verbaasde geluk van de weduwe was
tot bezinking gekomen* Zij geloofde aan de zekerheid van haar. bezit
en haar geest had het reeds verder uitgebouwd* Het kasteel dat
heerschte over veld en stroom had haar machtig bekoord* Zij was
niet jong genoeg meer om van het leven niets anders te vragen dan
liefde* En als zij* bij gestolen bezoeken, een poos alleen was, sloop
zij nieuwsgierig naar koffer of ladekist, snuffelde in schuif of schapraai
om 't zilveren vaatwerk te keuren en waardeerde de aanstaande vermeerdering van haar fortuin*
Wat Blauwbaard meest aan haar beviel was haar luchtig gebabbel
en haar goedige bezorgdheid* Zij had die wijsheid van het leven welke
de waarde kent van de nietige dagelijksche dingen* Hij was dikwijls
verwonderd een begeerte voldaan te zien vooraleer hij ze had uitgesproken* En zoo zaten die beiden met elkaar in zon en lentelucht,
aan het open venster waardoor de vochtige zucht van den stroom
omhoog steeg*
Door haar kreeg Blauwbaard het inzicht in die vele kleinigheidjes
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die heel het bestaan van een stadje stoffeeren* Een onvermoede wereld
van voorzichtigheid, lafheid, beleefde naijver, trots in armoe, gierigheid, conventie* Het was grappig om haar te hooren en te zien als zij
het leven in het compas nam van den Dendermondschen levenscodex, en goed en kwaad, verdienste en verworpenheid aan de conventie van het stadje toetste.
Zij was hem een tijdverdrijf zooals hij er nooit een geweten had*
Hij kuste speelsch haar ronde, roze hand als zij hem een frisschen
dronk had bereid en zag graag heur goud doorspikkeld haar aan zijn
borst, vlak onder de blauwe glanzende golving van zijn baard*
Het werd toen de tijd tusschen Lente en Zomer als na den warmen dag de avond nog rilt van verrassende koelte* De tocht van het
nieuwe seizoen ging door het huis dat lichter scheen onder het getrippel van de weduwe* Blauwbaard was naar de stallingen gegaan waar
ketens ongeduldig rammelden bij geklauw van hoeven*
Zij ging naar den wenteltrap, heur haar wemelde in de bries
die de Schelde joeg door de kijkgaten* Een oogenblik keek zij in de
diepte : het water dreef alsof een gelijkmatige adem het voortstuwde
en een karrekiet zong weemoedig in het lisch*
Links en rechts gluurde zij nieuwsgierig in hoek en gewelfde
kamer tot ze voor een deur stond, zwaar op verroeste hengsels* Zij
aarzelde en keek naar de trap en luisterde of geen deur sloeg beneden*
En dan draaide zij den sleutel in het slot*
Daar stonden de koffers en het wapentuig, log en roestig* De
oude plunjes hingen er, vergane zijde, dof geworden satijn* En twee
groote zwarte vlekken kleurden de planken nabij den muur*
De reuk van het beslotene en verstorvene deed haar stilstaan*
Toen trad ze naderbij*
Een voor één betastte zij de oud-modische gewaden en beproefde
de stof met haar vingers, en hield ze tegen zich gedrukt en glimlachte
als het haar aardig stond* Daar gleed haar voet over een van de
zwarte vlekken en zij staarde met groote oogen naar het dikke,
kleverige vocht* En haar gil helmde langs het hooge gewelf want
zij had de lange blonde vlechten gezien en het verwarde, donkere
haar en de knokkelige handen die stijf neerhingen tusschen de
gewaden*
Zij holde naar beneden* Daar stond de hooge gestalte van Blauwbaard*
De glimlach over zijn lippen verstarde en hij dreef haar terug*
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Hij zag het zwarte spoor, en de openstaande deur, en vóór die deur,
de weduwe die neerknielde en waanzinnig was*
Toen hij terug den wenteltrap afkwam en door de kijkgaten in
de diepte van de Schelde neerschouwde was er een licht in zijn
oogen dat niet van de Lente was* Hij snoof met wild behagen de kracht
van den stroom*
Nog voor de avond viel werd de brug achter hem opgehaald*
Ridder Blauwbaard reed het Oosten in*
FlLIP DE PlLLECYN*
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« De Drie Gapers »
«Every dog has his day »•
Langs de groote baan van het Leven stond de kleine herberg
«De Drie Gapers »• Die Drie Gapers waren twee. De derde***
De derde was de Voorbijganger, die verwonderd opkeek naar
het verweerd uithangbord waar twee dikke kerels in slaapmuts hun
mond wijd opensperden* Een der voorbijgangers, om het even dewelke der zoovelen, die een oogenblik verward stonden omdat twee
geen drie is*
Achter zijn gordijn zat de Baas glimlachend den onbewusten
derden Gaper te bespieden, en hij was nooit moe van de eeuwenoude
lol, die hij steeds kapitaal vond, vooral wanneer de Voorbijganger
den mond opendeed* Dat was voorzeker een klant, wien het eerst moest
dietsch gemaakt worden en die dan eenigszins verstoord, maar toch
luide lachend, een pint bestelde en over het weer sprak*
Wès het een pint? Och, sedert zooveel jaren reeds bestond de
kleine herberg, dat in den loop der tijden de naam van den beker
misschien veranderde, zooals ook het uithangbord wel eens herschilderd werd* Het bier was hetzelfde* En de Gapers* En de Baas ook, de
Baas bleef, sedert hoelang ? dezelfde, ofschoon hij wellicht een weinig
verschilde van uitzicht met dien van 't jaar zooveel; af en toe misschien
eens herschilderd in een jongen kerel, maar toch : de Baas van
« De Drie Gapers »•
Hoe het dan komt dat de Baas weduwnaar is, en een enkel kind
heeft, een heel jong meisje? De Baas zal veranderen, schier onbemerkt,
en daar staan achter den toog : een jonge metselaar-zonder-werk, die
met het meisje getrouwd is, en « De Drie Gapers» zal blijven met de
eeuwigheid van het welbekende, het intiem-middelmatige : met de
streek en de menschen vergroeid als een onmisbare instelling en noodig aan den smaak en het uitzicht der dagen*
Maar aan de Dochter is iets wonderbaars gebeurd, en dat wil ik
u even verhalen* Want zij gelooft het zelf maar in het geheimste van
haar wezen, — haar oogen, soms, hebbenden mooie vlam — en 'k
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wou toch dat ge ze wat zoudt beminnen, als een menschelijk schepsel
dat zij is, met haar niet uitgesproken en nooit te vertolken verlangen,
dat deel uitmaakt van een dieperen zin van het leven, en wellicht een
bevend gebed zonder woorden is, pijnigend wegens té groote* onverwachte weelde en duister wegens té schitterend licht.
Zij is heel jong nog, kind dat stilaan tot een meisje groeide, met
lange-armen-en-beenen en nog niet verfijnde gewrichten, met té
roode wangen misschien en voorzeker té roode ooren, en haar dat
nog wit-blond is, en oogen vol blijheid en blauwe rust* Links van
gebaren, en liefst wegvluchtend naar de keuken wanneer de nauwkeurig bespiedde, oriwetens koddige Voorbijganger de deur openduwt,
en zij haar lachen plots inslikken moet* Een kind van-te-lande, met
een paar liedjes zoemend in haar hoofd, en anders onbewust meelevend
het breede gedoe van zon en wolken en regen en wind, maand na
maand; zich zelf niet kennende, wat schuchtere, maar eigenlijk ongestoorde, saamgebaide kracht, aanbiddelijk en altijd hernieuwd
mirakel van jeugd*
En zij is de Dochter uit «De Drie Gapers»! Wist ge dan niet,
dat er met haar iets gebeuren moest ?
Dien laten zomernamiddag, zwaar en broeierig, verzadigd van
zon* Staalgrijze lucht met onrustige purperen einders; hangende,
doffe blaeren; zoet-zwoele geuren van over-rijpe rozen in den kleinen
tuin* In de zaal, halfduister na 't schelle licht, glimt vreemd het koperwerk van den toog en ook de vergulde lijst rond een nog zwart printje
van het-ooge-Gods-in-den-driehoek; en daar zoemen eenige vliegen
tegen den klaarte-bestreepten spiegel aan, in de luwe stilte* Een kar
dokkert weg* Stappen* Haar hart jaagt* Even een schaduw door het
licht der open deur : de Voorbijganger, die het uithangbord niet belet
en niet binnenkomt* En daarom nu een kleine treurnis in haar* Of
Vader sluimert is niet zeker : hij zit zoo stil, maar hij snorkt niet* Zij
heeft haar hals wat vrijer gemaakt* Maar toch voelt ze zich beklemd
en onrustig* Alsof ze iets verwachtte, dat maar niet komen wil* En
plots wéét ze : 't is het oogenblik*
Zij luistert met ingehouden adem : buiten wordt gefezeld, dan
is er een gerafel boven de deur en langs de muren; even wordt de
ingang donker, en daar staan twee mannen in de herberg* Zij schijnen
wat verlegen, bewust, als het ware, dat zij een rol spelen in iets ongewoons* Zij nemen hun slaapmuts af* Zij gluren en pinken* 't Moet
voor hen duister zijn* Dan maken zij allebei het bedeesd keelgerucht
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der menschen die weinig spreken, en zeggen goeiendag* De Dochter
staart* De Baas wipt op, zegt niets, en buiten; dan terug, traag, maar
niet meer verwonderd* Zijn uithangbord is ledig en zijn Gapers staan
bij den toog* Een is blond en rozig, een gezellige beenhouwer ziet hij
er uit, de andere is donker van gelaat en behaard als een wildeman*
Hun monden zijn toe*
— «Wat mag ik u bestellen?» zegt de Baas*
Zij drinken, aarzelend, zooals een kind bier probeert* Zij kuchen
nog eens, en dan zegt de blonde plots :
— « Ja, Baas, dat moet u verwonderen* Wij hadden al lang gedacht, ons eens los te trekken, en wij hebben 't nu toch gedaan*»
— «Eindelijk!» meent de donkere, en zijn oogen vlammen*
De twee Gapers komen nog dichter bij elkaar* Eén zinderend
blok in den komenden avond, die uit de hoeken naar hen toe drumt*
En de dubbele trilling hunner stem zwelt aan met een begeeren dat
te machtig is voor het kleine meisjeshart*
— «Wij hebben sedert het begin der tijden de breede baan
aangegaapt* En alles is aan ons voorbijgegaan, alle menschen en alle
wagens*»
— «Soldaten op doffe kadans, altijd meer soldaten, alle zwijgend,
en altijd aan, en twee of drie floten een deuntje; en weinigen kwamen
terug;»
— «Menschen op weg naar de groote geheimzinnigheid, die
men 's avonds ginder raadt aan den gloed in de lucht;»
— Duistere, norsche mannen gingen er ook, en hun blik had een
gloed van opstand;»
— «En goede boertjes en boerinnetjes kwamen voorbij en treuzelden terug;»
— « Altijd dezelfde, sedert wij ze hebben gekend, dezelfde kleeren,
dezelfde weinige woorden;»
— «Met dezelfde vreugden en smarten, met kinderen voor den
doop soms, en soms een lijk;»
— «En enkele koppels, 's avonds, als de nachtegaal fluit en de
wereld te vol schijnt;»
— (f Stille paren glijdende voorbij in den oneindigen avond;»
—• « En de wagens met den oogst, en de luchten vol luide kreten
en geknal van zweepen;»
— «En de precieuse sjeezen, en de ratelende koetsenden de
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brave rijwielen, en de autos die een stuk van de trillende baan meerukken in hun vlucht;»
— «En de lucht vol vogels, altijd, en soms een vliegmachine.»
— «Maar...»
— « Maar wij hebben het alles te lang begaapt.»
— «Wij hebben te veel zon en regen op ons gelaat voelen kletsen;»
— «Te veel fruitboomen weten bloeien en blinkende rijpheid
geven en dor worden, en dan weer eens sprookje spelen;»
— « Wij hebben te lang gekeken naar uw vervelenden molen, en
naar den gulden haan van uw toren; »
— «En de stilte geteld met uw dorpsklok.»
— «En te lang is alles aan ons voorbijgegaan, alle menschen en
alle wagens.»
't Was of hun stem móest zwijgen van ontroering. De zittende
Baas was verloren in de duisternis achter het vage geglim van den toog.
En de Dochter voelde in haar enge borst heur hart groot en onstuimig
als een stormvogel. En daar klonk, gejaagd :
— «Zegt ons, zegt ons, hoe men léven moet!»
— a Wij willen leven! Wij willen meedoen I Zegt ons wat het is!»
Maar de Baas heeft niet geantwoord. En de Dochter wist niet.
In de stilte die woog als een eeuwigheid snikte zij, één keer maar.
En dan was alles veranderd. De dubbele stem aan den toog
klonk heel moe, als van verre :
— « Doet gij eigenlijk iets meer dan wij? Is er iets anders? »
Zij had willen antwoorden. W&t, wist zij niet. Als een opgulpen
van een moederlijk verlangen om een té groote pijn te troosten, en met
de zekerheid dat er iets anders wès. Maar de wilde stormvogel in haar
borst heeft het niet toegelaten.
— 't Meisje is maar een kind. Maar gij, Baas?»
—ftHij is de derde der Drie Gapers.»
Hier joepte de Baas op. Maar een moede stem klonk :
— «In welk land zijn wij hier? »
— «In Vlaanderen», zei de baas.
— « Kom dan », zei de eene Gaper tot den andere. « Te-rug dan
maar naar ons uithangbord.»
't Was heel duister. En alles scheen ledig. En dan hoorde zij Vader
zacht snorken. Zij heeft hem wakker geschud en naar boven gedaan.
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Maar toen zi] er hem 's anderendaags van sprak, wist hij niets*
En aan het uithangbord was niets veranderd*
En, langs de groote baan van het Leven, staat nog altijd, voor
eeuwig en altijd, de kleine herberg « De Drie Gapers »•
FRANS D E BACKER*
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Daar komt volk over den vloer...
Een goed onthaal vindend, komen de verbruikers, van lieverlede
meerderend, in het huiselijke kafeetje der Bonnefoy's bitteren*
Zelfs na het avond-aperitief zoeken ze er kout* Inzonderheid als
de slagers doende zijn in het Abattoir, zijn het er drukke dagen* Op
hun klompen overrompelen die, na den noen, 's Donderdags en 's
Vrijdags, het « Café des Bouviers» en verteren er den pot* Ook het
volkje dat in den omtrek zwoegt, neemt er een slok onder het schaften***
Een wonder is het, zoo meteen als de Bonnefoy's op slag zijn
geweest in deze, met hun vroeger bestaan vergeleken, tegengestelde
omgeving*
Voor Louis heeft de klant op allen en alles den voorrang* Hij
is een model van een waard, elkeen meet hij de maat vol en bij debat
of geschil, bewaart hij een neutraliteit waarmede partijgangers en
tegenstrevers zich impliciet verzoenen* 's Morgens doet hij zijn
ronde bij Legay's afnemers* Na den middag blijft hij thuis, schommelt in den kelder, waakt, gelijkvloers, voor de belangen van zijn
zaak*
Met zijn een oog is het nu nagenoeg in orde* Om het andere
bekreunt hij zich voorshands minder* Als Hélène er hem aan herinnert, heeft hij altijd een uitvlucht* «Ik kan hier bezwaarlijk gemist
worden, » of,« We hebben pas een bom duiten gespendeerd, laten we
nu wijselijk wat vergaren, — we hebben het geld zoo maar niet voor
het oprapen,» of nog, <Jk weet me best met mijn eèn oog te behelpen!
Zoolang ik jou met geen andere vrouw verwar, lieve, hoef je je over
mij niet te verontrusten !•»
Hélène komt handen te kort* Buiten de klanten moet ze zich
insgelijks met haar gezin bezighouden* Dat alles is haar geen kleine zorg, al is er thans, naast Charlotte, een werkvrouw bij haar in
dienst, Marie Vavasseur* Deze schrobt en boent, lapt de glazen,
wascht borden en schotels om*
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Sommigen is het vuilbekken in den mond bestorven, — zóó het
disparate en ongegeneerde zooitje der slagers* In het kafee bedienend,
heeft Hélène zich voortdurend te ergeren aan hun dubbelzinnige
taaL
Het zijn mijnheeren! Ze zijn zoowat met z'n twintigen om
gansch het stadje te bevoorraden* Allen, zonder onderscheid, doen
voordeelige zaken* Het uiterlijke teeken van hun welstand is hun dekselsch gerij l Ze mennen vurige paarden* Als ze in de stad toeren,
wijken de voetgangers pardoes uit, zoó woest als ze hun harde dravers laten hollen* Met de zweep klappend, trekken ze, om de week,
den boer óp* Voetstoots koopen ze daar het slachtvee* 's Avonds
keeren ze stedewaarts, met een partij kalveren of schapen op hun kar
en een verzorgd stuk in hunnen kraag*
Bonnefoy's trouwste klant is Ellie, een zuivere jonkman! Hij
huist in het Abattoir* De Municipaliteit bezoldigt hem* Zijn dagtaak is moeilijk te omschrijven* Tegelijk portier en nachtwaker,
lampenist en schapenscheerder, koeherder en magazijnier, onderhoudt
hij de stallen, kruit mest, stookt het vuurtje voor de knechten die de
gekeelde zwijntjes zengen, sleept de afgetornde huiden naar de
bergplaats van de leerlooiers> opent en sluit het hek als de drijvers
het kwijlend, onwillige vee, 't erf opknuppelen, bezemt en plast,
sjouwt en sjort, lummelt en jaagt* Hij is tevens allemansvriend*
Ziet eèn van zijn kennissen er tegen op, in zijn eentje, een glaasje
loopen om te slaan, dadelijk is Ellie bereid om hem bescheid te doen*
Ook de velen voor wie Ellie bij tijd en wijle de handen uitsteekt,
veronachtzamen den charmanten drinkebroer niet* Dagelijks heeft
Ellie aldus een rantsoen spiritualiën van diverse kleur en gradatie te verschalken, dat alles behalve alledaagsch is* Hij geraakt niet
meer dronken, hoogstens wat aangeschoten* In een vat als zijn buik
is er plaats voor ettelijke pierenverschrikkertjesl
Ellie is al op jaren, gedrongen, kortademig, stripsch en bij
vlagen podagreus* Door niemand of niets is hij uit zijn humeur te
brengen* Hij spreekt slechts om te beamen wat anderen zeggen*
's Zondags, onveranderlijk, draagt hij een gewast taffen vest met
lustrinen mouwen* Eerst in den vooravond komt hij dan uit zijn
hoek, want, purgeerend dien dag, zingt hij brullend zijn repertoire
op de retirade kil
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Ook Pitou is een putter van de oude garde* BoL Wanneer hij
aan den stap is, draagt hij een blauwe kieL Zittend, heeft hij veel weg
van een rob op het droge : hij wiegelt voortdurend* In gezelschap is
hij doorloopend geestig* Hij strijkt je een kwinkslag &f, of het een
lucifer is* Aanstekelijk komiek werkt daarbij de onverstoorbare ernst
van zijn roze tronie*
Stamgasten in het « Café des Bouviers» zijn verder : Tripe,
Vincent, Pé Charles, Basile, Lenormand; Riflard, — een kliekje
pimpelaars, snar, maniak, boersch***
Alhoewel Tripe stottert zoodra men hem aankijkt, wil die zich
toch steeds in het gesprek mengen* Vincent is een vetweider* 's Zaterdags draait hij zijn vrouw plichtmatig een pandoering : « mijn geld
tellen » noemt hij dat*
Zoo precies als Pé Charles een geut absint aanlengt, het water
door de klontjes filtreerend, doet het hem niemand na! Basile is zoo
doof als een pot* Lenormand, de spekslager, hoort, ziet en zwijgt*
Hij heeft een langen, schralen hals* Aan tafel neigt hij het hoofd :
een schip dat met den boegspriet over het hek ligt!
Riflard loopt op de klap* Hij is met genot van pensioen, als buitenveldwachter uit dien dienst ontslagen* Wat hij niet heeft afgelegd
en nooit zal afleggen, voor hij het zelf aflegt, is zijn wapen : een
oudmodische, groene paraplu!
Zoo, onbelemmerd en boud, nemen ze allen in dit kafeetje hun
zwaai* Washington Irving's uitspraak wordt er geloofwaardig door :
de herberg is de tempel der waarachtige vrijheid*
De kinderen zijn zoo in het paradijs terechtgekomen! Bezijden
het ouderlijke kafee is een ferm stuk grond omtuind, waar ze meer
dan ooit het rijk alleen hebben* Die tuin is merkwaardig* Midden er
in, vult het doornige gewas van wilde rozen, het latwerk van een
prieeltje óp* Rechts, aan den kant van de straat, is tegen den huismuur
van den eenigen buur, een donker waschkot aangebouwd, waarin
er, naast een kleinere ruimte voor den regenbak, een bergplaats
is afgeschoten voor de in de reserve gehouden wijnvaten en ciderfusten* Links van dit hok stutten twee geschorste masten een geteerd
afdak* Opgeschoten struiken aaien, daar vlak vóór, met hun top, het
fronton van een loods* Over den glazen koepel van de als woonkamer
ingerichte serre, kronkelen dor en scheutig, de takken van een knob563

beligen wingerd* Te kust en te keur, in verwaarloosde perkjes, sprankelen bloemen : seizoenartikelen* Onkruid is er mede garneerseL
In heel dien hof staat éen boom* Hij telt! Het is een notelaar*
Onder zijn hooge, uitgespreide kruin wordt de grond, 's zomers,
niet eens nat, al regent het een goed buitje***
Of de kinderen daar roezemoezen, — men kan het zich zoo voorstellen* Maar de nieuwsgierigheid en de speelzucht van die brammetj es oversluiken de grenzen van een afgeheind terrein*
Den tuin langs, stroomt een beek, de fideele rivière de Ganzeville, enkele passen verder uitloopend in het Sas* Een lage, vermolmde
rudimentaire afsluiting, scheidt den oever van het water* Aan de
overzijde grauwt de rotsige hofmuur van het stedelijk Hospitaal*
Er is een poortje in dien muur uitgehouwen* Als het dienstbare
ventje dat daar eenzaam hoveniert, water scheppen komt, neemt
hij het planken beschot voor het poortje weg en dan ontwaart men
soms, in een rechthoek van scherp licht, de zwevende schaduw van
een gasthuisnon, de gestalte van een tragen zieke***
Achter het huis der Bonnefoy's snelt het water van de beek
schurend langsheen de oeveyboorden* Zijn loop is er bewogen :
dichtebij beukt de vloed op de schoepen van een grommelend molenrad*
Wat sleept dat water ook il niet mee? Waar ze de stad bespoelt,
wordt de beek een levend stort! De duivelskreet luidt er niet : «A la
chaudière!» doch : «A la rivière! »• En de kleine Bonnefoy's, thuis,
over de afsluiting aan -'t kijken of er, tusschen wrakhout en kruidslierten, geen vischje glipt, — hetwelk ze dan illico, met een kiezelsteentje, een klompje aarde opjagen*
Van tijd tot tijd verschijnen er sombere, modderige mannen in
de rivier, de schoonmakers* Hun stem rommelt* Ze dragen jekkers,
de bellen hangen er bij, hooge, stijve laarzen en staan tot aan de
heupen in het water* Wadend en dreggend, ruimen ze het kroos op,
het tuig dat de bedding verontreinigt, den vloed hindert* Door de
slib baggerend, schoffelend, bekrammen ze de oevers*
Terwijl vader en moeder zich binnen bevlijten om de klanten
te believen* jakt het kroost, op de twee jongste telgen nè, buitenshuis*
Een zwerm van kinderen, eigen en vreemde, verzaamt zich allengs564

kens in den tuin* Er zijn ongerekend de Bonnefoy'tjes, Madeleine
Nizet en haar oudere tweelingbroertjes* Jean en Alexis, Irene, het
dochtertje van een baanwachter die verderop* aan den overweg, een
baksteenen kavalje bewoont* Juliette Maréchal, het buitenechtelijke
meisje van éen als Madame Légume te goeder naam en faam bekende
groentevrouw.
Vóór dag en dauw is Juliette's moeder onderweg* Opdruistig
meldt ze zich geregeld in den vroegen morgen bij Hélène :
— Zal ik je 'n koopje bezorgen* ma bonne dame?
Madame Légume : het begin van een stoet* zoo indrukwekkend
van postuur als die vrouw is* lawaaierig en bevlagd* Ze vent groenten
en fruit : stillevens I Het berustend grauwtje dat haar wagentje trekt
lijkt* naast haar* nog slechts een lobbes van een hond, welken men tot
zijn straf een paar ezelsooren heeft opgezet* Hoe flauwtjes de bellen
van het opgetuigde ezelken ooi: klingelen, nauw is Madame Légume
in aantocht, of daar komt de straatjeugd opzetten* Deze doet haar
joelend uitgelei* Madame Légume is goed armsch en de kleuters
die haar grauwtje, niet zonder bijbedoeling, streelen, retireeren
zelden met leege handen*
Klaarblijkelijk uit haar pruikje, snauwt ze de schooiertjes toe :
— Willen jullie wel 's opdonderen!
Maar terzelfdertijd steekt ze hen wat toe, — ze heeft er hartzeer van kinderen iets te weigeren*
Vader Nizet heeft een baantje als chef bij de Posterijen* 't Is
het huishouden van Jan Steen te zijnent* De vrouw is er een ruïne*
Ze heeft een ziekte onder de leden die met geen drankjes te keeren
of te bezweren is* Nizet, in den druk aldus, pimpelt onbeseffelijk*
Jean en Alexis zijn een paar jaar ouder dan Marie-Louise* Het zijn
bleeke jongetjes, schrander en stil* Madeleine, hun zusje, een nakomertje, is een glunder, doddig snoesje met krul in het haar*
Irène's vader fokt konijnen in zijn gammele blokhut* Als het
kliekje niet op Bonnefoy's perceel ómscharrelt, hengelt het gereedelijk aan 's baanwachters deur* Het is er de zoete inval* De vrouw
verlekkert de kinderen* Ze is zoo hartelijk als dik* 's Donderdags bakt
ze pannekoeken, die ze met jam bestrijkt en opgerold, onder de kleuters uitdeelt* Aantrek heeft natuurlijk de overtraliede kist met de
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konijntjes, die daar zoo bedrukt zitten te knabbelen of ze den bontwerker verwachten, welke hen meteen den pels zal omtrommelen»
Maar wat leuk is het als de slagboom van den overweg wordt neergelaten en de baanwachter op zijn horen blaast : rakelings vliegt dan
telkens daarop de aangekondigde trein aan het roode, opgestoken
vaantje voorbij* Onweer 1
Soms overdwaalt het troepje het bedekte terrein van het Abattoir»
Men heeft er zijn kijk!
Vooraleer de boevers het vee stallen, wordt het gewogen op
de brugbalans, een los plankier, naast het aksijnskantoortje, in de
bestrating* Een kommies met ambtspet heeft het toezicht over de
baskuuL
Een os, een koe zijn makke dieren als men er weet mee om te
gaan, maar een kalf is maar een kalf, schuw en lomp* Het heeft dikwijls wat in, alvorens zoo'n stijfkop zich laat opsluiten* Ellie heeft
mooi sleuren aan het zeel, zoo'n nuchter kalf verzet daarom nog geen
poot* Hij zoekt dan hulp bij de snaken die, op zijn aanwijzen, den
staart van het steegsche dier omwringen* Hu! de stijfkop zet het dan
kwiek op een drafje*
Heel en èl gelatenheid nochtans, sterft het sterke, plompe vee
zijn gewelddadigen dood* Een kleine jongen drijft het naar de slachtbank* Het grootste rund wordt aldus aangepakt, onvervaard* Het
touw, den muil van het dier prangend, wordt door een in het plaveisel geankerden ring gehaald, aangetrokken en vastgesjord* De
oogen van het beest puilen angstig uit den neergebogen kop, doch
berekenend den suizelenden hamer zwaaiend, velt de vilder het met
éen slag tusschen de hoornen* Dof brullend ploft het rund ten gronde,
bedwelmd* Wild stampen de gestrekte pooten in 't ronde* Schrijdelings nu op de zwoegende schoft van het dier hurkend, rijt de
vilder het met zijn kort, puntig mes de keel open, kerft een slip in
den strot* Daarna wroet hij met de volle hand in de klokkende holte*
En terwijl zijn helper een zinken bekken onder de gapende, slijmerige
wonde houdt, gudst het bloed schuimend over 's vilders naakten arm*
Rochelend bezwijkt het rund* Een poosje later, van huid en ingewanden ontdaan, hangt het geslachte, onderstboven opgeheschen en
gehalveerde dier, met geknotte schinkels aan den haak***
Ja, waèr doolt dat kleine gewas al niet? Spelen de kinderen op
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straat, hun kreten springen er af als klemmen : telkens is er een liedje
gevangen! Een tijdje hoort men dan hun ritornelen opbruisen :
A la main droite, j'ai un rosier
qui porte la rosé du mois de mai...
J'entends Ie tambour qui bat
et Tamour qui m'appelle!
Allons vite, dépêches vous
d'embrasser la plus belle!
Sautez, dansez!
Embrassez celle que vous aimez!
Vóór het einde van 't refreintje nog, spat de rondedans uiteen*
In een adem rent de bent naar de brug, dwars voor het spoor, over
de beek geslagen» Over de ijzeren borstwering leunend, zaaien de
kapoenen keitjes in 't water^ rimpelende kringetjes te voorschijn
tooverend. Hop! ze stuiven aldra opnieuw uiteen, een stond daarop
te saam belandend op het afhellend, braak stuk grond van een scheepstimmerwerf. Nogmaals een versch spelletje verzonnen, overloopertje
b. v. En gezongen van :
A mon beau chateau,
ma tante, tirelire,
& mon beau chateau,
ma tante tire tire 1'eau!
Tot de toezichter van de werken, achter de karkas van een in
opbouw zijnde sloep uitschietend, hen plots komt verjagen en ze
alweer elders neerstrijken*
Als het weer en papa het toelaten, beklauteren ze de Cöte de la
Vierge. Eens boven, laten ze zich op een gladgeschaafd plankje, van
de bergflank naar beneden glijden, klimmen van her tegen de helling
óp, om er dadelijk weer af te slibberen. En zoo voort dan...
Zich af en toe op den drempel posteerend, volgt mama, met het
oog, dat verwijderd gestoei.
Buiten het rumoer dat ze maken op straat is er niets ten laste
van de kinderen te zeggen. Ze zijn schelmsch zonder listigheid. Een
Zeldzame maal betoonen ze zich driest : Tétine heeft het dan te ontgelden.
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Tétine, zoo noemen de kleintjes, in navolging van de kwatongen,
het besje dat in de spelonk van een dichtbij gelegen winkeltje omdribbelt* Omdat ze schrankelt en niet goed wijs is, beweert men dat
ze van de flesch houdt* Met den donker ontsteekt Tétine een zielig
lampje in het duistere gangetje, waar doorheen haar winkeltje wordt
uitgelucht* Voor de grap, als het éen hunner zoo terloops invalt,
komen de in de buurt plukharende rakkers, het lichtje uitblazen*
En zoo dikwijls als de sukkel dien avond dan het lampje aansteekt,
zoo dikwijls óok blazen de rakkers het weer uit, boosaardig* Als de
bent haar nog niet erger plaagt! Want eens met zfn allen aan den tril,
binden die deugnieten zich niet in* Soms dringen ze tot in 't gat van
de deur dóór, wild om zich heen schermend, gezamenlijk bulkend :
« Tétine! Tétine!» dat de scharminkel er tuitelig van wordt* Ja,
hébben ze haar zelfs, op zekeren keer, niet met een brandenden voetzoeker bestookt?
Ze leurt met nestels, garen, lint en zwaveltjes, Marie Bondieu,
en op haar wekelijkschen toer bezoekt ze net ter snede, elk huis van
de stad* Ze bergt haar waar in een mand, op den kromgetrokken rug*
Een sullige glimlach spalkt haar mondhoeken óp* Ze heeft zenuwtrekkingen, aldoor knikt ze van ja : een papegaai die zich pluist!
Nu Driekoningen in aantocht is, heeft ze vooral veel aanloop
van de jeugd* Ook is ze heden nog vele huizen vandaan bezig met
uitpakken, als de kleine Bonnefoy's, moeder reeds aan de ooren
malen, om Marie Bondieu, dezen keer, toch maar niet onverrichterzake te laten opdrossen* En opdat Marie hen niet ontsnappe, rennen
ze de koopvrouw te gemoet, halen haar in met blij kabaal*
Wat Marie Bondieu vandaag dan wel voor bijzonders te koop
biedt? Hier, kijk, een heusche schat spreidt ze op tafel uit : wondere,
fijne, geribbelde dingetjes in papier* Je kan ze uittrekken : akkordeons zonder muziek* Wat of dat zijn? Stoklantarentjes*
Unaniem klinkt de kreet :
— Oh! les beaux falots!
Mama doet er een fraaie kollektie van óp*
Het wordt vast, eens te meer, groote parade op Driekoningen,
met het garnizoen der Bonnefoy'tjes* Wat zullen ze een pret hebben
en zingen, 's avonds ,terwijl de lampions als dwalende lichtjes voor
hen uitzweven, lollig :
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Bonjour les Rois!
jusqu'è douze mois*
Douze mois venus,
n'en parlons plus!
La marmite est pleine*
Qui est-ce qui la vidra?
C'est Marie Caca,
avec son petit chat!
En dèt is nog niet alles* Eerst wordt de lekkere koek aangesneden
en opgesmuld dien de bakkers, op Driekoningendag, gratis aan hun
afnemers bestellen* Alle lichten zijn gedoofd* Alleen de kaarsjes,
het gelegenheidsgeschenk van den kruidenier, branden, in een met
zand gevulde tel geplant* En gejubeld dat er dan wordt als éen van
't gezelschap, het in zijn koek gebakken suikeren boontje ontdekt*
Hij wordt tot Koning aangesteld, en kiest zich een bruid onder de
aanwezigen uit* Voor het boeket zorgt papa! Achter in den tuin
graaft die een ledige, stevige bottel in de aarde* In den hals van de
flesch stopt hij een klapper van zwaar kaliber* De vlam van een lucifer
schroeit de wiek, waarop de bottel knallend ontploft, en een schichtige
vuurstraal sissend het duister uitboort***
Na de kleintjes, de grooten! Dat is zoo het gebruik : op Driekoningen verzoekt de waard van het « Café des Bouviers », het ten
zijnent over den vloer komend slagers volkje, op een glas wijn en de
rest* De rest, in dit geval, is alles! Op het gebraad na, althans: het
vleesch leveren de genadige heeren zelve! Ellie zit ook aan, als eenige
genoodigde die niet van het vak is* Dien avond is de herberg niet
toegankelijk voor den gemeenen man* De spanjoletten worden op
de luiken gedaan* De timmerman ruimt de tafels op, binnen, waar
een dubbele rij schragen wordt opgesteld*
Het is jaarlijks een barbaarsch partijtje* Er is keur van goed* De
gasten zwelgen tot ze kokhalzen van het eten* Een macht van flesschen
wordt soldaat gemaakt* Rabautenliedj es hitsen, op 't einde van de
schranserij, de onder den druk van het bloed bevangen gemoederen op* Is het uur van scheiden aangebroken, dan worden de slagersjongens gewaarschuwd, die met kar en paard toesnellend, het zalige
troepje der Wijze Koningen, uit den wijngaard des Heeren, naar
Bethleëm sleepen***
FRITZ FRANCKEN*
(Fragment uit«Op de Bonnefooi*, een onvoltooid normandischen roman*)
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De Vreemde
Roman (fragment)*
Ik weet het zeker, dat zij nu in het dorp, ginds aan den overkant
van de Schelde, over mij spreken*
Nu zitten ze daar, terwijl de avond komt, op de boomen bij de
blokmakersstallen of liggen als vadsige beesten uitgestrekt in hooibergen langs den weg* Zij smooren zwaren toebak uit steenen pijpen en
één is er die vertelt*
Zoolang nog iets was te zien van de schijf der zon, die onderging, waren zij moedig en pochten zij over hun sterkte in eten en
drinken en ook hun vele gevechten met messen of dorschvlegels
werden in herinnering gebracht, om hen in een aureool te zetten van
kracht*
Maar zoo gauw de avond kwam en de duisternis over de wereld
begon te vloeien, verstomden hun stemmen* De oogen, die straks nog
uitdagend in het ronde hadden gekeken, werden schuw* Want het zijn
lafaards, de boeren*
De duisternis voelen zij aan als iets gruwelijks, dat hen in muffe
kamers bijeen drijft, totdat de narkoze van den slaap, waar zij naar
hunkeren zonder het elkaar te durven bekennen, de welgekomen verlossing brengt, tot den volgenden avond*
Als zij dan door hun lage vensters den nieuwen dag zien geboren
worden, staan zij op met wrok in het hart tegen de vreemde macht,
die hen in haar dwang heeft gehouden* En dan denken zij er ook aan,
hoe zij ineens midden in den nacht met een schok door geheel hun
lichaam wakker zijn geworden en met klamme aangezichten van onder
de dekens hebben geluisterd naar allerhande geluiden, welke zij op
dat oogenblik niet konden verklaren, maar die hen lam hadden geslagen van schrik*
Gebeurde het, dat een hond tegen de maan of den wind huilde,
dan kropen zij in hun alkoven nog dichter tegen elkaar en fluisterden :
dat de dood in de gebuurte op maraude was* Hun harten bonsden
hoorbaar en in angstige stilte wenschten zij, dat de noktuurne maaier
in de naaste hofstede zou toeslaan* Deze wensch gedaan zijnde bere570

kenden zij, hoe zij het aan zouden leggen om het geteisterde erf voor een
appel en een ei in hun bezit te krijgen»Bij het krieken van den dag zijn
zij dan naar buiten geslopen, om te zien of hun verlangen was verhoord en zoo gebeurde het, dat buren, die in den nacht elkaar hetzelfde lot hadden toegewenscht, zich bij de eerste ontmoeting diep
in de oogen keken met een kwalijk verborgen ontgoocheling, omdat de
andere niet ontbrak»
Alzoo groeide de haat in hun binnenste, die er niet lang verborgen
bleef, omdat hij oplaaide, woest en ruw, zoodra iets hen met elkaar
in botsing bracht* Hun dagen werden dan besteed en niet zelden ook
de nachten, om elkaar te hinderen, zooveel als het maar kon, tot dat
een vechtpartij of de dood zou hebben uitgemaakt, wie tijdelijk de
sterkste was.
Het gebeurde ook, dat zij bang waren voor den afloop van een
strijd in gelijke partijen en dan sloegen zij hun krachten bijeen, om
zich op den zwakkere te oefenen, in afwachting van de finale worsteling, die vroeg of laat ook de bondgenooten voor een eindkamp
tegenover elkaar zou brengen*
Dierven zij niet openlijk een vijand aan, dan bestreden zij hem
in het geniept, met de messen van den laster*
Als ik zeker weet, dat zij nu over mij spreken, ginds, in het dorp
over de Schelde, dan is het, omdat ik in het ondergaan van de zon
na dezen zwoelen dag de voorteekenen heb gezien van een onweer,
dat straks over de lage polderdorpen zal losbreken, waarvan ik er zie
liggen vanuit mijn hooge venster aan den rand der havenstad, met
beneden mij de grijze kapdaken van lange rijen hangars en daarnaast,
tegen de kaaimuren, veel groote schepen uit alle werelddeelen*
De vreemde geschiedenis, waarin ik ginds betrokken ben geweest,
zal er nog lang besproken worden en ik ben in de polderannalen een
beslist even beruchte figuur als de Woepper, die zijn vrouw den
hals had overgesneden toen zij hem uitlachte, omdat hij op zijn ouden
dag harmonika wilde leeren spelen»
Mij haatten ze reeds vanaf den eersten dag, dat ik uit de stad
daar was komen wonen, Ik had toen pas mijn eerste kommunie gedaan»
Grooten en kleinen hebben mij geplaagd en als zij zagen, dat ik moeite
deed om hun sarren verduldig te verdragen, toen hebben zij mij geslagen* Zij hielden mij voor een lafaard, omdat ik nooit terug sloeg*
Ik zou hen wellicht hebben laten begaan, als niet op zekeren dag
een jongen, die grooter was dan ik, iets over mijn vader had gezegd,
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dat mij het bloed naar het hoofd joeg* Ik greep hem vast en wierp hem
tegen den grond* Twee andere, die hem kwamen helpen, stampte ik
eveneens omver* De kleermaker, die het gevecht van uit zijn huis had
gezien en die wel drie maal zoo oud was als ik, kwam buiten gesprongen met een stok* Ik was blij, want ik dacht dat hij mij tegen de overmacht zou beschermen, doch ineens kletste hij den stok zoo geweldig
tegen mijn borst, dat mijn adem werd afgesneden en ik, snakkend
naar lucht, onthutst stond te hijgen* Een tweede maal wilde hij mij
treffen* De solidariteit van de boeren tegen den stedeling wilde hij
op mijn kinderlichaam zoo duidelijk mogelijk doen uitkomen* Als
de slag kwam, liet ik mij op den grond vallen; de stok scheerde rakelings boven mijn hoofd* Gelijk een bol rolde ik tot bij de voeten van
den beul, sloeg mijn armen om zijn beenen en beet, overal waar ik kon*
De bende tierde; men riep tot den kleermaker, dat hij mij nu
maar den genadeslag moest geven*
— Trap die stadsche rat dood, Fieleke, arée!
Om zich van mij te ontdoen, had de kleermaker zijn stok laten
vallen* Bloed liep uit mijn neus over mijn mond en hij wreef het met
zijn magere handen, die naar floers roken, over mijn gezicht*
— Arée, Fieleke, nondedjuu, waar wacht gij op!
Hij wilde iets antwoorden; ijlings liet ik hem los, om den stok
te pakken en recht te springen* Dat maakte de lafaards nog woester.
Op het hoofd van den kleermaker lagen de aderen dik gespannen en
nu eerst zag ik hoe geweldig hij was*
— Nu sla ik hem morsdood, morsdood!, riep hij, terwijl hij zich
bukte om mij aan te vallen op zoodanige wijze, dat ik hem niet met
den stok zou kunnen treffen* Doch ik had mijn kansen goed berekend.
De stok kwam zoo hevig op zijn kop terecht, dat ik een gekraak hoorde,
als van een kokosnoot, die men stuk slaat en vlak boven het voorhoofd
begon bloed te vloeien uit een breede wonde* De kleermaker viel
eerst op zijn knieën en dan languit, in het gras van den dries, waar
hij roerloos bleef liggen*
De anderen waren op de vlucht gegaan, roepend luidkeels dat ik
den kleermaker had doodgeslagen*
— De rat is een moordenaar I
Ik heb dan mijn zakdoek nat gemaakt onder de pomp en er het
aangezicht mee gewasschen van den man, die zoo laf tegen mij was
geweest* Als hij tot zichzelf kwam, waren zijn eerste woorden een
bedreiging*
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— Ik zal u wel vinden, manneke***! Boomen komen elkaar niet
tegen, maar menschen wel*
Vanaf dien dag dierven de jongens mij niet meer te slaan, maar
bedekte plagerijen en laster werden meer nog dan voorheen hun bezigheden van eiken dag tegen mij*
Alvorens ik van de stad in dat dorp kwam wonen, deed ik alles
wat andere kinderen deden, doch ik herinner mij niet, dür, bij de
boeren, ooit gelachen of gezongen te hebben* Wel dikwijls heb ik er
gehuild, van verdriet en van pijn****
De nacht komt*
Ik drink en drink wéér en zit hier altijd maar aan te staren over
de Schelde, polderwaarts, waar nu het onweer zijn bliksems als groote
"vlekken magnesium door de lucht slaat, in grillige vormen*
Ja, zij spreken over mij, ginds*
Ik wandel in een droom*
Mijn gedachten draaien rond, altijd maar rond, gelijk houten
paarden van een kermismolen, krankzinnig van dat onophoudend
draaien*
Hier zit ik eiken avond in eenzaamheid, met altijd het zelfde
vizioen*
-Oï-Oï***
In mijn hoofd wentelt de maan door mijn stage staren naar haar
vluchtende schijf tusschen onweerswolken*
Denk niet, dat ik opgehitst ben door drank, of overspannen van
zenuwen* Ik verzeker u, dat ik al mijn geestesgaven heb en dat geen
enkele overdaad mij kan aangewreven worden* Ik ben zoo kalm als
het maar zijn kan* Ook de veronderstelling van hallucinatie moet u
op zij laten, want ik geef mij volkomen rekenschap van alles*
Dèèr staat de schaal met den goudvisch er in, die glinstert op
zijn koerben in het schijnsel van de lamp, als hij zich nukkig naar
boven werpt* Het is wèèr, dat zijn eentonig leven in het water en de
manier waarop hij zich daar beweegt, ijzig kalm binnen de enge wanden van zijn glazen kooi, mij irriteeren; maar dat laat mij toch nog ver
van een toestand van overspannen zenuwen*
Neen, ik ben zelfs bijna even kalm als de goudvisch, vandaag*
Zit ik hier niet rustig bij het venster, het hoofd tusschen de bleeke
handen, die als de uitslaande blaren van een lotus op de wangen liggen,
terwijl onder de kin de polsen zich raken*
En ik hoor duidelijk beneden in het café de negers, die eiken
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avond hun spleen komen verdrijven bij den glimlach uit de blauwe
oogen van Anneke, plantageliederen gingen uit den slaventijd op de
Amerikaansche velden.
— Carry me back to old Virginia.,**
Ja, gij hebt het gisteren en ook de andere dagen in uw nostalgieke
liederen mij verteld, hoe in uw verbeelding het koren over de akkers
ruischt. Gij hoort schapen blaten in de weide; op de rivier fluit een
boot* En toch is de grond ginds koud, van uw bloed dat er gevloeid
heeft in martelie; maar dat belet u niet, hem te bezingen.
Terwijl gij dat alles in afwisselend droeve en naïeve of in wilde
klanken schildert, glijden de blikken uit uw schoone zwarte oogen
naar het meisje achter den toog en gij wordt verlegen van geluk als
een glimlach kleine voluten teekent om haar mond.
Maar oh, wat zou er verdriet komen in uw hart, als gij wist, dat
het schoone Anneke stompvoeten heeft en dat ik het ben, ik alléén,
die haar kus en mij spiegel in haar oogen.
— Show me the way....
Nu moet ge niet te lang meer zingen, want ik begin u vervelend
te vinden. Bovendien als gij goed toekijkt, zult gij zien, dat in de oogen
van Anneke een vreemd verlangen schuilt. Ik mag het wel zeggen : zij
moet nu hunkeren om bij mij te zijn, hier in mijn hooge mansarde,
waar zij straks naast mij bij het venster zal komen zitten en ik haar weer
zal vertellen over het groote leed, dat ik aan den overkant heb geleden
en dat mij in de havenstad als een wrak heeft doen stranden. Ten
afscheid zal zij haar frisch gelaat met de sineekende oogen naar mij
neigen en ik, die in de roes van mijn verhaal vergeten.heb, dat zij
stompvoeten heeft, zal haar zoenen ontvangen, als waren het woorden
van troost.
Op de Schelde varen schepen heen en weer, die tegen haar kielen
het water hebben voelen klotsen van alle oceanen. Om hun silhouet
brengen zij altijd iets mede van verre landen, dat ik over mij laat komen
als een vreemde bekoring.
Als ik ze zoo in den avond zeewaarts zie varen, volg ik ze zoover
ik de sinjalen zien kan en zijn deze verdwenen, dan vaar ik in verbeelding nog veel verder met ze mede. Ik hoor dan toch nog het geloei der
sirenen en dan beman ik ze met exotische gedachten.
Nu drink ik whisky op de punt van de Kaap, in een factorij met
een toog van rood hout en ik rook een sigaar, met een bandje er om.
Of ik zit daar ergens in de baai van een eiland op de Stille Zuidzee,
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waar donkere meisjes, met guirlanden om den hals, op ukulelees
tokkelen en liederen er bij gingen die mij droef maken en doen verlangen naar de dood* Dè&rachter ligt een ander somptueus, maar naar
verrotting stinkend eiland van leprozen*
Ik hoor klompjes ijs tegen glazen schuren en cocktails rammelen* In het water weerspiegelen zich de ontzaglijke kubussen
van wolkenkrabbers*** Manhattan*** Avenues, die baden in lichte
Broadway girls*
Wie.klopt op mijn deur?
Suske is het, de kermisman, die met zijn marionetten thuis komt
en mij den goedenavond komt wenschen*
— Was de dag goed, Suske?
— Niet te klagen, neeje, niet te klagen* Maar ik moet aan het
repareeren gaan : de Dood heeft den Neus een zoo geweldigen klets
tegen zijn bakkes gegeven, dat zijn kop er afgetuimeld is*
— Dan zal hij geen hoofdpijn meer hebben*
— Dat is wel waarkes, wat ge daar zegt, maar de Dood begint
toch wat te overdrijven, zulle*
Suske was er weer vandoor*
Beneden waren de negers nog, steeds aan het zingen; wat verder
klonk uit een bordeel het gezeur van een automatieke piano* Als de
kroegdeur open en toe flapte, kwamen lange, stijve gedaanten naar
buiten gekadenseerd als waren het groote poppen, die een speeldoos
ontvluchtten* Dat waren matrozen, die dan langs den havenkant met
een meisje of een matrone in den arm voortslenterden en in alle talen
der wereld spraken over liefde* Ik dacht er niet zonder melankolie
aan, hoe die kerels maar zelden een graf hebben bij den toren in
welks omgeving de geliefde woont*
Ook bij Anneke hoorde ik nu de deur slaan en geluid van
heesche stemmen met diepe keelklanken* De negers strompelden naar
hun kombuizen, bedwelmd met liederen, wat ingebeelde glimlachjes
van Anneke en veel dry gin uit verlokkende flesschen*
Straks zal Anneke bij mij komen*
Ik kijk in dtn spiegel, naar mijn groenachtige oogen, die wild
staan als van een opgejaagd dier en vol afkeer zijn voor het leven*
Tusschen hooge schouders zie ik mijn mager gelaat, dat bister is van
kleur* Mijn handen van binnen zijn ruw van het zakken sjouwen aan
de dokken en ik geniet bijna bij de gedachte aan de zachte vingers van
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Anneke, als die straks weer streelend over mijn haar en mijn wangen
zullen glijden*
Nooit heb ik haar durven zeggen, dat ik in hür een andere zie
voor wie, als ik haar kussen beantwoord, mijn zoenen zijn bedoeld*
Waarom zou ik het haar gezegd hebben? Ik mag haar toch geen verdriet doen, noch van haar bezoek aan deze mansarde, haar doel van
eiken dag, een kalvarieberg maken*
De reuk van teer en olie waait door mijn venster naar binnen en
daar varen weer booten met groene en roode lichten aan de flanken*
In het haastige schijnsel van den bliksem krijgen de boomgroepen
in den polder het aspect van donkere heuvels*
De alkohol maakt mij warm* Hij brengt over mij de poëzie van
een zoete roes, die mijn gedachten subtieler maakt en mijn gevoeligheid verscherpt* Nu begrijp ik beter dan straks de negers, die de vergetelheid kwamen zoeken van een pijnlijke werkelijkheid*
De klok telt twaalf slagen*
In trillende cirkels verspreiden zich haar klanken door de kamer
en zweven dan naar buiten* Zoo gaat voor mij de tijd voorbij, in doelloos mijmeren bij een open venster, in het flauwe schijnsel van een
kleine lamp, terwijl het punt waar in de verte mijn blikken hangen
blijven, in de vreemde duisternis een geweldige chaos schijnt te zijn of,
als het door den bliksem amethyst groen wordt verlicht, heele rijen,
dicht bij elkaar staande boomen laat zien*
Mijn ooren tuiten; in mijn mager hoofd branden de oogen, vermoeid van het onophoudend staren*
Werkelijk, het is goed, te drinken*
Ik zie violette schaduwen als ik door de duisternis naar buiten kijk»
Monotoon valt de regen op de zinken daken der hangars*
Het onweer gaat voort met zijn ruw geweld tegeneen te slaan*
Wat zullen de boeren liggen te zweeten van schrik in hun bedompte
alkoven, want het is nu ook goed weer voor de dieven, die uit de stad
in roeibooten over de Schelde zijn gevaren en thans op den robber zijn*
Er hangen daar in de hoeven wel geweren boven de schoorsteenmantels, maar wijs mij den boer, die er nu mee zou naar buiten durven
gaan*
Met de dieven zou ik ginds willen rondloopen, om tegen de deuren te schoppen en de. boeren nog banger te maken, zoodat zij tegen
zichzelf zouden moeten bekennen, dat ze lafaards zijn*
Zou Anneke niet komen, vanavond?
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Of talmt zij nog voor den spiegel, om zoo schoon mogelijk te
maken haar gelaat, arm kroegmeisje met de stampvoeten* Toch zal
ik, gebukt over uw zacht gelaat, weer tranen doen komen in uw
oogen als gij, ook zonder dat ik het zeggen zal, uit het treurlied op
mijn liefde onbewust zult voelen, dat het niet Anneke is, die mij in
u^tegenlacht*
Misschien zal ik dan, om uw stille leed te verzachten, de guitaar
van de muur nemen en een song zingen al pitsend met mijn vingers
in de bevende snaren*
Eens, Anneke, ben ik bijna niet meer teruggekomen en scheelde
het weinig of ik was als matroos meegevaren met een transatlantieker
naar verre landen, waarvan gij niet eens het bestaan kent en waar
ik zou gebleven zijn, voor altijd* Maar dan zou ik niet meer bij dit
venster hebben kunnen mijmeren of in dit boek schrijven datgene,
waarvan gij de eerste bladzijden hebt gelezen*
Zoo komt het, Anneke, dat ik dit boek eigenlijk voor u schrijf,
opdat gij, als het af zal zijn, zoudt weten, zonder dat ik het, in uwe
oogen kijkende, zal moeten zeggen, dat ik in u een andere heb lief
gehad*
Gij weet nu nog niet, dat de bistere kleur van mijn gelaat het
certificaat is van een lang verblijf in de gevangenis* Gij zoudt het nu
ook niet begrijpen als ik zou zeggen, dat ik weer tusschen de vier kale
muren van een cel zou willen wonen* Men kan er, als men zijn leven
weet in te richten binnen de oppervlakte van een paar vierkante
meters, zoo goed mediteeren* De intellectueele vrijheid der gevangenis,
Anneke, met het contemplatief bestaan dat men er kan leiden, is het
ideaal voor menschen die verliefd zijn op de speculaties van den geest
of van het hart*
Toen ik daar jaren had doorgebracht, had ik maar één verlangen :
nog één maal het dorp te zien, waar alles was gebeurd en dan voor
altijd 'm de cel terug te keeren*
Het heeft niet heelemaal zoo mogen zijn*
Het dorp heb ik weergezien, toen mijn straf uit was, maar in de
gevangenis wilde men mij niet meer terug* Ik was van mijn boevenpak
gaan houden als een monnik van zijn pij en ik voelde mij als een
paljas, toen ik in een gewoon kostuum aan de deur werd gezet*
Ik ben dan naar het dorp gegaan, zoodanig dat ik er 's avonds
aankwam en ik heb in het veld geloopen, tot dat ik zeker wist dat
iedereen naar bed was* Dan ben ik*** da&r gegaan*** Maar dit, Anneke,
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zult gij later in dit boek lezen*** Na enkele uren kreeg ik heimwee naar
mijn cel met de krakende brits* Ik moest er weer domicilie krijgen*
Midden in het veld stak ik een hooiberg in brand* Ik had gehoopt, dat
spoedig de alarmklok zou geluid worden en dat de boeren zouden
komen, om te blusschen* Bij den brand bleef ik staan* Maar alles
bleef stiLZeker zijn er boeren geweest die de vuurzee hebben gezien*
maar zij zijn in hun nest blijven liggen van zoodra zij hebben bemerkt,
dat het hun goed niet was, dat in brand stond; en er zullen er zelfs geweest zijn, die blij waren om de schade die een ander berokkend werd*
Maar de meeste van deze, die het gezien hebben, zullen wel thuis zijn
gebleven omdat zij bang waren zich buiten te wagen in een nacht dat
de roode haan over de wereld wandelt*
In de kilte van dien nacht, Anneke, was het lekker zich den rug
te warmen bij dat vuur. Het verveelde mij echter, niemand te zien
opdagen en daar ik beslist naar de gevangenis terug wilde, ging ik mij
aangeven bij de gendarmerie* Niet dadelijk echter, want het was nog
maar vier uur en vond ik het onwelvoeglijk, zelfs ten opzichte van
gendarmen, iemand midden in den nacht te wekken* Ik wachtte voor
de poort, tot de zon was opgestaan en het dorp ineens vol tumult was
gekomen*
Voor het gerecht gaf ik mij zelf alle schuld* Het ongeluk wilde dat
men mij, zonder dat ik daarnaar gevraagd had, een advokaat had
opgedrongen, die nog de verouderde opvatting was toegedaan dat
een verdediger kost wat kost moet trachten zijn klant uit de mazen
van het gerecht te houden* Hij noemde mij iemand, die zich niet aan
het maatschappelijk leven kan aanpassen en pleitte vrijspraak* Ik had
hem een stamp onder zijn achterste willen geven*
Hoeveel sympathieker was mij de ambtenaar van het openbaar
ministerie, die mij in zijn rekwisitorium de geheele psychologie van
den misdadiger in de schoenen schoof* Ik had in de handen kunnen
klappen van plezier als hij mij uitschilderde als een fanatieker van de
luiheid, die niets beters verdiende dan op een brits te rotten* De speculaties van den geest schenen niet de sterkste zijde van zijn talent te zijn,
doch ik nam hem dat niet kwalijk, omdat ik veel te blij was met zijn
ernstige poging om van mij weer een gevangenisboef te maken* Als
de voorzitter mij vroeg of ik nog iets te zeggen had, heb ik dan ook niet
nagelaten den woordvoerder van het openbaar ministerie om zijn
rekwisitorium te bedanken*
Gij kunt niet gelooven, Anneke, hoe diep ongelukkig ik mij voelde
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als ik vernam, dat de slechte advokaat het pleit had gewonnen en ik
vrij werd gesproken*
Ik werd een doolaard in de groote stad*
Mijn oogen, die helder waren in de gevangenis, werden dof; er
kwam een vermoeide uitdrukking op mijn gelaat*
Op straat gleed ik schuw langs de huizen, omdat ik bang was van
de ruimte* Het geluid van mijn eigen stappen deed mij schrikken* Het
kwam mij voor alsof iedereen mij bekeek met meer aandacht dan men
anderen gunde en als ik kennissen zag uit vroeger jaren, trok ik diep
mijn klak over de oogen****
Er hangt nu een collier van stilte over de stad en op de Schelde
varen geen booten meer*
Ik sluit het venster* Met het gelaat tegen het glas, sta ik te wachten
op Anneke* Van buiten uit moet ik als een doodskop zijn met ingevallen neus*
De hangar, waar ik over dag zware vrachten sjouw, ligt als een
grijs gedrocht in het schrille schijnsel van veel ampoelen* Nachtwakers
wandelen er tuscshen tonnen en kisten en ik weet, dat zij, als hun wake
zal zijn afgeloopen, naar huis zullen gaan met hun zakken vol ongebrande koffie- en cacaoboonen, nadat zij zich met fijne buisjes uit vaten
madeira een snee in hun ooren hebben gedronken* Morgen zullen de
politierapporten zeggen, dat rivierschuimers en dokkers weer geducht
aan het schaveelen zijn geweest*
Anneke staat voor de deur en aarzelt om binnen te treden*
Zoo dikwijls heb ik kwade buien, dat zij bang is om bij mij te
komen* Zij voelt wel, dat zij er te veel is, maar vermoedt niet wèèrom
en dan klinkt haar verlegen stem nog zachter dan anders, met een
floers van weemoed er om, en lees ik in de melankolie van haar oogen
hoeveel zij van mij houdt en dat zij alles zou willen doen om mij weer
normaal tfe maken*
Lief Anneke, gij verdient dat de heele wereld van u zou
houden*
Vannacht wil ik mijn best doen om lief te zijn, want ik vergeet
niet, hoe gij den doolaard eten hebt gegeven, dien dag dat ik na de
onrechtvaardige uitspraak van het gerecht beland ben in uw herbergje
aan den havenkant en gij wel aan mij kondet zien, dat ik niet kon
betalen* Daarna hebt gij, als ik beschaamd over zooveel goedheid, u
aan den toog kwam bedanken, gevraagd of ik een tehuis had* Ik
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gen, maar ik kon tegen u niet liegen* Dan hebt gij mij naar* deze
mansarde geleid, zonder te weten dat gij hier mijn zwerftocht tijdelijk
hebt onderbroken*
In deze kamer heb ik al de volgende dagen het anker van mijn
verdriet uitgeworpen* Van hieruit staar ik, door zonneschijn en misten
heen, naar het polderdorp aan den overkant van het water, waar de
porceleinen vaas van mijn leven werd gebroken, nog voor er in gebloeid hadden bloemen van liefde, welke ik er zoo kwistig in had willen
zien prijken*
Zijt gij toch durven komen, Anneke en gij zet u naast mij, bij de
tafel met de kleine lamp en de helle boerenrozen, met haar doordringenden geur, die gij er in een pot hebt gezet terwijl ik aan de
dokken aan 't werk was*
i^een, gij moet niet verlegen zijn; vannacht vind ik het heerlijk
u bij mij te hebben* De roes van den drank — waarom hebt gij de
flesch van de tafel genomen, gij die er van leeft? — maakt mij weer
goed* Ik ben altijd nostalgiek als ik gedronken heb en dan zie ik alles
met een glimlach* Ik voel mij dan gelijk een schip, dat geheel opgekalefaterd de droge dok verlaat, om weer vroolijk te gaan dobberen
op al de zeeën van de wereld*
— Kom, geef mij uw handjes*Vindt gij het niet jammer, dat matrozen altijd zoo ver van hun liefje moeten gaan; maar zijn zij anderzijds
niet benijdenswaardig, de eeuwige klacht van het water als requiem
te hebben, als een woeste golf of de slag van een takel een eind aan hun
jonge leven maakt en zij in zee worden begraven?
.— En wij?
— Gij wilt, Anneke, dat ik over ons zou spreken ?*** In het slaan
van uw polsen voel ik, dat uw hart een gavotte speelt van liefde*
Gaia-gaia!, weet gij het nog, van dien eersten zoen ? Op de trap hebt gij
hem mij gegeven, den dag dat ik van mijn eerste dokkersgeld anemonen
voor u had meegebracht* Suske, die met zijn marionetten naar boven
kwam gestommeld, heeft het gezien* Beschaamd zijt gij beneden gegaan en ik hoor het Suske nog zeggen : dat hij den volgenden keer
ooglappen zal aandoen* Ik weet ook, dat ik als een automaat naar mijn
mansarde ging*
Ik was er mij toen ineens van bewust — maar dit heb ik nooit
luidop gezegd, dat Anneke liefde veronderstelde waar ik alléén dankbaarheid had bedoeld*
— Als een automaat***
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Ja, en van dien dag af komt ge mij gezelschap houden in
mijn eenzaamheid*
— Waarom doet ge uw oogen toe* ?
— Gij kunt u niet voorstellen, Anneke, wat een mensch tusschen
de oogen en de oogleden kan zien* Ik beleef daar soms geheel het
drama van mijn bestaan, veel intenser dan wanneer ik het op het scherm
van een kinema zou zien* Het is zoo, met geloken oogen, dat gij naast
mij moet blijven zitten, den heelen nacht als gij wilt en dan nog veel
nachten na dezen, telkens totdat vanuit de nabije kazerne de droeve
klanken der trompetten tot hier zullen doordringen* Ik zal dan, zacht
tegen u aanleunend, voort gaan met schrijven in dit boek* Doch
dit moet ik u van te voren zeggen : dit verhaal eindigt niet in den gewonen trant; het laat onbevredigd in zijn afloop, maar d&t is, Anneke,
waarachtig niet mijne schuld*
— Ik hoor zoo gaarne uw stem aandreunen tegen het klankbord
van mijn hart* Deze roos steek ik achter mijn oor, zij zal uw woorden
parfumeeren*
Het hoofd van het meisje zonk tegen mijn schouders* Een passievolle gloed zag ik, alvorens zij ze sloot, branden in haar oogen die mij,
ik weet niet waarom, aan tulpen deden denken* Gebukt over het fijne
gelaat gaf ik een zoen op die oogen en dan kuste ik ook de wangen en
den mond, die gretig zich opende, als een bloem, die dauw opvangt*
— Ik zit zooveel, Anneke, tusschen mijn oogen en de oogleden***
zooveel***
Even streelde zij mijn handen en dan gleed zij naar mij toe het
schrijfboek, dat de roman zou bevatten van haar en mijn leven*
— Laat mij leven in uw vizioen, doolaard met uw droef gelaat*
— Er was eens, Anneke****
THEO BOGAERTS*
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De Projectielantaarn « Aladin »
Een mooie vrouwenhand, elegant niettegenstaande de vergrooting van het close-up, manipuleert een browning-bijou* Deze weiverpleegde vingertoppen, die het met arabesken versierde ivoren kolfje
aarzelend overglijden, geven het plastische beeld van de laatste psychologische stuiptrekkingen der heldin vóór haar desperate daad :
heerlijke rebellie van de maagdelijke Greta Brenn, die zich niet door
ontaarde ouders aan een rijken, maar wanstaltigen en liederlijken
bankier wil laten verkoopen/De aangrijpend gekromde wijsvinger
haalt krampachtig het metalen cedille van den fatalen trekker over,**
Dan verheft zich nog> van op een kroosbevloeid vijvervlak,
schitterwit klapwiekend een majestatische zwaan; die niet een allegorisch beeld is voor deze meisjesziel ontdaan van stoffelijke banden
en opstijgend naar Empyreïsche rust, maar wel een soort sluit vignet
van den film en tevens het handelsmerk der firma «Swann Vitascope
Distributing C°, Ltd »•
«Welnu, wat denkt ge van die nieuwe uitvinding, die relieffilm?» vroeg van Pubbel, de directeur van de «Apollobioscoop»,
aan zijn operateur die de afgerolde banden wegsloot*
— « Dat valt nog al mee! De illusie der derde dimensie wordt
door die projectielantaarn « Aladin » nog al goed vóór gegoocheld; al
is het misschien een beetje veel gezegd, zooals het reklaamprospectus
beweert, «dat de toeschouwers zoozeer betooverd worden dat zij
geneigd zijn naar de voorgestelde voorwerpen en personen te grijpen »•
Van dergelijke geestdrift is er in de zaal niets te bespeuren geweest*»
— « Nu, 'k betwijfel ook dat het zoo'n furie zal worden als destijds voor den klankfilm* Maar men moet wel enkele duizende overhebben voor de laatste technische verbeteringen* Salut*** Tot morgen!
'k Ga m'n tournee doen***»
Meneer van Pubbel inspecteerde zelf iederen avond, na afloop
der laatste vertooning, de zaal, uit vrees dat, niettegenstaande het
«Streng verboden te rooken», smeulende sigaretstompjes onder de
zetelrijen brand zouden stichten*
In een hoekje van een eerste rangsloge ontdekte hij dien avond
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een jonge dame, welke, blijkbaar in gedachten verzonken, staarde
naar het witte scherm dat, met zijn afgeronde hoeken, nu geleek op
een groot uitgewischt mementoblad*
«Pardon mevrouw,» zegde van Pubbel, «de laatste vertooning
is ten einde***»
— «U zijt wellicht de directeur van de Apollobioscoop ?»
— « Ja : Honoré van Pubbel, om U te dienen***»
— «Ik zal van uw bereidwilligheid gebruik maken*** Ik verwachtte U* Gaat U even zitten***»
De directeur voldeed aan dien wensch, alhoewel hij het toch
een beetje kras vond dat in zijn eigen zaal een onbekende voor gastvrouw speelde*
— «En wat kunt U wel van mij verlangen?»
— « Laat ik me eerst even voorstellen : ik ben de materialisatie
van Greta Brenn***»
— «Ah, U zijt de filmster Eveline Marchand? Uw treffende
gelijkenis met de heldin van « Haar Laatste Toevlucht» was me inderdaad opgevallen* Tot uw kleedij toe die zoo precies dezelfde is**#
Ik ben zeer vereerd!***»
— « U begrijpt me verkeerd! Ik ben niet de filmster die de
hoofdrol speelde; maar ik ben de materialisatie van de heldin zelve,
van de geestelijke conceptie van den cineast Kurt Friedlander,
dus*** »
Z'is gek, dacht van Pubbel, en hij herinnerde zich meteen dat
het raadzaam is, wanneer men met krankzinnigen omgaat, te gebaren
alsof men aan hun dwaze divagaties geloof schenkt* Hij liet haar dan
maar ook verder raaskallen***
«Ja, dit moet U natuurlijk eenigszins vreemd voorkomen,
meneer van Pubbel* Doch denkt eens na* Wat gebeurt er al niet in
spiritistische bijeenkomsten? Een half dozijn geheel overtuigden
verzamelen zich in een lichtlooze kamer* Ze schakelen hun handen op
een tafelblad aaneen tot een rond snoer van bleek koraalvleesch en
daar gulpt zoo maar meteen uit mond, ooren en flanken van het
medium een gewillig ectoplasma dat zich naar believen verstoffelijkt,
niet alleen tot levenlooze voorwerpen, zooals : een bedauwde anjelier,
een geurig kistje sigaren of een welluidende gitaar, maar zelfs tot
gecompliceerde verheven levende organismen, zooals : Bidd-Boda of
Napoleon Bonaparte!***
Welnu, zijn in uw bioscoopzaal al deze vereischte voorwaarden
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niet, in versterkte mate zelfs, aanwezig? Volslagen duisternis, honderde menschen geboeid door één begeerte : dat de heldin of held
eens in levende lijve hun bestaan zou doorkruisen; en ten slotte als
medium : een nieuw projectieapparaat dat, ik zeg het U in vertrouwen,
niets anders is dan de technisch verbeterde constructie van Aladins
tooverlamp! Is het dan zoo wonderlijk dat, gehoorzamend aan den roep
van al dtzt fluïdistische factoren, het astraal ik van Greta Brenn
zich verstoffelijkte en thans tot U spreekt ?***»
— «Ik zal uw oorsprong en identiteit niet in twijfel trekken
mevrouw, maar dat belet niet dat U hier in deze loge, toch niet kunt
overnachten* Dat is formeel verboden door het politiereglement
op de openbare vermakelijkheden*** Zoodus zou U goed doen naar een
hotel te willen uitzien* Ik kan U bij voorbeeld aanraden***»
— « Meneer van Pubbel, hebt U verantwoordelijkheidsbesef? »
onderbrak de onbekende*
— « Eh, zeker mevrouw!***»
En inderdaad, wie zou dit durven betwijfelen? Weigert de
directeur van de Apollobioscoop niet geregeld de Russische bolsjevistische filmen en heeft hij ook niet besloten dien zoogezegden « wetenschappelijken» propagandafilm voor Naaktcultuur niet in het openbaar, maar alleen voor eenige vrienden, trouwe klanten en leden der
magistratuur te vertoonen?***
— «Ja? Welnu, ik doe daar beroep opï Gij zult U aan den
moreelen plicht niet willen onttrekken dien gij op U geladen hebt met
den film «Haar Laatste Toevlucht» door de projectielantaarn «Aladin » te laten afrollen en aldus aan mijn astraal wezen een aardsch
leven op te dringen*** Ik ben zonder middelen van bestaan***»
Wat heeft die een zonderlinge manier om me te laten verstaan
dat ze door mij wil onderhouden worden!*** dacht van Pubbel* En
waarlijk al had ze een slag van den molen, die vrouw was toch een
beeldschoone zottin! Van Pubbel aanschouwde met de ontroering
van het mogelijke bezit dit verfijnd, aristocratisch smal, ovalen gelaat,
dat van een diaphane, huiverige blankheid was* De levensgloed
scheen uitsluitend geconcentreerd in den mond : rood, vreemdsoortig
exotisch vlindertje dit zijn spitsuitloopende vleugels juist symmetrisch
openvlerkte en in de zwarte oogen, waar wachtte een diep donker, dat
evengoed kon uitslaan in flitsenden toorn of overglijden naar vochtig
glanzende teederheid;*** voorloopig één roerend smeekend «soulsappeal»!
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(( Met andere woorden,» zegde van Pubbel, « U wenscht dat
ik, als een goede vriend, voor U zou zorgen*-»
— « Ja, maar laten we eerst goed de voorwaarden onzer liaison
vaststellen : Ik moet U verwittigen dat ik, als gematerialiseerde verschijning, een heel wat meer ingewikkeld wezen ben dan een op natuurlijke wijze geboren mensch* Ik ben heelemaal niet in staat een
menschelijk beroep uit te oefenen, hulpeloozer dan een onttroonde
vorst die ten minste in zijn goede jaren de voorzorg nam een civiel
stieltje bij te leeren van tramconducteur of beroepsdanser* Ik zit
als het ware vastgeklemd in celluloïden kluisters; in dien zin dat
ik alleen zulke physische daden kan verrichten die ook in den filmband opgenomen werden* Bij voorbeeld : Ik kan wel een brief schrijven
maar geen postzegels er op plakken* Ik kan duikelen van op de hoogste
rots in de speelsche branding, doch mijn laarsjes niet zelve uittrekken»
Ik kan sierlijk met een waaier wuiven (en het is een verrukkelijk
poëem: deze zachte, van ontroering trillende vlerk onder mijn geheimzinnigen glimlach I) doch valt hij ten gronde, zoo kan ik hem niet
oprapen* U begrijpt : alle triviale bewegingen die de regisseur onexpressief of overbodig achtte en daarom niet opnam, zijn mij ook in
het werkelijke leven ontzegd*** 't Is U meteen verwittigen dat er van
de finale wellust, waarop jullie mannen zoozeer gesteld zijt, in onze
verhouding geen spraak kan zijn***»
En daar ze onmiddellijk merkte hoezeer deze restrictie meneer
van Pubbel ontnuchterde, vergoeilijkte ze :
— «Ik kan U echter wèl bieden de gansche skala van mijn
blikken : van af de meest sfinxachtige sereniteit, tot de meest dionyzische uitgelatenheid! En dan zou ik U, af en toe, wel eens 10
seconden lang zoenen; doch ik denk dat ge minder zult verlangen
naar dit lippencontact dan naar de tweede component der Liefde :
het ontvangen mijner fantazie*** »
— « Üw fantazie? Wat bedoelt U daarmee? »
— « Wel, ik zou U leeren uit welken gezichtshoek en onder
welke belichting men ieder ding, wezen of gebeurtenis moet beschouwen om — laten we maar zeggen — de poëtische essentie er uit te
winnen***»
Ze nam van het tafeltje dat in de loge stond het onderlegschijfje
waar men het bierglas op zet*
«Hier hebt U, b* v* een tamelijk laag-bij-de-grondsch voorwerp*
Zooals U weet, schuift het tusschen het harde bierglas en het even
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harde marmer van het tafelblad een viltachtige laag geprest bordpapier die in zijn poreusheid tevens het overschuimende vocht
opneemt* Door zijn logische conceptie en constructie, doordat het
alle versiering vermijdt (want dit fraaie, blauwe letters, die daar van
links naar rechts in grootte verminderen, dienen niet om het begoochelend perspectief te beelden van een wegrijdenden trein, maar wel om
den voortreffelijken smaak van een bepaalde consumptie te verheerlijken), doordat het dus volkomen en uitsluitend aan zijn doel beantwoordt, vormt het, — naar de theorieën der heeren Berlage en Henry
van de Velde .—, het toppunt der plastische schoonheid !••• Doch let
nu goed op wat ik ga doen!***»
De onbekende vrouw hief behoedzaam het witte cirkeltje tusschen de beide handpalmen, prevelde even : «Plus est en vous...»
en slingerde het toen de ruime bioscoopzaal in* Spiralend steeg de
diskus naar den hooge, beschreef er ijzingwekkende loopings the
loops, dubbelzinnige parabolen, vermeed, zooals het hoort, alle
hyperbolen, kreeg even een klassieke bevlieging voor een perfekte
volute, vlocht volken verzoenende «achten» tusschen de wimpels
en vlaggen die aan den koepel prijkten, als goedkoope versiering en
ter bevordering der «in de lucht hangende» paneuropeesche idee,
en daalde toen, een meesterlijk paraaf voltooiend, als een harmlooze
boemerang, terug naar de hand zijner meesteres*
Deze schifte nu met de welgemanicuurde nagels de gemakkelijk
deelbare bordpapieren laag tot een dozijn doorzichtige schijfjes, die
ze de lucht inkaatste, alwaar ze, een oogwenk, onbeweeglijk bleven
als een reusachtige struik Judaspenning***
«Bravo!***» juichte van Pubbel, « maar ik zie niet goed de toepasselijkheid*** »
— «Ach, mijn vriend, gelieve dit alleen maar als een klein
paradestukje te aanschouwen en daarbij nog te bedenken dat, zooals
Jean Cocteau terecht waarschuwt, «het ware schouwspel al binnen
vertoond wordt »* En wat de toepasselijkheid betreft*** Uw leven ligt,
zooals dit onderlegschijfje, geklemd onder de stofferige piramide der
banale alledaagschheid en conventie* Onder mijn impuls zou uw
persoon — overdrachtelijk gesproken natuurlijk — geslingerd worden
doorheen ruimte en tijd en sterellipsen beschrijven waarbij de
evoluties van dit papieren schijfje slechts een petieterig gefladder
zijn* Geloof in mij! Betrouw mij! Volg mij !**• Ik ken aan de kust der
Noordzee verscholen tusschen wilde duinen, een grootscheepsch
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aangelegde haven die de Goden niet lieten gedijen en nu de melancholische bekoorlijkheid der verlatenheid bezit. Zij lijkt wel een
schaaldier dat met de voelsprieten zijner staketsels, waar alleen de
facettenrijke oogjes der vuurtorens nog leven, de eenzame zee betast*
Een enkel, trouwens modern ingericht hotel staat er langs den leegen
dijk* Den heelen winter door logeert er een dozijn koppels : gepensionneerde Indische ambtenaars, Engelsche officieren die ter plaatse
de herinnering hoeden aan een nutteloozen maar romantisch bewogen
zeeslag en, af en toe, schuchtere vrijers* Wij zouden daar het dertiende paar uitmaken en het gelukkigste zijn!*** Heel den dag zou ik
aan uw zijde vertoeven* Ik zou U de schoonheid leeren in deze leege
door stortzeeën bezegende loodsen van het havenhoofd en uw extase
zou er uitbreken in een door de echo goedgekeurden jubel*** In oranje
avonden zwemt ge de zee in tot ge enkel nog zijt: het hoofd van Johannes den Dooper op de zilveren schaal van het kalme water* En dan zou
ik op naakte voeten voor U dansen op het eeuwige ritme der brekende
branding!***»
Arme Greta Brenn! Alhoewel ons de structuur van uw ectoplasmische persoonlijkheid niet bekend is, toch vermoeden we dat
in uw hart zekere vezels smartelijk krampachtig moeten schrijnen
nu ge U, schijnbaar opgetogen, maar in den grond zoo deerlijk hulpbehoevend aanbiedt voor deze — we zullen de verhouding maar bij
haar waren naam noemen, nietwaar, — psychische prostitutie! En
ach, waar alle lichamelijke bezoedeling zich toch laat heelen, blijft
daar helaas steeds onuitwischbaar de profanatie van den haard eener
Ziel!
Arme Greta Brenn! Margaritas ante porcos! Terwijl ge lieve
sloor, uw verbeelding afslooft om de elkander beglijdende golven
te versieren met de fraaie gestalten van Amphitrite, Aphrodite en
andere vriendelijke en verschrikkelijke Godinnen meer — op gevaar
af dat de zee ten slotte gaat gelijken op een latafeltje bestapeld met
postuurkens —, terwijl ge met kunst- en vliegwerk tracht de bewondering, de sympathie en de offervaardigheid van dit heerschap op te
wekken, zit die kerel geduldig te wachten tot de lyrische onstuimigheid uwer poëtische vaart gaat luwen, om het dan aan uw ongezond
verstand te brengen dat ge feitelijk aan een verkeerd adres zijt* Want
wij kennen den vent van ouds! Zooiets past niet in het verstarde
kader van zijn onbenulligheid* Wat heeft-ie «zakelijk» aan deze ontvluchting, aan dergelijke witte Tantalus-broodsweken* Veel geldver587

teer en geen genot! En durft ge naief, maar danig zelfbewust en
overmoedig schepsel daar niet verklaren :
« Meneer van Pubbel, ik zou voor U zoo iets zijn als het Ideaal !••• »
Het ideaal? Eilieve, het ideaal van den directeur van de Apollobioscoop is : zijn compagnon Vercammen uit de zaak te wippen en
voorloopig anders niets*** Om maar een einde te maken aan dit onderhoud, dat al lang genoeg geduurd had, besloot de ongeduldige van
Pubbel:
«Ik zal het U maar rechtuit zeggen, mevrouw* Het spijt me,
maar ik kan niets voor uw voorstel voelen* Misschien ware dat iets
voor een of ander jonge modernist van de Filmliga* Ik wil, bij gelegenheid, wel eens informeeren* Maar ik heb mijn reputatie, mijn stand,
den goeden gang van mijn onderneming in acht te nemen* Hoe
verheven platonisch U onze liaison ook denkt, toch zou ze door mijn
medeburgers onvermijdelijk verkeerd begrepen worden en, vergeet
het niet : ik heb vrouw en kinderen***»
— «***die ohne mich verderben!***» persifleerde ze schamper*
De onbekende vrouw stond recht, stelde de arabesken fries
van den astrakan kraag tegen haar blanke halskolom, klemde het handtasje vast tusschen den bovenarm en de edele welving der rechterborst, sloeg de panden van den mantel kruiselings over elkaar*
Met een ter Braaksch misprijzen siste ze hem toe :
«Burger !•••»
En verwijderde zich snel naar het roode lichtbakje dat in geele
letterteekens den UITGANG wees* Even dacht de onthutste van
Pubbel nog haar terug te roepen om iets voor te stellen : b* v* in «ihtermède» optreden met goocheltoeren of als «fine diseuse »; doch daar
waaiden de donkere fluweelen voorhangen reeds uiteen, de automatische glazen deuren vlogen open als onder den , drang eener
machtige fluïdistische stuwing* Zonder in den gang een blik te gunnen
aan de plakbrieven die reeds reklaam maakten voor het programma
der volgende week, liep Greta Brenn de straat op***

Den volgende avond, de voorstelling kon zoo wat een half uur
begonnen zijn, en van Pubbel was juist bezig met het kasboek na te
zien, drong plots een geweldig lawaai van uit de zaal tot in het bureel
van den directeur* Gewoonlijk diende dit om den onhandigen of ver588

strooiden operateur er op attent te maken dat het lichtbeeld slecht
gesteld was, dat b. v* de scheiding tusschen de filmprentjes zich op
middenhoogte van het scherm afteekende en, ten gevolge van deze
hinderlijke caesuur, de spelers hun eigen hoofd met de voeten betrappelden* Soms ook was het een protest van eigenzinnige toeschouwers
die niet akkoord gingen met de politieke of moreele tendens van het
vertoonde. De baas begaf zich naar de projectiekluis om te zien wat
er scheelde* Doch toen hij daar binnentrad leek het rumoer gestild*
« Wat was dat? » vroeg hij*
— «'k Begrijp er zelve niets van! Nu is het over* Maar let eens
op de scènes waar Greta Brenn optreedt!***•»
Van Pubbel loerde door het vierkante kijkgat naar het scherm :
De liederlijke bankier, de randen van den glanzenden hoogen
hoed nog bestrooid met de confettis van het nachtlokaal en eindjes
serpentins gesnoerd rond zijn pierewaaiersmantel, reed, verdwaasd
schuddebollend, in zijn luxueuse limousine naar de kuische heldin*
Nu vertoonde zich het arm, maar net interieur van Greta Brenns
woonst***
« Daar is het spook weer!*** Genoeg!***» gilden in de zaal hyperemotieve toeschouwers die zich onlekker voelden* Op het scherm was
Greta Brenn niet te zien* Doch in de plaats van haar gestalte
gesticuleerde een spookachtig silhouet Zooiets als een witte schaduwt..
« Zet den boel stop! » beval van Pubbel* Ik ga het publiek verwittigen dat er een defect is aan den filmband en dat de entrees terugbetaald worden*»
Toen de zaal leeggeloopen was, kwam hij weer bij den operateur die nu de laatste rol eens liet doorloopen om te controleeren of
het raadselachtige phenomeen tot het einde toe zich voordeed*
«Is er daar een wetenschappelijke verklaring voor ?» vroeg de
directeur, die het onbehaaglijk gevoel had dat hier onheimelijke
factoren in het spel waren*
« Verdraaid mysterieus hé? Nu 't moet wel « wetenschappelijk»
kunnen uitgelegd worden* Ge gelooft toch niet dat Greta Brenn de***
plaat gepoetst heeft, uit de film weggeloopen is, omdat uw publiek
haar niet aanstond?***»
Hij toonde een strookje uit den film*
Ziet U, dat effekt kan men natuurlijk verkrijgen met den film
te retoucheeren, en de personen om zoo te zeggen weg te krabben*
Maar d'r ware meer dan 24 uur met zoo'n karweitje gemoeid en wie zal
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zich daar op toeleggen om zoo'n akelige grap uit te meten ? Trouwens
het celluloid vertoont geen spoor van beschadiging* Nu is het ook
mogelijk dat de gevoelige laag slecht gefixeerd werd en te lijden heeft
van het nieuw soort gloeilamp dat in de projectielantaarn «Aladin »
gebruikt wordt; Maar dan £ou gansch het beeld zich moeten uitwisschen en bleef de schade niet uitsluitend beperkt tot één personnage*
Blijft dan nog de hypothese dat het lichaam van Eveline Marchand,
die de rol van Greta Brenn vertolkte, speciale radiaties uitzendt,
die***»
Een knal!***
«Patat !•••» schertste de operateur die meende dat een triviale
uitdrukking volstaat om een dramatische situatie te neutralizeeren*
Hij stampte snel op het uiteinde van den afgeloopen filmband
die doorgescheurd was en opvlamde* Doch ook de projectielantaarn
was gedoofd De gloeilamp versplinterd tot gruizelementen!***
«Verdomd, dat mankeerde er nog aan!***» vloekte van Pubbel*
De fabrikanten van den «Aladin» krijgen morgen hun smerige camelote terug* 'k Meende waarachtig dat het een revolverschot was!***»
« Wel, een revolverschot was er ook bij I Deze relieffilm is tevens
klankfilm en op het einde pleegt die spookmeid zelfmoord***»
Adembeklemd kwam een ouvreuse meneer den directeur verwittigen «dat er iets raars moest gebeurd zijn in een eerste rangsloge »*
De twee mannen vergezelden het bleeke, ontdane meisje* Op
den pluchen rand van de loge, nevens het kleine aureool van een wit
cartonnen schijfje, rustte het hoofd der schoone onbekende die gisteren na de vertooning achtergebleven was* Uit de linker slaap welde
een bloedstraal die, zooals een beekje zijn loop zoekt in lage terreinbeddingen, gleed tusschen de bleeke wang en het juweelloos oorlelletje, langs de helling van den hals en verdween onder de zijden
welving van het décolleté*
Met een zaklamp je zocht de operateur het wapen op den duisteren vloer* De ouvreuse was blij dat ze die akeligheid niet lang
moest aanschouwen, want de directeur vroeg haar dadelijk naar het
politiecommissariaat te gaan* Meneer van Pubbel suste zijn geweten*
Hij had natuurlijk niet kunnen vermoeden dat al die onzin zoo bitter
ernstig gemeend was* En dan, zelfs indien die geheimzinnige vrouw
haar voornemen had laten kennen en moeten dreigen met «Uw geld
of mijn zelfmoord J» dan ware dat toch een soort chantage geweest,
nietwaar?***
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De plaatselijke pers liet niet na te herinneren aan de zelfmoordepidemie die het verschijnen van «Die Leiden des jungen Werther »
volgde, toen romantische jongelui zich in hetzelfde kostuum en dezelfde omstandigheden als Goethes held het leven benamen.
De ware eenzelvigheid van het slachtoffer heeft men nooit
kunnen vaststellen* In voorbedachte radeloosheid had zij, die wij
den naam « Greta Brenn» niet zullen ontnemen, alle naammerken
uit haar linnen en zelfs het firmalintje uit haar zijden mantel verwijderd* Haar handtasje borg in de zachte nog onbezoedelde gemsleeren
voering slechts een spiegeltje/ juist groot genoeg om afzonderlijk
in zijn ovalen rand, het beeld te vatten van de roode openslijting
van een mond, of de donkere ontluiking van een oog*
RAYMOND BRULEZ*
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Fragment uit den roman :

't Hangt alles aan een Haar
JDp het voetbalveld heeft zich een ongeval voorgedaan. Paul van
Bever heeft in een vlaag van ongeduld een grap uitgehaaldf die zijn
vriend Herman Hovinck een enkelbreuk kost
Er tuimelde een nacht achter den rug, een nacht met horten* Ter
hoogte van den voet, onder het deksel, schemerde de morgen op een
bult*
Een verbonden enkel? — Met de pijn was ook een uiterste gevoeligheid in het gemoed geschoten* Herman lag stil* Deze gedwongen
roerloosheid bracht hem in een staat, die hem. welgevallig aandeed,
want er was een vreemde verteedering in verstrengeld* Hij gaf zich
over aan gepeinzen* Mijmeren, natuurlijken aanleg, dien hij placht
te bestrijden als een overbodige weekheid* De aanwezigheid van zijn
vriend leerde hem immers geregeld alle bezinning als een ziekte te
schuwen* Paul kende hij als een stuk van zijn eigen leven, dat hem telkens als het beter leefbare toescheen, maar waarom hij altijd opnieuw
strijden moest: de spontane dadenlust* Bij zijn vriend zette alle leven,
elke gedachte zich in handeling om,, terwijl hij zelf steeds uit de wereld
viel in een ongenadige stilte* Liet hij zich gaan op de ingeboren neiging,
dan kwam hij terecht in een beweegloosheid, waaruit hij zich slechts
met moeite redden kon*
En thans was het voetbalongeval ongeroepen medeplichtig, om
hem in zijn eigen aard terug te dwingen, zonder dat hij zich verzetten
moest* De eerste dagen niets meer doen dan afwachten, 4iet was een
verrassing, een onvoorzien verlof voor het school gaan bij de actie*
En hoe bedrieglijk de blijde voorspiegelingen van een vacantie soms
ook uitvallen, het begin is toch altijd een genot*
Genot, dat hij bij de groote vermoeienis, die hem hoe langer
hoe zwaarder maakte, een wellust vermengd voelde : deugd en pijn
terzelfdertijd, een wakker worden precies met den voorsmaak van
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nieuwen weidoenden slaap* Soms vertrok met een scheut pijn zijn aangezicht even* De grijns ging over in een glimlach* De pijn, die hem
van een vriend kwam als Paul, kon geen volle kracht bezitten* Hij
aanvaardde ze los* De aanvaarding ontnam haar alle scherpte* Het
kwaad, dat niet vermag twee vrienden te verwijderen, verbindt ze
des te inniger*
Die goeie Paul I Hoe snel had hij na het ongeval alles beredderd*
Herman voelde zich opnieuw van het veld dragen, — die duisternis,
die plotseling van de populieren scheen te komen, die kilte, en die
bijna naakte aanraking door de dunne trui, warm en ongezellig tusschen mannen; den voet dan gloeiend onder den ijzigen waterstraal en
die voorzienige hartelijkheid met de sigaret, het balanceeren tusschen
physieke pijn, gramstorigheid en stoïcisme, dat van den rook kwam;
dat onverwacht snel weg brengen in een senatoriale auto* Vroolijk, die
onwillige man, die onder de beleefde en onverschillige hardnekkigheid
van Paul, alleen om zijn vriend begaan, zat te ketteren over de jeugd
van heden, die geen aureolen ziet om de heiligen der politiek*
Het nonchalant relaas van Paul over de wijze waarop hij de eerst
aanrijdende auto had bemachtigd, hoe was het ook weer?
— «Ik heb mij op den weg gesteld* Een teeken van de hand als
een verkeersagent, verkeersagent in klein tenue* De chauffeur ontsteld, dat ik hem voorbijliep en reeds met zijn meester in gesprek was*
Toen hij zijn auto was omgeloopen om de hiërarchie te herstellen,
zat de voetballer reeds naast zijn heer en meester en commandeerde
hij in diens plaats : «Rechts inslaan en halte aan het voetbalveld »*
Daarna een beleefde ruzie met senator Van Voorst beëindigd* Hij kon
ons niet ter wille zijn, een politieke vergadering wachtte op hem*
« Doorrijden, Cesar!» Maar ik : « Mijnheer de senator, excuseer mijn
aandringen**** ik geloof niet dat gij op uw vergadering over goede
politiek zult kunnen spreken,, als ge nu weigert een daad van eenvoudige hulpvaardigheid te doen* Niemand ter wereld zal u kunnen kwalijk nemen, dat gij een kwartier te laat komt, wanneer het is om een gewonde te helpen*» Hij gromde nog wat, doch gaf Cesar teeken om
rechts in te slaan* Cesar had op dat oogenblik tenminste zooveel verachting voor zijn senator als voor mij* Dat troostte mij* En ik geloof,
dat ik mij zeer erkentelijk en lief aan Senator Van Voorst heb voorgesteld* U ook natuurlijk*** We zijn dien man een dankbezoek verschuldigd* Doe ik wel voor u een dezer dagen*»
Herman had nog het gloeiend verbolgen hoofd van den politicus
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vóór oogen en zijn kleine vuistjes die van zenuwachtigheid in de autobus ter zijde verstrikt waren geraakt* Maar dan lag in zijn geheugen
een lang hiaat: verdooving door pijn* En hoe was dat alles verder tot
zoo'n vlot verloop geschikt? Vóór de kliniek van Dr* MoreL Een
verpleger opende reeds de auto toen zij nog niet goed stilstond* Een
assistent ontving het gezelschap met de woorden :
— • Dr* Morel komt onmiddellijk*»
En inderdaad een paar minuten nadien trad hij in de operatiekamer met de vraag :
— « Eikaars voeten afgeschopt, ja? »
Blijkbaar was hij reeds over het gebeurde ingelicht* Paul
had daar natuurlijk de hand in gehad, maar hoe kon dat?
Het ging alles zoo snel* Paul was inmiddels druk in de weer :
om zijn senator met een kluitje in het politieke riet te zenden,
dan om een boodschap voor Hermans moeder op te stellen en
toen hij hoorde van enkelontwrichting met synoviale breuk om
een ruime auto voor te krijgen* Het inzetten van den enkel, het
thuis gebracht worden bij moeder, die voor het dik verbonden been
dwaas uitriep :' — « Hemel, als het zoo maar niet blijft!», het wanordelij k verschieten van haastige schaduwen door het heldere huis, dat
er anders steeds als een rustig aquarium vol zon uitziet, het schoof
alles voorbij als een rappe film* Elke episode versprong zonder fout
of tijdverlies* Slechts Herman kon het zijn vriend aanzien, aan bijwijlen een kort geknars van de tanden met een zwellen van het kaakgewricht, dat een nijdig leedwezen hem bewerkte* Voor het overige
liet hij niet de minste aandoening merken* Steeds keek hij vooruit
naar wat het volgend moment te beredderen viel, voorzag tot kleine
huiselijke regelingen toe* Moeder en Leontientje, de meid, beijverden
zich om elkaar volkomen van streek te brengen* Paul deelde orders
uit en herstelde 't evenwicht in de huishoudelijke leiding* «Herman
mocht nog eten ondanks zijn beschadigden voet» gaf hij moeder
Hovinck te verstaan* Het kostelijkst was zijn aanbeveling voor 's
nachts, een die Herman aan 't daveren van 't lachen bracht, — wat
hem duidelijk 't benarde gevoel bezorgde, dat de mensch lacht met
zijn enkel, — maar die aanbeveling ook tot Leontientje : «Vergeet
vooral niet de bedpan beneden te brengen J»
«Hebt ge rookgerief ? Voor lectuur zorg ik zelf wel* Ach neen,
sla nu niet aan de studie of gij maakt mij beschaamd* Ontspanningslectuur!» Paul zocht scherpzinnig, verzette de tafellamp, dat haar
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schijn beneden Hermans aangezicht viel* En Herman begreep hoe
zijn vriend zich in zooveel attenties uitputte, om een grommend zelfverwijt te onderdrukken, want toen hij de hand uitstak om Paul te
danken, viel deze gramstorig uit, met merkbaren nijd aan 't eigen adres*
— «Ha, neen, zoo gaat de vlieger niet op* Geen erkentelijkheid,
als 't u blieft* Gij hebt recht op een revanche* Voor de rest sta ik bij
u in het krijt*»
Er vertrok een liphoek en een wenkbrauw in 't gelaat van Herman* Het lag bleek en vermoeid boven den lampschijn*
— «Erg pijn?» vorschte Paul terzelfdertijd mild en bitter*
«Rusten jongen, rusten »• Hij stond reeds met den deurappel in de
hand*
— «Paul? Hoe wist die Dr* Morel er reeds alles van toen we in
de kliniek aankwamen?
— «Slaapt ge bijna? Waar ligt ge nu mee bezig* Wel te ruste »•
— « Zeg dat nu nog even of ik zoek gansch den nacht naar oplossingen voor het raadsel »•
— «In de auto van senator Van Voorst schreef ik met senatoriaal
potlood op papier van den senaat eenige woorden, die ik vóór ons vertrek van het veld door Free liet telefoneeren* Als Dr* Morel verwittigd
was, bewijst dat alleen dat Free niet zoo dom is als hij er uitziet en
zich goed van de opdracht heeft gekweten* Ik vreesde maar één ding :
dat hij de sportinstallaties,«zijn post», niet zou durven verlaten* Maar
slaap, kindeke, slaap* Waarom uw hoofd daarmee breken? Salut*»
Weg was hij* Herman glimlachte* Nooit stond zijn vriend hem
zuiverder in de gedachte, dan al dien eersten tijd, dat hij weer in gepeinzen was geworpen* Een onrustige nacht, misschien wat koorts,
bracht hem in een brokkelig ijlen* Hij werd steeds op revanche gejaagd*
Hij zelf wilde die koppigheid niet, waarmede hij Paul sarrend leed
zocht te doen* Iemand kwellen, waarvan hij zooveel hield* Er was iets
wellustigs in en iets onnoemelijk wrangs* Bestendig deed hij zichzelf
zeer, maar hij mocht het niet laten* Hij werd gedreven door een grootere macht dan waaraan welke vriendschap ook kon weerstaan* Hoe
tergde hij Paul, die onwetend was en hoe langer hoe meer bevreemd*
« Herman, gij zijt dol!» schreeuwde hij en aarzelde al niet meer of
hij zich verzetten moest* Zij stonden lijf aan lijf* Zij vielen, in een
worsteling* met kletsend bonken van vuisten* Herman wist zich de
meerdere* En nu moest hij ook bijten* Hij deed het allemaal met in
de keel een kroppen* Toen Paul begon te versagen, verlamd stilaan,
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hij zag er uit als een drenkeling, die tenden zijn kracht is, opende hij
zijn mond met zoo'n bedroefd verwijt en zoo'n vermurwd gevoel, dat
Hermans hart als van wanhoop openspleet :«Herman, Herman, wat
hebt ge gedaan?» Er was een brand aan zijn oogen, waarover geen
traan kon klimmen* Hij besefte ten volle, dat hij voor immer zijn
eenigen vriend van zich had afgestooten* Hij had zijn revanche gehad,
en hield als eenigen buit de razernij van een schuldbewusten vereenzaamde* Waarom? Waartoe? Ginder dreef Paul voor altijd af* Hij
wilde nog op hem roepen* Zijn stem klonk verloren in een holte vol
wind*
Hij schoot wakker op een hijgen* Hij voelde het prikkelend gloeien
van zijn voet als eenige realiteit en verademde* Maar hoe vreemd nog*
Het was toch zijn rechtervoet, die verbonden lag, en hij zou gezworen
hebben,dat de pijn in den linker priemde* Maar liever de onbegrijpelijke lichamelijke stoornissen, dan die moreele kwelling, dat zinnelooze
vernietigen van een vriendschap, waarbuiten hij niets erkende, dat
vast stond, niets, dat zoo zonder kleine zelfzucht was*
Buiten wat herfstzon, en eenige snelzeilende wolken, de zonderlinge nachtmerrie over : het was bijna een frissche, vroolijke morgen
die volgde op het ongeval* 't Is al koren op vriendschaps molen* Hij
hoorde moeder de deur opensteken op een voorzichtige kier*
— «Halo, Lutitia!» riep hij opgewekt, zooals hij alleen placht
te doen, wanneer hij gekscheerde met haar*
Zij schrok* Een zieke moest van 's morgens vroeg liever zijn
kwaal niet met geestigheden uitdagen*
— «Gij jonge lieden speelt met uw gezondheid, beknorde zij* En
waar heb ik het nu? Gisteren hebt ge gezegd, dat uw enkel voor weken
in gruis lag* Is 't dan nu soms al over? Toen ik Paul vroeg hoe gij aan
dat ongeluk zijt gekomen, antwoordde hij vrank : Dat heb ik gedaan*
Hij was er precies trotsch op* En nu vindt gij dat prettig, zou men zeggen* Knoop dat aan elkaar* Als ik mij wat veel moeite geef voor u
staat u dat tegen*** Lutitia, aan uw druiven! Lutitia, uw renonculus
wacht op u! Lutitia***»
— «Lutitia, daar hebt gij't* Spiegel u naar die methode* Wilt gij
mij behagen, in plaats van mij met uw overdreven zorgen te kwellen,
stamp mij naar de beenen* Maar kom, een zoen op afkorting*»
Hij lachte mild in het gelaat van zijn moeder, die met een liefelijk
verwijt,«Stoute jongen», naar hem boog* Zij hield dol veel van haar
eenigen zoon, al placht zij te herhalen, dat hij niets op zijn vader geleek*
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Haar man, die twintig jaar na hun huwelijk nog altijd de ruiterlijke
manieren van een verloofde onderhield, zóó uit een i8 e eeuwsch
koningshof in een brutale maatschappij overgeplaatst, had haar niets
nagelaten om lief te hebben,« dan een tuin vol zeldzame, uitheemsche
planten», voegde zij er vaak aan toe* De zoon uit de brutale maatschappij plaagde dan terug : —. «Vader was een bedroefde man en een philosoof* Men verbergt zijn droefenis zooals men kan* Maar de droefenis
is uit den tijd*»
Mevrouw Hovinck liet dan telkens haar zoon het laatste woord*
Zij had zich gehecht aan zachtmoedige en elegante vormen van omgang* Zij wist pertinent, dat haar echtgenoot nooit vrede had kunnen
nemen met een egaal bestaan van alle dagen, maar hij had zijn hart
vol hunkering en revolutie in een voortreffelijke vormelijkheid ingedamd* Van op afstand bezien en met het bezadigde oordeel van
de toenemende jaren kwam zijn streelende beleefdheid als de liefde en
de trouw zelf voor* Vader Hovinck had gewacht op grootere dingen,
dan die welke zich in het bestaan van een notaris plegen voor te doen»
Hij had steeds een onvoldaanheid onderhouden, met al de merken van
een nobel gemoed* Trillend van een niet te verzadigen levensdrift, vond
hij stilling in het verzamelen van folkloristische prenten en beeldjes
en vooral van zijn exotische planten* Het rumoerigste trekken naar
avonturen zonder naam snokte aan zijn hart, doch aan een huiselijk
ceremonieel klemde hij zich vast* Hij glimlachte bedroefd tot zijn
vrouw, — bedroefde tevredenheid waarin het geluk, het ongrijpbare,
op drift was, en hij leed zonder klacht* Hoe zouden zijn nagelaten
verzamelingen, hoe zou zijn tot den dood volgehouden hoofschheid
niet stilaan tot de onschatbaarste symbolen van het geluk zijn uitgegroeid?
Met een zweem van spijt had zij die genade slechts ten volle
erkend naarmate zij verder achter den rug ging liggen* Als de blaren
van den moerbezieboom, dien haar man had geplant, dorden en
geurden, vond zij er den reuk van zijn tabak bij terug* Er steeg rond
haar in de dampen van den Herfst een hulde op van haar levensvriend* Voor altijd had hij voor haar een ontroerend beeld van een
bijna heilige kalmte verworven* Zijn geest was bij haar in alle hoffelijkheid* Zij leefde aldus in een heimelijk gezelschap, kon spreken
tot de planten en de folklorepopjes met een waarachtig aanwezigen
gast, dien niemand zag*
In deze eenzame gesprekken kloeg zij over iets gebrokens en
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angstigs in haar liefde voor Herman* Waarom wilde hij niet zijn als
zijn vader? Een moeder vergist zich niet licht over de onrust van haar
zoon* Hij ook vernam den roep van bedrieglijke sirenen* Hij ook
maakte zich gereed om het leven te bezitten in zijn stoutste verrukkingen* Zij had gemeend bij hem een stevige liefde voor het verzamelen
te kunnen kweeken en had met hem van jongs af aan een fraaie postzegelcollectie aangelegd* Toen hij college begon te loopen had hij ze
plotseling verscheurd in een vlaag van beschaamden nijd : « Dank u
wel voor deze bezigheid voor oude femelaars*» Zij werd pijnlijk in haar
hart genepen* Herman beleedigde onwetend de gedachtenis van zijn
vader* »
— « Mijn jongen, wat wilt ge dan doen? »
— «Auto rijden, rennen* Studeeren dat de stukken er af vliegen.
En niet om notaris te worden, wel te verstaan****»
— « Zwijg!» had zij hem met zoo'n ongewone scherpte onderbroken, dat hij er gansch verrast voor stond*
Zijn brutaliteit kwam haar dubbel kwetsend voor, naar vorm als
naar inhoud* Hij miskende er zijn vader mee in zijn schoonste sieraad,
zijn hoofschheid, en brak de traditie van het huis* Zij had getrild,
terwijl zij hem tot eerbied terugriep :
— «Als ge toch zoo hard studeeren zult, leer er dan nog de
beleefdheid bij* Uw vader was ten minste een gentleman*»
Zijn goede inborst was alsdan gebleken uit de wijze waarop hij
zich snel bezon* Hij had haar hand genomen en gloeiend rood had hij
ze gezoend*
— « Excuseer, mij moeder* Ik doe mij verkeerd verstaan* Ik bedoel niet, dat notaris zijn niet respectabel zou zijn* Gij weet toch, dat
ik niet minder van vader hou, dan gij* Maar ik zou allen lust in de
studie verliezen, als ik wist, dat ik na zooveel jaren ten einde ben en dan
niets meer te doen heb dan de stukken van een kantoor bij te houden
en daarnaast altijd maar voort zeldzame postzegels plakken* Ik heb
bij niemand iets af te keuren en allerminst bij vader* Het is alleen een
verschil in temperament* Vader***»
Zij had hem ontroerd de hand op den mond gelegd* Hij zocht
vergoelijkend en voorzichtig te spreken, maar hoe zeer hij zich ook
moeite gaf om met kieschheid uiting te geven aan den onverwachten
opstand tegen zijn gansche jeugd, vreesde zij, dat hij opnieuw in verloocheningen van zijn vader en zijn opvoeding zou vervallen* Nooit
was zij door zulke tegenstrijdige gevoelens bewerkt geweest* Zij vond
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met een soort van trots in Herman de sombere gespannenheid van
haar man terug, zooals hij in crisismomenten was, wanneer hij er
uit moest* Het heette dan dat hij onweerstaanbaar den trek onderging
om in den vreemde nieuwe planten te verzamelen* Maar ging hij
inderdaad op reis, of bleef hij thuis, zij vertrouwde in hem : haar man
redde zich steeds met grenzelooze teederheid in het voorkomende,
zond korte delicate berichten vol onafhankelijkheid of wijdde zich
dubbel aandachtig aan haar* Zij voelde nog de verrukking van die
gevaarlijke toewijding, het soort van roes op den boord van een afgrond*
Maar een angst, die zij bij haar man nooit had gekend, beklemde haar
ten overstaan van haar zoon : Herman werd blijkbaar zijn vader afvallig, Herman leek vastbesloten aan den trek van het onbekende niet
te weerstaan, zich er daarentegen beslist aan over te geven* Die plotse
brutaliteit kwam haar als een fataal teeken voor : het doorhakken
van de banden* Zij vreesde niet alleen, dat de zoon tegen den vader
in opstand kwam, — wat wist hij van de waardigheid die haar man
zich bevochten had! — maar dat hij, met toe te geven aan de duistere
verlokkingen van het volle leven, de zelfkleineering tegemoet zou
snellen* Als een verre naslag van schaamte schoot door haar geest de
herinnering aan een pathetisch en schandelijk moment van zwakte,
herinnering die haar in eigen oogen steeds had geavilisseerd : het
toegeven aan een vriend des huizes* Hoe naast haar man te leven en
in de straling van zijn rechtschapenheid niet door het spijt en het
leedwezen, om niet te zeggen wroeging, verscheurd te worden? Zij
ondervond nog het geluk, of hoe na het schuldbewustzijn die tevredenheid te noemen, omdat alles dan weer in de orde getreden was*
Zij voelde een moederlijke onrust over Herman : welke ambities zou
hij thans kweeken? Zij had hem eensklaps als een jonge eigengerechtigden man voor zich zien staan* Hij was niet meer de liefelijke knaap,
dien zij in een zachtzinnige gehoorzaamheid en gemanierdheid had
opgekweekt* Zij had hem in de armen willen sluiten als toen hij nog
een heel jong kind was en zij de redelooze verzuchting uitdrukte,
dat hij nooit meer veranderen mocht en zij hem altijd alzoo voor zich
mocht houden* Hoe veel vrees toen in die weldoende uitbarsting en
dat jubelen in zoenen* Nu voltrok zich de afscheuring* Maar neen,
het was niet mogelijk* Zij zou desnoods voor hem strijden* Zij zocht
waar tevoren een teeken merkbaar was geweest, dat hij zich losmaakte*
Hortend en angstig joeg haar geest, strijdend met de hoop, dat zij zich
misschien nog vergiste* Had hij niet spontaan haar hand gezoend?
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Kwam het verzet wel van hem? Van college-vrienden? Dien Paul
Van Bever, die reeds eenige maler, thuis was gekomen en haar met
een ronde kordaatheid, iets wilds en kortafs in zijn goed humeur, maar
half was meegevallen?
Zij had dat eerste wantrouwen zich in haar gemoed laten vastzetten* Het liefst verdoezelde zij, dat de omkeer uit haar zoon
kon komen. Zij verloochende haar moederlijke ingeving en helderziendheid* Zij beantwoordde den handzoen van Herman met een
milde omhelzing* Spontaan was zij bewust, dat de moederliefde over
wapenen beschikt, waartegen een eenvoudige jongènskameraadschap
niet bestand is*
Tot dantoe had zij Herman opgekweekt als den zoon die zijn
vader voortzet, het kind dat de vaderlijke liefde en bestendige hulde
voor haar verlengde* Zij zag snel en bedroefd in, dat voortduur niet
eindeloos mogelijk was* Maar zij troostte zich half met de gedachte,
dat de kinderen er niet voor de ouders zijn*«Ik ben er voor Herman I»
peinsde zij zelfs met iets verheugds over haar oprechte liefde, en blijde
bereid tot zelfopoffering*
Van dat oogenblik af kreeg haar leven een vreemde gespletenheid*
Er kwam iets slaafs in haar zelfverloochening en anderszijds vond zij
niet altijd in haar terugkeer tot de wereld van haar man de gelukzalige
betoovering weer* Zij bekloeg zich tot een wassen Mariabeeldje onder
een glazen stolp en het gebeurde, dat zij geen antwoord in haar hart
vernam* Zij omringde Herman met zooveel en zoo dringende zorgen,
dat hij er met eenige lusteloosheid de verveling moest van ondergaan*
Zij zou hem aan tafel het vleesch hebben voorgesneden, hem met
pantoffels hebben opgewacht als het regende, de papieren van de
schrijftafel voor zijn aangezicht hebben weeggnomen om hem met
orde te helpen, als hij niet hoe langer hoe snijdender dat wegend dienstbetoon had afgewezen*
Zij had geleden, door dag aan dag te moeten erkennen, dat Herman's vriendschap voor een schoolkameraad haar alleenheerschappij
had verbroken* Hij bleef van haar houden* Het faalde haar niet aan
bewijzen* Maar wat een moeder ontvangt is maar een half geluk,
terwijl al wat haar van haar kinderen ontsnapt, een diep en volkomen
gemis is* Om Hermans wille nam zij vrede met Pauls omgang* Die
duurde nu al jaren* De kracht der gewoonte gaf hem een sympathieker voorkomen, dan bij de eerste kennismaking* Maar in den grond
bleef er voor haar iets vreemds aan hem, iets waarvoor zij zich onwil600

lekeurig op de hoede hield* Zij zuchtte vaak : wat twee jongelieden
alzoo verbinden kan? Zij verstaan elkaar op zoo vele punten, waarin
zij beiden voor mij onverklaarbaar voorkomen* Zij achtte den loop
der dingen beslist onrechtvaardig : zij, vrouw op jaren en met ondervinding, werd hoe langer hoe meer, uit hun wereld gesloten* Haar
ervaring zou haar eigen zoon niet het minste nut opleveren* Waanden
zij feitelijk reeds niet, dat zij meer van de wereld en de menschen
afwisten dan zij? H&èr grenzelooze toewijding werd nukkig terzijde
gesteld, — de pijn die van de andere zijde kwam, werd speelsch aanvaard*
Moeder Hovinck omhelsde nog eens haar stouten jongen — een
onbaatzuchtige kus blijft nog altijd het zuiverst zijn eenvoudige beteekenis behouden, — en zei met ontroerde gelatenheid : — «Lutitia
zal maar liever haar planten oppassen* Ik zie dat ge mij niet noodig
hebt*»
En reeds had zij den deurappel in de hand, toen Herman haar
schalks toeriep : — «Lutitia! En laat ge mij zoo alleen liggen zonder
bloemen uit uw tuin? Zijn er dan nog geen asters?»
Dien dag kreeg hij de eerste asters van het seizoen naast zijn bed*
M, ROELANTS*
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't Heerken
De Van Den Heuvels die nu op 't Schrans wonen, zijn vroegertijd van de kanten van Molhem, ieverans hooger Brabant in, gekomen
en die hebben dat Schrans gekocht van nen D'Hertefeldt, ik spreek
nu van over vijftig zestig jaar, als 't niet meer is* Die D'Hertefeldts
hebben misschien wel honderden jaren op dat Schrans geboerd, zoo
ver als het volk gedenken heeft* G'hebt hier nog nen D'Hertefeldt
of vier op de parochie, doodarme menschen* Dat onnoozel scheel
Nooken, dat hier dikwijls met zijn ezelken voorbijrijdt, verdjimmenie
vloekt Nooken en hij zjakt maar op zijn ezelken en op de klein kapoenen, die voor het beest op de kassei duikelen, ge weet, dan wil nen ezel
dat ook doen, hewel dat Nooken is ook nen D'Hertefeldt* Zoo hebde
er die van den grooten struik los geraken en dat verwaait en versukkelt dan*
Maar den D'Hertefeldt waar de Van Den Heuvels 't Schrans
van gekocht hebben, daar zeiden de menschen baron tegen en die
was baron, die had daar zijn brieven van* Hebde nooit van ne Jezuiet
D'Hertefeldt gehoord, ne felle predikant in zijnen tijd, dat was ne
zoon van den baron* De twee meiskens van den baron zijn in 't klooster
gegaan, achter de tralies, en overste geworden* De een, zeggen ze,
was heelegans in 't wit en overste van al de kloosters van de orde,
zoo'n rijke meiskens zien ze daar geren komen* Dan is er nog een van
de jongens in 't leger gegaan en ik weet niet wat die wel geworden is,
die heeft nog in de Congo gevochten* De vijfde was ne schatrijke
notaris in Brussel*
Maar ze waren gezessen en die zesde bestuurde de boerderij
met den ouden D'Hertefeldt* Dat was ook een braaf zoet caractère
gelijk de andere en misschien wel de beste wipschieter dien we hier
van leven gehad hebben* Op nen zondagnacht komt hij met zijn
klein sjeesken terug van een wipschieting ieverans, en te Nuussen,op
den overrij, wordt hij gepakt door den direct van Leuven* In dien
tijd brachten de wipschieters altijd hun zakken vol hazelnootjes mee,
wel, dat was alles wat er van dien D'Hertefeldt overschoot, die hazel602

nootjes* De klein kadeeën die ze opraapten hadden meer dan de mannen die hemzelf met een schup wat bijeengedaan hebben* De oude
D'Hertefeldt had nu ineens genoeg van de boerderij en van de
parochie, hij verkocht den heelen duvel aan de Van Den Heuvels
en ging bij den notaris te Brussel wonen, daar is hij gestorven*
Hewel, die zelfde notaris was de vader van 't Heerken van de
Koevoet* 'k Wil maar zeggen dat het Heerken bloed van hier is en
eigen gewin, maar in die oude groote families komt zoowel sleet, man,
als in de ander, principaal als dat nen tijd in de stad gewoond heeft*
Dan komt dat bleek en verscHeten terug, het is immers hetzelfde
met een vrucht* Ge moogt de taaiste raap aan een serre gewennen,
zet ze daarna eens in 't open veld, kapot moet ze*
Die notaris was jong we veneer, maar jaren later hertrouwd, en
het Heerken was zijn eenig kind* Hij kwam hier alle sezoenen jagen,
't is te zeggen wegjagen, want ik geloof niet dat hij ooit iets geraakt
heeft* Zijn eerste jachtwachter, Sookens Sus, leeft nog, die moet ge
bezig hooren* De eerste jaren, zegt Sus, gingen de beeskens ten minste
nog loopen, maar naderhand zagen ze zoo maar eens om, of hij van zin
was van nog te schieten en tegen dat hij ging mikken, gingen ze toch
op een drafke wat verder leggen* Ja en dat deden ze dan toch nog
meest voor mijnen scheper, zulle, als die er niet bij geweest was,
waren ze hem zeker een pootje komen geven*
Dan logeerde de notaris op de Koevoet, een specie van oud
kasteelken, eigendom van ne graaf die daar nooit te zien was* En hij
ging ook alle dagen eens bij de Van Den Heuvels binnen* Toen het
Heerken een jaar of achttien was, mocht hij ook al eens meekomen
met papa, hij had ook een geweer, schoot ook de rapen kapot en bij
de Van Den Heuvels gaf het alle dagen een verschil van twee drie
roomers wijn meer*
Eenige jaren later bracht hij nog drie andere groote jongens mee,
dat scheelde zes tot negen roomers* Het waren de zonen van zijn broer,
die in Congo was, hun mama was gestorven en hij had ze in huis
genomen* Die vier dan, het heer ken en de drie kozijns, bezagen het
jongste meiske van Van Den Heuvels, nog een kind* De drie kozijns
zouden ze, waren ze er alleen in den donker mee geweest, gegrepen
hebben en gekust, maar het heerken bloosde, zag naar den grond en
verzaakte* Hij had al zijn klassen gedoubleerd, was nu ten langen
leste op de universiteit geraakt, want op den duur komt alles, maar
hij wist al dat hij er nooit zou door komen* En hij sprak pertang schoon
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Fransch, dat hoorde het meisken subiet, zoo bedeesd weg en stil
gelijk mère Marie-Jean in Waver, die was ook van groote familie*
Als ge daartegen die drie anderen hoorde van Ie jour d'aujourd'hui
en je ne m'attire pas ga, foei! Ze wou ook wel eens in 't Fransch aangesproken worden, zoo versch uit Waver, om eens te laten hooren dat
zij het nogal eens anders kon, maar 't was precies of vader dat gewaar
werd. Die kon geen Fransch en moest er ook niets van hebben* En
hij keerde zich plotseling van den notaris naar de jongens en zei dat
ze zijn ekster zoo in 't oog hadden, wilden zij ze niet meenemen naar
Brussel? Maar één ding moest hij zeggen : 't is nen aangename vogel,
maar, dat zeg ik u, vuil: een ekster doet niets dan schijten* Hij begreep
niet waarom ze allemaal proestten en Ursule schaamde zich dood, maar
hoe kan een boerenbuitenmensch dat nu anders zeggen van een ekster?
Er kwam een najaar dat Sookens Sus eiken morgen ongedurig
op den boi stond te wachten voor zijn kaart :« Vriend Sus, we komen
met den trein van halvernegen, ziet dat gij aan de statie zijt* We hebben vernomen dat er veel wild is, zooveel te beter*» Het was elk jaar
hetzelfde maar dat jaar kwam er niets* Op 't Schrans hadden ze over
maanden al nen doodsbrief gekregen* Ursule had gezegd dat er van
't jaar wel niet zou gejaagd worden*
En 't Heerken had gezegd dat hij maar niet meer naar de universiteit zou gaan* Hij had het maar altijd gedaan voor papa, die wou
het, die kon de hoop niet opgeven dat hij er toch eens per ongeluk
zoü doorkomen* Maar dat had nu al tien jaar geduurd, het Heerken
had onnoozel weg veel geld verleend, waaraan geen student dacht om
het hem terug te geven; waar hij maar in 't café kwam was hij 't zotteken van den hoop en er was er een die dan altijd het kaal pleksken op
zijnen achterkop kuste : de roemrijke blessuur opgeloopen op het veld
der wetenschap* Neen mama, hij zou nu maar niet meer gaan* En zij
gaf toe, hij kuste haar dankbaar* De nonkel uit Congo kwam terug
en ging met zijn jongens in Leuven wonen omdentwil van de studies;
het heerken kocht uit verveling kanarievogels en vinken* Toen de
groote volière in den hof gebouwd was, kwamen er een koppel goudfazanten bij en hij droomde al nen tijd van pauwen en kalkoenen en
van een vijver met zwanen en eenden, toen mama stierf* Nen avond
verscheen hij blozend en verlegen op het Schrans : ik heb de Koevoet
gekocht* Oh, schrok Ursule, het kasteel en het park? Joe, mademoiselle, zei 't Heerken, het kasteelken en het park* Daar dronken ze bij
de Van Den Heuvels een goede flesch op* Ge ziet van hier wat het
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voor de twee meiskens was dat de Van Den Heuvels in 't vervolg
bevriend zouden zijn met het kasteelken» Hun broer nam de jacht
van den ouden notaris over en toen de jachthuur ter sprake kwam
zei het Heerken : doe dat zóó maar, we zullen wel eens over de condities spreken» Want hij kon geen geldzaken doen, hij gaf liever iets
weg dan een prijs te vragen» Koopen deed hij altijd aan den hoogsten
prijs; voor dat kasteelken had hij zeker veel te veel gegeven, anders
had hij 't zoo rap niet gehad» De boer dronk op het goed gebuurschap
en toen het Heerken santé tikte met Ursule, raakten haar vingers de
zijne en hij dierf haar niet meer aanzien» Het bloed, zei de boer na
het derde glas, dat heeft ook zijnen grond» Het peerd kent zijnen stal;
doe het tien jaar in den vreemde, kom er dan mee terug, ge zult het
zijnen kop zien opsteken van als het op zijn gewoon baan is en recht
naar den stal, zulle, met los leizeel» Hooger in Brabant hebde gij van
die groote boogaards met appelen zoo dik als die tas daar se» Zet
dienzelfden appelaar hier in den besten grond met chemieken en al
wat ge wilt, ge zult gij die appelen niet winnen» Alles moet zijnen
grond hebben, ne mensch ook» En 't bloed .wil daarhenen, die grond
trekt» En zoo zijde gij nu terug gekomen naar uwen grond, het is uw
bloed dat u dat gezegd heeft en ge zult gij hier geren zijn» De Van Den
Heuvels zijn van dieper in Brabant gekomen, mijn vader zaliger heeft
het Schrans van* uw grootvader gekocht» Vader is tachtig jaar geworden en hij had het hier beter dan ginder, maar geen een jaar op de
veertig heeft hij de jaarmarkt in zijn dorp gemankeerd en zijn plantgoed moest van ginder komen» Ja het is kurieus» Ik ben hier om zoo te
zeggen gewonnen en geboren en geloofde gij wel, moest onzen Thuur
nu in 't kort trouwen, dat ik er niet zou op zien om naar ginder*,»
Neen zulle, vader, neen zulle!
Wat is dat nu met die Ursule? En gepasseerde week zegt ze nog :
ik zou hier willen weg zijn»
't Heerken bleef daar slapen, ze hielden aan en hij gaf toe» Den
heelen avond bleef hij met den boer in gesprek over zijn vogelen en
hij ging hier ook wat kiekens en varkens houden, dat was nu zijn
plezier» Hebde gij daar wat stalling voor een beest ? vroeg de boer en de
meiskens liepen daar stil te zorgen» Ze bezagen 't Heerken heimelijk
van alle kanten, hij kon toch op den Koevoet niet alleen blijven wonen»
Tegen dat hij goed en wel op de Koevoet zat, de stalling gebouwd
was, de drie volièren gezet en de hoenderpraken afgemaakt met
hollekensdraad, trouwde Thuur» De meiskens die door hun pensiona605

terij nooit erg voor 't boeren geweest waren en de boer zelf die wist
dat hij er nu gauw zou te veel zijn, lieten twee honderd meters verder
een schoon heerenhuis zetten met vier vensters en twee verdiepen,
nu konden ze 't Héerken ook eens chic ontvangen* Maar 't Heerken
dierf nu bijna niet meer komen* Hij ging naar de hoeve en als hij daar
den ouden boer niet vond, die vroeg kom eens mee tot thuis, ging hij
eenzaam en een beetje triestig weer naar 't Kasteelken zonder Ursule
gezien te hebben* Maar dan liet hij 's avonds toch iets afgeven, een
koppel kiekens, of een gans, een korfken prachtige asperges, hij moest
maar kunnen geven* Als er een varken geslacht was droegen de twee
knechten het meeste vleesch mee voor thuis en voor arme menschen
en 't Heerken maakte zelf van pure lever en vleesch de leverworst,
iets dat ge nergens kunt koopen,en die was voor de Van Den Heuvels,
De knecht bracht dat geren, hij kreeg altijd een glas bier en een sigaar,
soms een half franksken* En er was altijd een briefken bij op fijn
papier in nen smallen breeden omslag: chères amies, Je vous envoye
par porteur*** De boer vroeg nooit wat er in dat briefken stond, hij
kon het niet lezen en hij deed of het niet bestond*
Ge ziet van hier hoe de drie Leuvenaars in de vacantie op dat
kasteelken kwamen afgevlogen* Ze konden er zwemmen, roeien,
schieten, wandelen, zien werken en ze moesten op geen flesch zien*
't Heerken zag ze geren komen : ze gingen ongegeneerd Ursula en
Octavie halen* Zij noodigden die uit op soupers waarvoor hij water
en bloed zweette eer hij de meid gezegd had wat ze moest geven, het
kon niet goed genoeg zijn* Maar dan zat ze daar toch aan tafel bij
hem en van puren angst sprak hij meer rechts tegen Octavie dan links
tegen haar, maar hoorde wat zij zeide en niets van Octavie* Ah Bourget, je vous crois bien, zei ze tegen den jongste et René Bazin donc*
Op dien naam viel hij overgelukkig in : Holala Bazin! Le blé qui meurt,
mmm! en zette een smakelijk gezicht* Maar alle drie tegelijk riepen die
van Leuven Et « La terre qui léve » alors! en ze lachten zoo vreemd
dat hij had willen vernietigd spoorloos verdwijnen, maar hij wist niet
waarom* En hij stond recht voor 't een of 't ander en zag in den spiegel
een rood, leelijk, vettig en vertrokken gezicht* Hij zonk neer op zijnen
stoel en in 't neerzitten meende hij den wasem van zijn eigen zweet te
rieken, zijn teenen krompen in roerlooze kramp ineen* Hij sprong
ten einde raad naar de sigaren, havanas, voor den reuk, en toen ze
die aangestoken hadden kwam Sophie nog met kieken en appelspijs*
Sophieke wat brengde gij doe nog* Voile comment je suis, j'óublie
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Ie tout* Doodelijk verlegen keek hij op zijn handen, zag een erwt
tusschen zijn plastron en vest liggen en wat vuil onder een van zijn
nagels langs den kant van Ursula* Die greep meteen rap haar mes en
krabde voorzichtig een druppel saus van zijn mouw en toen ze met haar
hand wat in de mouw ging om met de servet te wrijven, raakte ze zijnen
blooten pols aan waarop zweetdruppels stonden* Hij trok aan zijn vest
om de erwt dieper te doen vallen, rook weer zijn zweet, nu zij zoo
dicht naar hem neeg, liet haar een roos rieken, snoof er dan zelf aan
en daar zei de oudste, die spuiter, laconiek: Ie baiser sur la rosé* Alles
begon hem te draaien, het zweet dreef, hij zette zijn beenen uiteen
om wat luchtiger te zitten, voelde een schoen driemaal zacht tegen den
zijnen zei hardop pardon en alle vijf bezagen ze hem* De roos lag
daar en hij dierf er niet meer aankomen, de jongste begon stiller en
vertrouwelijker met Ursule te spreken en 't Heerken zat daar ter
dood veroordeeld, zag ze trouwen en begreep zijn stommiteit van
daar juist : het boek heet « Le blé qui léve »•
Est ce que je n'ai pas dit Ik tantöt « Le blé qui meurt? »
Non non, zei de oudste, tu as dit « La terre qui léve »
Ah tout de même! Je pensais avoir dit «qui meurt» et c'est
« qui léve*» Oui oui, alors c'est bien*
Tu n'as jamais lu «Les pas sur la neige» de Paul Claudel?
't Heerken schudde neen, schuldbewust en ontsteld* Zoo plaagde de
oudste hem voort met verwisselde titels en namen en opeens werd
Ursule onvriendelijk tegen dien treiter* Toen zij van tafel opstonden
stak zij de roos op haar bloes* 't Heerken sliep eigenlijk niet dien
nacht, hij droomde maar zenuwachtig voort wat hij wakker begonnen
was* Ze had zijn roos op haar borst gestoken en zoo kwam ze lachend
naar hem toe* Maar zijn zes kalkoenen vlogen sissend op die bloem af
en hij had iets aan zijn been, ik weet niet wat, hij kon haar niet helpen*
Hij zag een grooten lap van de bloes afhangen en die zes kalkoenen
maar pikken in die borst* Oogenblikkelijk daarop lag zij in het hospitaal op den schoot van zijn mama en die nam den lap van de bloes
weg; hij zag een diep rood gat in haar borst en daar beneden in lag
haar hart te kloppen* Als het nu mistig wordt, zei mama, en er komt
mist aan het hart, is ze dood* Wij moeten haar ontkleeden en in vele
watten matrassen* rollen, maar daar moogt ge niet bij zijn, roep haar
verloofde* Hij riep zijn jongsten kozijn en zij kermde : tu es lè, mon
chéri*** De mist buiten was zoo zwaar dat hij de ramen open duwde*
Hij nagelde ze vast, plakte ze toe* Overal loste het plakseL Hij riep
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om hulp maar er was niemand in de kamer* Opeens begon de buis
van den calorifère met schokskens te stoomen gelijk de toot van ne
moor, allemaal mist* Schreiend van vertwijfeling zette hij er zijn
mond aan en zoog den rook op* Hij werd onwel, trachtte den rook
terug te blazen maar een gulp gensters en vuur sloeg in zijn gezicht
terug en hij werd reizekens wakker* Dwars over het bed lag hij over
te geven* Hij droomde weer voort, zij legde haar kind aan de borst
en toonde hem hoe schoon alles genezen was* Voyons cousin, zei haar
man, nu zonder complimenten, est ce que tu aimes Ursule, oui ou
non? Tant mieux alors,en hij schoot hem dood en wakker* 't Heer ken
sprong naar het venster* Daarbuiten stond zijn jongste kozijn hem te
roepen met een geweer en een doode lijster in zijn hand* Om half
zes 's morgens* Die zal ook wel niet veel geslapen hebben* Om tien
uren trok hij met den bucht dien hij geschoten had al naar de Van
Den Heuvels*
En hij zorgde ervoor dat de meiskens bijna, alle dagen kwamen*
Soms kwam Ursule alleen, nu en dan kwam de boer ook eens mee*
Dan deed het Heerken alsof hij de bizondere vriend van den boer was
en alsof dat de reden was van de relatie met de Van Den Heuvels*
Hij ging met den ouden man de nieuwe stalling en de hoenderparken
af en de hovenierderij die hij had laten aanleggen* Ja zei de boer, bij
ons moet dat opbrengen en u kost dat veel geld, dat is 't verschil*
Al die nieuwe modeldinges, kosten stukken van menschen maar nen
boer boert om iets te verdienen* Joe joe, zei 't Heerken op zijn Brusselsch, das van aiges, maar hij zag Ursule uit het bootje springen, de
jongste gaf haar een hand*
Zoo ging de vacantie voorbij en hij werd met haar niet eigener*
Zij had hem jaloersch willen zien op den jongste, maar hij bleef even
verlegen en vriendelijk, precies of hij iets wilde zeggen waarvoor hij
een gelegenheid afwachtte die niet kwam* Den avond voor het vertrek
kwam de jongste op zijn kamer* In vertrouwen, Cousin, Ursule had
gezegd dat hij haar niet mocht schrijven op haar adres en of hij dan
de brieven naar hem mocht zenden*
Maar zij had gezegd dat hij haar absoluut niet mocht schrijven*
Ze hield ten eerste niet van hem, ten tweede was hij ook al twee jaar
achtereen gebuisd, ten derde als advokaat zou hij moeten in de stad
wonen en een boerenmeiske is niet gerust over de verdienste van nen
advokaat* Zooveel processen zijn er toch niet en daarbij wat voor ne
stiel is dat; voor 't geld pleiten ze den grootsten moordenaar vrij*
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Maar 't Heerken at uit liefde zijn verdriet op en werd op het leste
gelukkig als hij een brief kon doorsmokkelen* Het bracht een geheim
tusschen Ursule en hem, dat was toch al veel* En als ze soms met haar
zuster op 't kasteelken was, waande hij zich verplicht den kozijn te
loven die hem zijn geluk afnam, maar hij dierf niet speciaal over den
jongste spreken, hij vertelde over alle drie* Het zijn jongens die het
ver zullen brengen en bizonder goed van caractère* Hun papa, ziet
ge, mijnen noenkel, dat was van jongsaf nen hardije kadee, heel
entreprenant* Hij meende te zien dat Ursule wat onwillig van de
werk zag als hij over de Leuvenaars sprak en een half uur later gaf hij
haar daarop een antwoord en een verklaring* Dat was met peren,
appelsienen en meloen* Van meloenen moeten ze op den buiten door
den band niet veel hebben* Hij wou Ursule maar een schijfken doen
eten en neen, na lang aarzelen at ze 't toch niet, ze had nog liever nen
appelsien* Enfin, zei 't Heerken, as dat a goeste es, ik wil niks as a
geluk, je ne veux que ton bonheur* En hij zweette rood van zooveel
durf* Hij bedoelde : daarstraks hebt ge een tootje gezet als ik over den
jongsten kozijn sprak, maar ik wil ook over hem zwijgen, ik wil zelfs
over mij spreken, het is zooals ge wilt, je ne veux que ton bonheur4
Maar hoe kon Ursule dat daaruit opmaken, ze verstond iets heel anders* Ze verstond dat hij tien jaar ouder was en er niet aan dacht dat
zij ooit konden trouwen* En ze zou pertang zoo geren op dat kasteelken
gewoond hebben, wat peisde gij wel, en met zoo nen doorgoeien snul
van ne mensch*
Godorie, in de stad zou zoo'n Ursule dat Heerken op ne vloek
en ne zucht rond haren vinger gedraaid hebben, ge ziet dat van hier*
Maar die deftige boerenmeiskens van voor den oorlog, als ze ten
minste niet te lang in 't pensionaat gelegen hadden, dat was al wat
serieus is, nu bestaat dat niet meer* Want den buiten is den dag van
vandaag ook niet meer wat dat vroeger was, zulle* En zoo zegt Ursule
op zekeren dag met nen brief in haar hand : die met zijn ijl komplimenten* Octavie, zeg eens dat hij mij niet meer moet schrijven* Ja,
zoo gaf ze die trouwkans op en ze had pertang geen teeken dat 't Heerken haar zou vragen* Octavie ging met die commissie naar 't Heerken,
die kan bijna zijn geluk niet verbergen* Octavie, drink een glasken,
kind* Ai, had ze dat glasken gedronken, van zijnen besten ik weet niet
wat, van dien goeien die hem intiem maakte en van eenen pas stillekens
deed schreeuwen van pure goedigheid, misschien, nee zeker en vast
had hij toen gezegd : Octavie als ze nen anderen wil hebben, si elle
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veut avoir un autre, par exemple als ze mij*** eh bien ik za geren***
je ne veux que son bonheur*
Maar Octavie was dien achternoen gepresseerd, ze hadden den
schrijnwerker in huis en dan hebben we geren 's avonds alles proper
en opgekuischt* Zoo kwam het er niet van* 't geluk kan u nippekens
schapeeren* Denzelfden avond stuurde hij Fonsken den knecht met
een schoone vette gans en met nen armvol van die roode chineesche
lantarekens en hij schreef er een kaart bij, overmoedig :« chère amie* »
Dat is op u, zei Octavie en Ursule bloosde* De kaart stond daar achter
de wit-verlakte doos met« café » op de schouw; drie vier keeren nam
Ursule ze daar vantusschen> omdat hij toch zoo'n schoon Fransch
schreef* Maar 't was natuurlijk om dien «chère amie »* Hij zou haar
nu wel gauw vragen*
Het liep stillekens aan naar de gemeenteverkiezingen, de pastoor
kwam nu veel meer naar de Koevoet* De burgemeester, moet ge weten,
was al over 't half jaar dood, subiet gestorven, 's morgens dood gevonden in zijn bed, een echte brouwersdood* En de eerste schepene,
boer Van Den Heuvel, sprak ook van aftreden, hij werd oud, wist in
den winter, te veel van 't flissijn, zeide hij, en in dat Gemeentehuis
kan 't killig zijn zulle*
Ja maar wat gaan ze dan aanvangen als gij gaat neen zeggen,
meneer D'Hertefeldt ? Neen, neen, hij gaat hij dat aannemen* Onze
lieven Heer heeft dat zoo beschikt, hij heeft hem daarom het goed
gedacht gegeven van den Koevoet te koopen en we zullen wij weer
nen excellenten burgemeester hebben*
Dat was nu toch een reden om eens naar de Van Den Heuvels te
gaan* De boer sliep nog, die ging 's middags altijd wat op 't bed liggen*
En zoo zat 't Heerken tusschen Ursule en Octavie, ze schonken hem
een cointreauken in, Ursule bedankte voor de kaart* Octavie : en voor
de gans dan en zie eens hoe schoon dat de chineesche lantarekens hier
staan* Maar 't Heerken was gekomen, hm, chères amies, om met haar
en vader eens te spreken over het voorstel dat meneer pastoor hem
gedaan had* Hij had ja noch nee gezegd, hij wou geen besluit nemen
zonder met hem gesproken gehad te hebben* Als ge daar zoo solitair
alleen zit, ge kunt toch ook niet tegen de muren klappen, hij kan het
toch ook aan Sophie en Fonske niet vragen* Enfin, voile les misères
de la vie* Rechtuit, hij zou zich liever met niets moeien en stillekens
op de Koevoet blijven, maar meteen zag hij al dat ze hem alle twee
liever burgemeester zouden zien worden en hij sloeg oogenblikkelijk
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om, bang van tegen te spreken* Ne mensch weet niet wat het beste is
en meneer pastoor heeft zeker gelijk : ge moet u al eens kunnen sacrifieeren* Octavie zei dat ze hier dan in alle geval eens een goeden
burgemeester zouden hebben en dat is hoog vandoen* Want de brouwer, allee ze wil er geen kwaad over zeggen, hij was pastoorsvriend,
maar zij heeft er nooit veel moeten van hebben* Verleden zomer zijn
de turners in de processie gegaan, in hun kostumekens asteblieft,
met bloote armen en met hunnen jas op den arm, een echt schandaal,
vlak achter de congreganisten* Daar was de brouwer president van
en daarom heeft de pastoor niets durven zeggen* En zijn zoon> dien
Alfred, die met alle meiskens geloopen heeft, die leeglooper, ge moest
dien eens bezig hooren> wat slechte klap dat daar uit komt. Hevel
dat ligt toch aan de opvoeding* Ik zou eens willen zien, als ik kinderen
had, of ik ze niet treffelijk zou kunnen opbrengen* Ze rammelde
maar voort, 't Heerken hield Ursule in 't oog en als die een teeken van
instemming gaf kreeg Octavie van hem telkens groot gelijk* En toen
ze uitgerammeld was, gelijk ne wekker die afgeloopen is, viel er een
stilte* En 't Heerken had zoo een verlegen manier van met zijnen
rechter duimnagel de heel propere nagels van zijn linkerhand te
kuischen* En dan keek hij zoo wat schuin van onder zijn linker
wenkbrauw* En hij vroeg : Et toi Ursule, wat peisde er gij van* Zijn
bloed stond stil* Ik ken daar niks van, zei ze en glimlachte, precies
koket* Het was stil* Vertwijfeld beet hij rap aan den nagel van zijnen
wijsvinger alsof die niet proper te krijgen was* Moet ik het doen?
vroeg hij* Ze giechelde met haar oogskens half toe en knikte ja, zwijgend en heel heel lief* 't Heerken kon weer zijnen asem krijgen, de
boer op zijn kousen kwam op dat oogenblik binnen : waar staan
mijn dikke sloefen? Ik goin in de polleteek zei 't 'jHeerken op zijn
brusselsch*
Hij ging er in, dobbel en dik gekozen* »Hij had zich nooit met
iemands' zaken ingelaten en vele menschen goed gedaan, geheel het
dorp was blij met den nieuwen burgemeester en ze haalden hem in met
ne stoet men kan niet meer* Hij voelde zich dien dag, rechtuit gezegd,
wat ongelukkig, wat heb ik mij laten aandoen; maar toen hij in de
koets voorbij de Van Den Heuvels reed, stond daar de heele familie,
getrouwde broers en zusters met hun kinderen te wuiven* Bij Octavie
liepen de tranen uit haar oogen en hij mag honderd jaar worden, hij
zal het nooit vergeten, het was Ursule die een van haar neefkens ne
schoonen boekee gaf en zei : allee, schoon gaan en ook buigen zulle*
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Voor haar had hij het toch gedaan, maar zij had hem beloond en
hij vergat den stoet, het volk en het dorp: zij zon hem nog meer
beloonen*
Om halver acht stond Van Den Heuvels' boer van de bankettafel
op, ze waren pertang nog bij lange niet aan de gateaux, maar hij was
met geen geweld te houden* Hij had een klein gebrek, hij was verslaafd aan een chiksken* Het was maar een deftig klein chiksken dat ge
absoluut niet zaagt steken, want de meeste menschen wisten er niet
van, maar Jiij kon het zoo min missen als nen anderen een groote*
Over dat chiksken zaagden Octavie en Ursule hem sedert jaren alle
dagen de ooren van zijnen kop, maar hij hield toch altijd zijn paksken
toebak van de IJzeren Leen van Mechelen op den tweeden keldertrap
liggen en in de week 's morgens na de koffie en 's zondags na de hoogmis, gaat hij daar .gestolen weg dat proppeken toebak achter zijn tanden foefelen* Zit het misschien in uwen weg, zegt hij tegen Octavie*
En nu vandaag met die inhaling, wat nen dag* Eerst de hoogmis, dan
in de koets voor den stoet, dan dat banket, allemaal smakelijk genoeg
maar van den heelen dag nog geen chiksken gehad, allee zegt Van Den
Heuvels, boer, smult gijlie nog wat aan, ik ben weg*
Heel recht ging hij niet, buiten sloeg die wijn in zijnen kop, hij
floot zachtekens* De heele hoop was zeker bij Thuur op de hoeve, ze
verwachtten hem nog niet, des te beter, hij recht naar de kelderdeur*
Maar in 't bukken lost zeker zijn hand ieverans, hij stuikt voorover
de steenen trap af, ne mensch van zeventig jaar*
Om negen ure kwamen de broers en zusters, omzwermd van hun
kinderen, met Octavie en Ursule mee, misschien is vader al thuis,
rap goeien dag zeggen en weg* Ja, rap goeien dag zeggen, er gingen er
twee van het vrouwvolk van hun zelve en die overschoten konden den
boer uit den kelder halen, een deel van de kinderen liep schreeuwend
de kassei op* 't Heerken zat nog aan het banket toen hij het vernam,
hij werd bleek en liep er naartoe*
Drie dagen lag de boer buiten kennis, drie keeren per dag kwam
't Heerken om nieuws en 's avonds liet hij Fonsken nog een kaart
brengen* Den nacht na den derden dag stierf boer Van Den Heuvel*
Ursule deed 's morgens de deur voor 't Heerken open en ze bezweek
tegen den muur, maar hij, in plaats van ze vast te houden, sprong de
kamer binnen om een stoel en tegen dat hij dien had was het al over*
Ze gaf hem een hand en hij had die kunnen houden zoolang hij wilde,
maar hij riskeerde ook dat niet*
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Hij betrapte zichzelf nu op een heimelijk en laaghartig contentement : laat de rouw nu maar eens uit zijn. De kozijns waren alle drie
getrouwd, van dien kant kon er niets meer tusschen komen en zij zelf,
ze moest nu. Ze kon toch niet alleen met Octavie zitten koekeloeren
in dat groot huis. Daarbij, Octavie had al gezegd dat ze 's nachts toch
zoo bang waren. Hij stuurde nu Fonsken eiken avond, dan sliep er ten
minste een man in huis want de dagen begonnen fel te korten. Hij
schreef Chère amie dat Fonsken provisoirement kon komen slapen
en in dat provisoirement, in dien provesoor, daar lag alles in, daarmee
vroeg hij zooveel als haar hand. Hij was er zeker van dat, zij dat verstond en zij dacht : hij wil daar mee zeggen dat hij Fonsken niet wil
opdringen, dat we 't nog altijd kunnen schikken zooals we 't gaarne
hebben. Vroeg hij mij maar, dan werd ik madam van den burgemeester
en madam van den Koevoet. Maar ze begon te denken dat hij eigenlijk
geen huwelijk wenschte, dat hij alleen maar een stille verliefdheid
voor haar had, zoo hebde gij ook menschen en die zijn bang van te
trouwen. Ja en wat gaan zij nu beginnen? Ze gingen dikwijls genoeg
naar 't kasteelken en het was raar of zelden dat Fonsken 's avonds
niet 't een of 't ander bij had. En hij bleef wel schrijven chere amie en
in een woord allusies leggen die hem geriskeerd schenen en waarop
hij tegenallusie verwachtte om meer te mogen durven, maar die geriskeerde zinspelingen verstonden ze nog niet eens. Allee, alles wees uit
dat ze moesten trouwen, ze werden door de gebeurtenissen precies
opeengestooten, ze verlangden het zelf en toch kwam het er
niet van.
Nen derde moeide er zich mee, de pastoor. Die was in de wolken
met den nieuwen burgemeester, hij kreeg er alles van gedaan en werd
op den hoop toe regelmatig bedacht met een eend, kanarievogels,
leverworst of bloemen voor den hof en de kerk. We hebben nu onzen
idealen burgemeester, zei de pastoor, nu moest ge enkel en alleen nog
zorgen voor een burgemeestersvrouw navenant. Ah 5a, oui, 't Heerken
lachte verlegen. Ge zoudt nu zeggen : nu zijn ze binnen de veertien
dagen getrouwd, als er zich ne pastoor mee moeit gaat het vanzelfs en
rap, maar nog lukte 't niet. En hij zei pertang dat hij toch van hier
naar Van Den Heuvels ging, Octavie had gesproken van toekomenden
keer in de processie ne rozenkransgroep te vormen en hij zou tegelijk
« onze kandidaat» eens polsen*
Hij polste Ursule en nogal geen klein beetje duidelijk, ze schaamde zich dood. Gij moest met meneer den burgemeester trouwen, zei
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hij. Van polsen gesproken als dat geen polsen is dan weet ik het niet.
O meneer pastoor, ze greep van alteratie nen aangezette sjaal en
breide hem heelegans mis voort* Maar de pastoor wist wel dat hij een
beetje moest doorspreken, anders bleven die twee tegeneen stommen
ambacht spelen. Ja kind, verschiet er maar niet van, dat moest gij
doen. En zij ontstelde.
Ja maar nu wachtte hij ook eens op een woordeken, want hij had
een nichtje waarvan hij nog wel peter was. En dat was ook een kind
van groote rijke boeren, en een eenig kind nog wel, drij en dertig jaar.
Een pront meisken, nu en dan kwam ze voor eenige dagen, Peter,
zei ze dan en zijn hart ging open. Ziet ge Aliceken al op den Koevoet
wonen, 's achternoens gaat hij er naartoe. Ziet ge ze hem al tegen
komen een eind den hof op, tot aan het walbrugsken : dag Peter! En
hij doopt heur kinderen en die komen in den hof van de pastorij
spelen. Ze moeten zich nu maar niet te hoog houden, die Van Den
Heuvels, en niet doen of ze er niet veel om geven, hij zal Aliceken
eens doen komen. Er zijn er genoeg, zulle, die madam van den
burgemeester willen worden.
Maar Ursule spreekt het woordeken niet, ze lacht verlegen en
verveeld. Wie haar geren wil hebben zal haar wel vragen, zeker,
denkt ze, moet de pastoor daar nu tusschen komen? Ze kan toch niet
ja zeggen tegen hem en Octavie begint nogal bruusk over dien rozenkransgroep, ze had gepeinsd, meneer pastoor, heel de groep in 't
blauw, met ne witte vool en witte kousen en schoenen. Dat Octavie
daar zoo boef over begon, dat had zijn beteekenis. Ze moesten niet
denken dat zij zoo zot was van dat trouwen van haar zuster. Daarbij,
rechtuit gezegd, zij was presidente van de congregatie der Jonge Dochters van Maria, die vergaderden twee keeren per maand 's zondags na
het lof en dan preekte de pastoor telkens over de verhevenheid van
den maagdelijken staat. Nu moogde wel uwe geestelijke overheid niet
beknibbelen, ge moet ze goedkeuren in uw hart, maar allee zoo eens
effekens komt het toch in ne mensch op : de maagdelijke staat is zoo
en zoo verheven, maar in passant loopt meneer pastoor nog harder dan
de jongens zelf om haar zuster te doen trouwen. O Maria, help mij
deze slechte gedachte verdrijven,Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.
En zoo ging de pastoor naar huis zonder 't een of 't ander te
weten. Hij wist niet hoe 't Heerken gloeiend zat te wachten, hij dacht,
hewel dat ik daar niet eerder op gepeisd heb, dat was iets voor
Aliceken»
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Alle dagen stond 't Heerken naar hem uit te zien en eindelijk den
zevenden dag, daar kwam hij aan» Maar hij had van alles te zeggen,
voor zeven huishoudens ten beste te spreken en mocht hij zijnen
kanarievogel niet eens brengen, die zong niet» Ten langen leste in
't weggaan, ah ja h propos, hij had ginder de banen geëffend zulle,
het staat op goeien voet, wat vrijen dat moete zelf doen» En hij had
smaak van zijn geestigheid» Allee dan zal ik Liza het muitje laten
brengen, merci op voorhand» Hij wandelde welgemoed tusschen de
zonnespikkels van de beukenlaan»
En hij liet het Heerken achter, blozend en vermorzeld» Ze had
dus niets geantwoord dat hem kon meegedeeld worden, ze had niets
gezegd» Ze had natuurlijk geweten dat de pastoor zoo half met een
opdracht kwam en ze had gedaan of ze 't niet verstond» Hij was
opgegeven, ging binnen voor den spiegel staan en zag hoe leelijk hij
was» Hij overpeinsde zwaarmoedig zijn leven: sedert hij hier den eersten
keer was komen jagen had hij zijn gedachten op haar gesteld» Toen
papa gestorven was had dat hem naar hier getrokken; om harentwil
had hij goesting gekregen in wat kweeken en boeren; om harentwil
was hij tegen zijn goesting burgemeester geworden; zijn kozijn had
haar opgegeven, niemand kwam voor haar; op den hoop toe was
haar vader gestorven, ge zoudt gezegd hebben nu moet ze» En na dat
alles had ze nu zooveel als neen gezegd» Hij begon zich wijs te maken
dat hij haar al wel zelf zou gevraagd hebben, maar nu zag hij in dat er
altijd iets in haar geweest was dat hem daarvan terughield En als hij
niet gedurfd had was het niet uit bleuheid maar omdat hij een weigering niet zou overleefd hebben» Hij ging buiten bij Fonsken staan,
bij de moderne kiekenkoten systeem boerenbond en hij sprak van al
zijn pluimvee te verkoopen» Zoo maar» Van verdriet» Dat kost allemaal
veel geld en zooveel plezier hebde er niet van» Dat geloof ik wel, zei
Fonsken, dat dat veel geld kost, ge geeft alles weg, maar mag ik er
mijn goesting eens mee doen? Op niets dan zoo'n kweekerij kan een
groot huishouden bestaan, met veel kinderen, zulle, en reaal leven.
Ja hij gaf alles weg en dat beterde nu niet» Verstand en energie
had hij nooit gehad maar een hart zoo malsch als boter en van verdriet
werd dat nog malscher» Hij kon niet neen zeggen» Als er waren die
nergens geld konden krijgen, de boerenbond heeft er anders nen tijd
mee gegooid, die kregen geld van hem en zonder intrest» Hij kwam
arme menschen tegen die thuis ne serieus zieken hadden, hela sooken
komt eens hier, als den doktoor zijn rekening gestuurd heeft kom ze
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eens laten zien he* Hij vroeg wel voor alles raad aan Ursule en Octavie,
maar als die zeiden van iets niet te doen, had hij de kracht niet om het
te laten en hij gaf dan toch, maar schuldbewust* Zie dat nooit van uw
leven iemand dat te weten komt*
Hij werd onthecht en moe* Hij peinsde dikwijls op de toekomst,
op zijnen eenzamen ouden dag*
Toen begonnen de gazetten zoo aardig te doen, met dien kroonprins die daar vermoord was* Zeffens was dat al oorlog wat ge laast,
't een ultimatum achter 't ander en meteenen zat het er bij ons opk op*
Ze schreven het volk stapelzot er schoot precies electriciteit in de
menschen, geenen eene die nog goed bij den zijnen was* Allee de
eerste lichting was 's morgens opgetrokken, 's noenens stond 't Heerken bij Van Den Heuvels, eh bien, hij trok op als volontaire* Drie van
zijn kozijns waren al binnen* Hoe Ursule en Octavie niet slimmer
waren, ik weet het niet, allee alleman was toch zot* En hoe dat Heerken
dat heeft kunnen doen, een scheut heroïsme zeker, maar toch meest
mismoed en verdriet* Eerst wilden ze hèm niet, hij moest blijven
burgemeesteren en toen de Duitschers in den omtrek waren wilde
hij niet meer* Want toen moest heel het dorp beenen maken of ze
waren er aan, er waren er veel die tot in Holland liepen en 't Heerken
werd gelukkig : we vluchten samen en in Holland trouwen we* Jamaar
Octavie wou de heele familie bij elkaar hebben, Thuur en de anderen,
allemaal huishoudens met veel kinderen, hoe gingen die in Gods naam
vluchten, daar wou zij bij zijn* 't Heerken zweeg* En doodgeren zou
Ursule nu met hem alleen vertrokken zijn, Heere God dat plezier in
den oorlog was al gedaan, ze was toch zoo bang* Ja ze had met hem
willen vetrekken en in de eerste de beste kerk trouwen, in 't eerste
't beste bed bij hem slapen, zich aan hem vastgrijpen, bescherm mij,
ik heb u altijd geren gezien, bescherm mij, het is oorlog* 't Heer ken
zweeg en Octavie riep of ze die twee wollen sjaals niet zouden meedoen,
voor de kinderen, God weet moeten ze 's nachts nog niet vluchten*
En daarmee waren ze weer in hun drukte en 't Heerken nam afscheid*
's Anderdaags was niet alleen 't Heerken van de Koevoet maar heel
het dorp verdwenen*
Drie weken later was alles weer terug, maar hunnen burgemeester
waren ze kwijt en niemand wist waar hij zat* Ze begonnen al te vertellen dat hij meegepakt was en in een duitsche mijn werkte toen ze te
Van Den Heuvels nen brief van hem kregen* Nen Brusselaar kwam
daar mee af, hij had twee blikken melkbussen aan zijnen velo hangen*.
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Madameke, zei hij tegen Octavie, moeje geen melk hemmen en hij
vees ne valschen bodem uit zijn bus en gaf haar nen brief* 't Heerken
schreef van achter den IJzer dat hij er goed was* dat de oorlog nog nen
tijd zou duren en dat hij hen smeekte op den Koevoet te gaan wonen*
daar hadden ze Fonsken en Sophie en ze moesten nog nen flinken
knecht meer huren om den grond te doen opbrengen* Ze moesten
hun huis maar sluiten of verhuren* de meubels maar naar den
Koevoet laten brengen* Daar moesten ze zich thuis en meester
voelen* ze zouden er goed bewaard zijn en gerust in dezen droevigen tijd*
Ursule schreef hem ook nen brief terwijl de Brusselaar wachtte
en Yanderdaags begonnen zij te verhuizen*
Nu zoudt ge zeggen als 't Heerken 't geluk heeft van te mogen
terugkomen* is alles zoo simpel als 't groot is, ze moeten maar blijven
wonen* Hewel* hij had dat geluk* luistert*
Eenigte dagen na den wapenstilstand zitten Ursule en Octavie
tegen avond aan, in de groote woonkamer als ze aan de deur gejank
hooren en eer dat ze opgestaan zijn komt de oude Sophie schreiend
binnen geloopen, ocharmen, ocharmen, zie toch eens wie dat hier is*
En achter haar staat eenen met nen baard* En ze verstijven alle twee
van schrik en dat ziet die met zijnen baard en hij klapt* Maar het is
niet te verstaan* iets van «Ke mai ne mie »• En omdat hij niet meer
kan klappen lacht hij en dat gezicht scheurt* Heere God, langs alle
kanten open* Octavie houdt zich vast en Ursule valt van haar zelve*
En daar staat 't Heerken* Als hij serieus is ziet ge nog twee kleine
lappekens lip, maar als hij lacht niets dan een groot bloot gebit
van rooden caoutchouc* Geheel zijnen mond moet weggeschoten
geweest zijn*
's Anderdaags verhuisden de meisjes Van Den Heuvel* Ze hadden
nen heelen avond geprobeerd iets te verstaan van wat hij vertelde*
Ze waren zonder afspraak onder hun beiden, beslist geweest van te
blijven en Ursule zou trouwen, maar nu vertrokken ze, 't kon niet
rap genoeg gaan*
Ja en hij was nog ^*een week thuis, op nen noen als Sophie de
soep brengt, vraagt hij heur of ze braaf geweest is terwijl hij weg was,
maar zij verstaat dat niet, hij spreekt bekanst gelijk kater en kat in den
zomernacht, en zij vraagt wablieft meneer en hij duwt eens aan haar
jak, aan die ouw Sophie, ocharme, en hij glimlacht afgrijselijk dat
beestenbakkes bloot* Het is om woest te schreeuwen, van ellende en
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compassie, hij is den berg af* Tinneken van Verhelen 's brengt de
rekening van den doktoor, hij steekt drij briefkens van honderd frank
tusschen haren voorschoot, ze is blij dat ze weg is* Ze gaan allemaal
liever dan ze komen, die tegen hem spreken zien neven zijn gezicht
weg, de kinderen fixeeren verbleekend die wonde en de purperen
vliezen veilekens, onder dien baard» En toch heeft hij nog zijn uitgehongerd week hart en een zonderling bloed, hij zou ^ns iets zoets
en levends willen vasthouden» En hij kan een uur voor den spiegel
staan en altijd maar dien zoogezegden mond opentrekken; in dien
vieselijken caoutchouc ligt een tong dik en bezabberd als een vijg*
En er komen bloedaderkens in zijn oogen, soms tranen» En hij kan
nog langer in ieverans zoo'n boeksken naar de prentjes zitten zien,
naar de portretten allee» En ne zekeren achternoen laat hij met nen
auto zijn nicht van Brussel afhalen aan de statie en ze drinken maar
wijn, zij nog veel meer dan hij en ze krijgt ne cadeau van hem, ne
collier, merci, merci» Ze kust hem. En ze drinken nog wijn, nu tracht
ze hem al niet meer te verstaan en hij is vergeten dat hij niet kan
klappen» Ja en hij vergeet zelfs dat hij niet mag lachen, ze heeft twee
bloote armen en vouwt de handen achter in haren hals, dat doet hem
naar haar toegaan en grijnzen gelijk een kat naar nen bol saai die rolt»
Zijn gezicht scheurt open, opzij naar de ooren toe en van de kin naar
den neus, ze deinst achteruit voor hem, ze brengt haar handen aan
haar gezicht gelijk een filmactrice als ze schrik heeft» Je dois partir,
zegt ze, immediatement zegt ze, non je ne puis pas rester zegt ze,
reste lè sinon je crie, je dois partir, zegt ze» En ze vertrok» Zelfs zoo'n
nichtje liep voor hem weg»
Weet ge wanneer ze 't dan zagen dat hij niet goed was ? Maanden
later, toen een van zijn kozijns stierf die van de gas gepakt geweest
was» Toen schreef 't Heerken qu'il avait bien refu la lettre de faire
part, ici, Dieu merci, tout va bien» Votre tout dévoué D'Hertefeldt»
Ze kwamen hem bezoeken en ze zagen dat hij in niets meer belang
stelde, alles liet hem koud en hij kon zoowel ne pot mosterd uiteten
als ne pot gelei» Ze vertelden hem goed en slecht nieuws, het deed
hem niets» Ze riepen den doktoor, die zei dat zijn hersenen verdroogden, dat hij geen pijn had en geen gevoel meer, maar 't ging dan ook
naar zijn einde»
Ziet ge wel, dat had Octavie ook gedacht» Ze waren al minder en
minder dikwijls gekomen, ge zaagt dat hij niets gaf om bezoek, maar
ze had altijd gezegd, die onverschilligheid, mij dunkt dat dat een ziekte
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moet zijn, natuurlijk is het niet* Maar nu zouden ze een oogsken in
't zeil houden»
En nu gingen ze 's avonds zoo wat kaarten leggen met hem,
zwijgend zaten ze bijeen* En ze zagen hem de kaarten mis leggen, of
ze oprapen voor dat het gedaan was, en ze deelen kon hij ook niet
meer* En den laatsten avond stond hij recht, ging aan zijn bureauken
zitten en schreef een brief chère amie, dat het spijtig was dat zij niet
met hem getrouwd was en dat hij ook vernomen had het overlijden
van zijn kozijn Charles, hetgeen ook bien regrettable was* En hij
stond weer op en ging slapen zonder iets te zeggen*
En hij stond niet meer op, hij lag te kijken naar ieder die binnenkwam, Sophie, Ursule en Octavie, 's achternoens de twee kozijns,
vroeg niets, zeide niets, antwoordde niets, keek hen met heldere
rustige oogen aan tot kwartier voor den negenen en 't Heerken stierf*
GERARD WALSCHAP*
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Fik Demers' overwinning in Parijs-Brussel
Voor mijn vriend John,
ex-champion.
Ellendiger koers als deze Parijs-Brussel wordt zelden maar gereden*
De eerste 150 Km* nog tot daartoe* Wel was 't reeds dreigend bij
't vertrek en viel er motregen sinds Meaux, maar tegen zoo'n kleintje
zijn deze kloeke bazen wel bestand* Natuurlijk ware 't beter anders
geweest, alhoewel dit vleugje water toch geen kwaad kan voor het
tempo, integendeel tot grootere inspanning noopt om 't lichaam in
't sommaire plunje warm en soepel te houden*
Dit is de reden waarom vijf uur na de start reeds Reims
achter den rug ligt, wat een gemiddelde beduidt van 30 Km* per uur,
— bevredigende snelheid dus*
't Beloofde zelfs een fel-betwiste koers te worden* Kontrool had
trouwens uitgewezen dat 't peloton van bij de veertig man tot op dit
oogenblik nog grosso modo voltallig was*
Maar even buiten deze laatste stad dansen de poppen! Een
noorderstorm ontlaadt zich over de heuvelen van Champagne, werpt
zich verraderlijk tusschen de renners en hun doel! Doch kerels van
dit slag kruipen zoo ras niet in hun schulp!
En de strijd ontbrandt, — een legendarische strijd, een unicum
in de nochtans op dit gebied zoo glorierijke sportannalen* Veteranen,
uit liefhebberij of als verzorgers in gemakkelijke autos de koers volgend, « officials » en journalisten die in hun sportloopbaan al heel wat
hebben meegemaakt, verklaren later nooit dergelijke overrompeling
van de elementen te hebben bijgewoond
En in waarheid, het is titanenwerk! De moed waarmee de jongens tegen den windmuur inbeuken een homerische epos waard!
De kop op 't stuur, de rug gespannen in gebonden kracht, met
hun machines als vergroeid, stampen zij, kampen zij! Soms moet de
totale lichaamszwaarte overgebracht van 't een op 't andere pedaal,
— spieren alleen volstaan niet meer* En nog komt men ternauwernood
vooruit* In één uur legt men geen vijftien kilometer af! Waar of dat
henen moet?
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En almaar geeselen regenstriemen, bekogelen hagelbolleri scherp
als schroot de onkennelijk bemodderde herkulenl
Het peloton heeft zich gerokken tot een dunne slang* Nog is er
voeling, — dekking wordt achter den respektieveüjken voorman
gezocht*
Maar welhaast brokkelt geleding na geleding af***
Men vecht nu bij groepjes van vijf of zes*
Binnen het halfuur heeft 't tweede groepje tegen het eerste reeds
vijf minuten achterstel!
Renners, dood-op, stappen af, draaien zich om en ademen diep,
stijgen weer op, hervatten nijdig hun gepor*
Anderen tot op de vezel uitgeput storten als zakken op de baan en
worden door een auto opgepikt* Voor hen is de mizerie uit, maar ook
adieu de zoetheid van het overwinnen!***
Een feit is : dit ongetij beslist over de huidige Parijs-Brussel* In
de triestheid van 't oude slagveldgebied, tussen de honderdvijftigste
en de tweehonderste kilometer reeds, wordt deze koers «gespeeld»* —
Slechts vier man zitten aan de leiding* Vier eender beslijkte
menschmachines* Alleen hun nummer —zwart op wit — maakt onderscheiden mogelijk*
Daarop oriënteeren zich «officials», verzorgers en dies meer.
Zij lezen in positie-orde :
5
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brengen daarmee vier wezens, reuzen, glansen in het wielerfirmament
terecht*
Op hen is de hoop der rivaliseerende firma's gevestigd* Want het
is duidelik : slechts uit dit viertal komt de triomfator* Daarover bestaat
geen twijfel meer*
«La Franfaise» wikt de kans van nummers 17 en 20, — die van
Lepelletier, «Ie grand Francis», en die van Firmijn De Buysschere,
de op dergelijke afstanden steeds gevaarlijken Vlaanderaar*
«Automoto» zweert bij nummers 5 en 9, — bij Fik Demers, den
scientifieken Antwerpenaar, en diens onafscheidelij ken ploegmaat Pol
Terrijn*
Hun sporen hebben zij alle vier verdiend, hun lauweren geoogst*
En niettemin hangt de strijd tusschen Demers, kampioen van België
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en wereldkampioen dit jaar, en Lepelletier, reeds tweemaal kampioen
van Frankrijk, als in de lucht* Een ongeluk is echter rasch geschied,
een koers als deze steeds verrassingvol***
Daarom zijn de Automoto-volgers niet te praten over Demers'
onverklaarbare lichtzinnigheid* Reeds volle driekwart uurs loopt hij
aan den kop, zelfmoord bij een dergelijke onderhouden inspanningDie oude baanrat van een Francis is wel slimmer! morren zij*
Maar— evenals de beide anderen is «de oude baanrat» wèt blij
aan 't wieltje van zijn tegenstander te kunnen plakken! Wie denkt aan
krachten speren in een dergelijk parket?! En Demers bij dit al trekt
zoo vervloekt onstuimig!!
De Automoto-verzorgers hebben niettemin gelijk* In dergelijke
conditiën driekwart uur lang kop houden is het noodlot tarten!
Gelukkig is Sedan niet meer veraf* Daar is er vaste kontrool* Dan
kunnen zij een hartig woordje tot hem richten!*** 't Lijkt wel of hij
vandaag den duvel in z'n boddie heeft! Zie me dien kerel rukken, snokken! Of hij 'm nu reeds smeren wil, de overblijvende tweehonderd
kilometer moedermensch alleen afboksen?!
En ondanks alles klimt hun bewondering voor dat satansjong,
voor 't fanatisme bijna waarmee deze über-athleet tegen 't geweld der
dingen instormt! —
En Fik Demers wéét dat hij een onvoorzichtigheid begaat!
Zich aanstelt als een groene! Zich in kwistigheid vergooit* Maar
't scheelt hem niet* Hij wil van deze beproeving af, d&èrom de eerste
zijn! Overwinnen laat hem koud!
Waarom liet hij zich paaien door dat mal gezeur ?! Waarom niet in
zijn weigering volhard?! Zich ziek gemeld of zoo?! De smeerpoezen!
Nu weten zij hem vèr* Beschimpen hem* Bespotten hem terwijl hij
als een dier over de banen jacht, — hij, Fik Demers, wereldkampioen
en*** hoorndrager!***
Een stroom van vuur spoelt door zijn lichaam bij dit woord* Zijn
woede stijgert als een dollen hengst* Zwéépt hem het Noorden in* Naar
huis! Ter wraak!
En de wind loeit* De regen striemt*
Hoorndrager! Wereldkampioen! Hoorndrager! Wereldkampioen l
herhalen zij in ergerlijke kadans*
Zijn spieren spannen zich als nooit! Zijn machine kreunt onder
den druk! En hij ontvlucht zichzelven met een wanhoopssprong!
— Daar heb je 't! meenen zijn verzorgers*
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Hij neemt vijf meter*
tien,
reeds twintig,
vijftig meter!
Een wilde jacht wordt ingezet!
't Is een subliem moment!
Volheerlijk!
Een en al emotie!
Maar onverwacht komt er een! groote matheid over Fik* Is hij
zich van zijn voorsprong wel bewust?!
Zijn gang verslapt*
neemt zienderoogen af*
Het drietal wint weer veld*
Wint almaar door*
Nadert*
Loopt in!
— Mislukt! grijnst « La Fran^aise »*
— Gelukkig maar, 't is voor een dergelijke poging nog te vroeg!
stelt Automoto zich gerust*
En weer zwoegt 't «vierspan» in gelid* —
Gedachten tormenteeren Demers onverpoosd*
De slag is zwaar geweest, zeer zwaar! Vier jarenlang een zondagskind* Tot zelfs voor een paar dagen nog* Maar dan!*** Als in een droom
had hij geleefd 1 Toen dien schijnheilig-weeken brief 1 Mèt de ontnuchtering, mèt de vernietiging! De vriend waarop hij huizen had
gebouwd* En zij, zijn vrouw!*** O, ezel die hij was geweest!***
Een nieuwe windruk breekt zijn denken af, eist al zijn aandacht
en verweer*
Opgeven! welt het plots in hem* De pijp te rooken geven aan
wien ze rooken wil!
't Is slechts een oogenblik geweest* — Ik ben vertrokken, ik kom
aan* Een man, een woord!
En zet zich verder schrap*** —
Heel in de verte wenkt Sedan*
Het schenkt de renners nieuwen moed*
En Demers loopt steeds onbezonnen kop! —
Waarom ook moest hij die Fran^aise hebben? Hij kende haar
ternauwernood* Maar hield van haar met passie*
En nog! En nog! schrijnt het in hem*
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Wat weet een kwSjongen van 't leven af?! Hij was toen één en
twintig en reeds verwend door het sukses* En voor dit kreng had hij
het offer van de andere volbracht! Fietje! Men zei : zij was daarvan
de dood nabij geweest*** Maar wreken zon hij zich! 't Staat als een rots
in hem! Wreken! Wreken! Zichzelf, zijn kind, Fietje en*** zijn vertrapt geluk!
En de haat, de haat die moordt, jaagt Demers door de eerste
wouden der Ardennen*** —
Sedan!
Die stad wordt aangedaan met anderhalf uur achterstel op den
voorzienen tijd*
't On-weer ten spijt juicht een sportief publiek de jongens toe*
De renners stappen af* Teekenen 't kontroolblad met een hand
die beeft* Tezelfdertijd krijgen zij wat warms, versterkends in de
maag*
Verzorgers bekommeren zich als «moeders» over hen, sleuren
't bemodderd plunje van hun lijf* Wrijven 't kletsnatte lichaam droog,
't besmeurd gelaat, de gore billen rein*
In een oogwenk steken ze in een poêrdroog pak*
—- Ben je stapel met dat kop-geloop! bromt Automoto Fik in
't oor* Haal jij maar de kastanjes voor Francis uit 't vuur! Stommeling!
Fik grimlacht slechts bij dit verwijt* Belooft nochtans zich verder
koest te houden* Tot de eerste gelegenheid, voegt hij er veelbeteekenend bij*
Zijn verzorgers beamen met een knik* Zijn weer geheel en al
vertrouwen* Dienen hem een laatste hartsversterking toe*
Hetzelfde nagenoeg is met de anderen geschied*
Met frisschen moed, met strijdlust meer dan ooit, springen de
koene knapen weer in 't zadel*
En nu vooruit!
De tweede helft der koers!
't Gaat nu haast pijlrecht Noord!
Gelukkig is de cycloon, die slechts een plaatselik karakter had,
geluwd* De wind lijkt uitgeblazen* Maar 't zeevert nattigheid als tusschen Meaux en Reims* Toch nog een lammenadig weer!
't Gaat niettemin in flinke allure op Mézières* Vliegende kontrool
aldaar stelt vast : De Buysschere kop, dan Pol Terrijn, vervolgens
Lepelletier en Demers, allen wiel aan wiel*
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Doch even buiten Charleville, vlakbij, maakt Pol Terrijn een
vreeselijke tuimeling* Als door een wonder ontsnappen Lepelletier
en Demers échter en De Buysschere vóór hem aan hetzelfde lot*
't Had een debacle kunnen zijn!
Maar Lepelletier is heelemaal geen filosoof* Hij is slechts renner
en*.* een oude vos I In een sekonde heeft hij den toestand overschouwd,
wipt aan de kop en, door De Buysschere meesterlijk gesteund, zet
alle zeilen bijl
— Vooruit maar ! kreunt Terrijn, en nog niet heelemaal rechtgekrabbeld toont zijn vertraagden maat het noodlot teen gebroken wiel!
— Uit! mompelt Fik* En 't spijt hem voor zijn besten kameraad*
Driehonderd meter verder echter gaan Lepelletier-De Buysschere*
Zij leveren prachtig werk! Leiden den dans om beurten* Winnen
gestaag terrein!
Voor Demers is 't een pech-geval! Twee tegen één! En met dien
achterstel daarbij!***
Automoto is er 't hart van in*
Bij « La Fran$aise » kraait men viktorie!
Fik Demers echter klemt de tanden vaster op elkaar, zet grijnzend de achtervolging in*
Maar ook de twee voor hem verpoozen niet* Leveren in duivelstempo slag***
De eerste vier minuten brengen onbeslisten strijd*
De afstand vermindert noch vermeert*
De kerels blijken aan elkaar gewaagd*
Een feit nochtans : die razende allure houden zij niet vol!
En Lepelletier-De Buysschere vechten gekombineerd!'
Demers integendeel is aangewezen op zichzelf!***
Maar plots is 't met gelijkmatig rythme van het tweetal uit*
De tot een tandem saamgesmolten machines vallen weer uiteen***
Er hapert met een van de beide renners wat!
Het is De Buysschere die aan spierkramp lijdt!
De jongen zet zich kreunend langs de baan, masseert wanhopig
een weerbarstige dij***
't Volgend moment gaat Demers met een sneltrein-vaart voorbij*
En Lepelletier die déze kans verkeken voelt, laat rustig inloopen***
Givet, de laatste fransche stad, passeeren beide tegenstrevers in
verademingsgang* —
De belgische grens!
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't Gaat nu onafgebroken schier doorheen de Maas-vallei, soms
vlak naast de rivier*
Het weer is er niet beter om* 't Motregent immer onverpoosd*
De baan is slijkerig maar niet slecht*
De renners zijn opnieuw één modderklomp als vóór Sedan*
Alleen de wind die slapen blijft hindert niet meer*
De beide kampioenen houden zich voorloopig bij hun stuk*
Beperken zich elkaar in 't oog te houden* Bij desgevallend ontsnappingspogen als de kippen bij te zijn*
Maar niets geschiedt!
Aldus wordt kilometer na kilometer afgelegd over een heuveligen
weg*
Zoo kan het wel tot Brussel loopen* tenzij***
Dan hoort Fik Demers 't onheilspellend kort gesis* voelt zijn
machine kloppen*
Vervloekt! zijn achterband!
Snel stapt hij af*
't Moment! en Lepelletier als een bevrijden vogel poetst de plaat*
is in een omzien de delling ingezakt* klautert — reeds vèr — een
volgende helling op*
Slechts één beweging en Fik's rad is los*
een volgende : de lekke tube is van de velg*
éen ruk : de over den rug gekruischte rechange is in zijn hand*
Opwerpen*
lucht geven*
't wiel weer vastschroeven*
vergt niet veel langer tijd!
Maar daarmee ook zit 't wild zooveel minuten uit bereik!
Wie of dien wedloop winnen zal?! —
De vluchteling is nog een zwarte stip*
Maar Demers scheert hem reeds in stormmarche achterna*
De kilometers worden kostbaar!
Ternauwernood nog honderd scheiden van het doel!
In jachtallure gaat het door Anseremme*
Daar is de afstand tusschen beide renners nog steeds twee en
half minuut*
Maar even buiten deze laatste stad gebeurt iets ongewoons!
Die weg!
Die dingen rondom hem!
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Zij roepen onbestemde beelden op,
etsen zich plots vlijmscherp in Demers* brein l
De renner trilt bij de kwetsuur***
— Mijn God, steunt hij, mijn Godl
En valt in sprint tegen den onzichtbren tegenstander uit***
Het is een schitterend gezicht I
Ontketening van een wereldkampioen!
Men juicht dolzinnig toel
En hij vermindert nietï —
De Lesse!
Walzin, dat men vermoedt 1
De\Bayard-rotsJ
En ginds Dinant!
De uitkijk op de Citadel!
Het hartje van Klein-Zwitserland!
Demers ziet het als in een wilden droom!
Hier hebben zij gezworven, arm in arm,
ginds hebben zij geliefkoosd als verliefde tortels,
in deze omgeving de volheid van hun jong geluk geproefd,
hun wittebroodsperiode! —
't Is een ontzettend vizioenl
Een marteling,
die aanhoudt,
aanhoudt,
kilometerslang!***
Zoo gaat het over de Maasbrug te Dinant,
op Namen toe!
Lepelletier boekt een voorsprong van amper ioo m* nog,
weert zich nochtans in grootschen stijl!
Maar Demers is geen renner meer!
Zelfs niet een wereldkampioen f
Slechts een instinkt is hij!
Bezetenheid!
En wat vermag iemand die slechts normale spieren,
slechts een beproefde ondervinding heeft,
tegen de hallucinatie van een Zélf,
lawien van psychies zelfbehoud?! —
De strijd is hl te ongelijk!
De afloop duidelijk! —

Wanhopig entert Francis het rad van zijn rivaal,
houdt één sekonde,
twee sekonden vol
en*** lostl
Als een bolied schiet Demers hem voorbij !*** —
Profondeville !
De lucht is uitgemokt*
De Maas nog slechts een looden oppervlak*
't Lachend gebied van de klassieke bSteaux-mouches één gore
triestigheid* —
Aldus bereikt men Namen, vaste kontrool*
't Kontroolblad is in een oogwenk gesigneerd*
En nu de laatste 60 Km* J —
Fik Demers ademt diep en zwaar*
De kwelling ligt nu achter hem*
Hij heeft zijn dollemansallure afgelegd, maar gaat toch nog een
flinken gang*
Nu komt de grauwe, rauwe smart,
koortspijn van wonden na den strijd,
de gluiperige die 't brein verhit
en razen doet!***
En weer ziet Demers rood!***
Herleeft zijn kruisweg van de laatste dagen.
de nachtmerrie van 't laatste uur,
en woeste plannen rijpen in zijn kranken kop! —
Gembloers!
Waver!
Overijssche!
't Is één ovatie!
Eén triomftocht!
Maar Demers heeft slechts gehoor voor wat er loeit in hem*
Hij is een losgelaten fatum!
Opnieuw een wraakdier op de wegen Gods! —
Auderghem!
De koepel van 't Gerechtshof reeds!
En ginds de torens van St* Goedele!
De voorstad!
Brussel!!
En*** de Wintervelodroom* —

Een luid «Hoerah!» ontknalt bij zijn verschijnen op de pist»
Er wordt geroepen, gehuild, getierd!
Vlaggen wapperen 1
Zakdoeken wuiven frenetiek I
Hoeden wippen in de lucht I
De massa's op de trechterwanden golven als een woeste %ee*
En Demers vangt de reglementaire ronden aan*
De cacofonie raast steeds fortissimo!
Bij ronde drie ontaardt zij in een helsch gebrul!
Een laatste oorverdoovend langgerekt «Hoerah!»
Een Braban9onne*
En Demers heeft de eindmeet overschreden !••• —
Een meisje van een viertal jaren loopt hem tegemoet* «Paatje!
Paatje! »• Haar armpjes torsen een enorm boeket*
De renner staart het kind bedremmeld aan, neemt machinaal den
ruiker in ontvangst, kijkt met verdwaasde blikken om zich heen,
ontwaart tusschen een jubelende vriendenschaar een oude vrouw die
glimlacht door haar tranen heen, en achter haar, diskreet teruggetrokken, een ander bekend spierwit gelaat**»
Nog dwarrelen zijn gedachten in de richting die zij uren gingen*
De nevels trekken slechts onwillig op*
Dan klaart het plots heel scherp in hem :
Zijn kind!
Zijn moeder!
En*»* ook Fietje hier!**» —
Het is een wonderbaar gevoel van vreugde en van pijn,
een rijzen, rijzen uit diepten, grondeloos en zwart,
't herkennen van het goede, milde licht dat leven doet en lééft!
Goddank! Niet alles is te loor gegaan!
Nog blijft een laatste kans!
En Demers drukt het kind onstuimig aan zijn hart,
een oogenblik zijn zoon en moeder in hun smartelijk geluk
slechts één,
dan neemt hij Fietje's handen in de zijne en weent»»*
Om de overwinning! gaat het door 't publiek*
En werkelijk, 't publiek vergist zich niet***
FRANK VAN DEN WYNGAERT*
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En toen kwam ik...
(Fragment)
Ja, — nu lag hij dood op zijn kleermakerstafel, dezelfde waarop
hij al zijn leven gezeten en de kostuums genaaid had, welke het proletenvolkje van dit kwartier, op afbetaling, droeg* Schuins-weg was
hij gevallen, met het hoofd vlak voor het dakvenstertje, waardoor hij
al die jaren in de lucht den gang van de seizoenen had moeten volgen,
daar hem dit op geen andere wijze gegeven was* Zijn grooten, ietwat
scheeven mond spalkte hij nog open als in een opperste, wanhopige
kramp en het glazige oog had hij in een laatsten blik getrokken naar
dit raampje, — waardoor nu het verstervende licht van den dag in de
kamer aanwezig kon zijn, — slechts : aanwezig en niets meer***
Men zou zeggen : hij sliep, deze Frans Parmentier, — de man,
welke, onder het povere volkje van deze wijk het hoogst moreele
gezag genoot* Maar de Dood had wel zeker beslag komen leggen op
zijn ziel en zijn lichaam koud gelaten, nog dor en schraal, — geveld
na een bestaan van vijf en vijftig jaren*
Frans Parmentier bestond niet meer*
Marie, de oudste dochter, vond hem :
— Vader, het eten is gereed* Hoort gij mij niet? Veder, — maar
wat is er, — kom***
Hem even schudden, hem : doode man* Ineens, bliksemend, het
vermoeden* Een nog twijfelende vaststelling :«hij zal toch niet dood
zijn zeker?» Een vlucht naar de deur*** Een gil, welke doorheen het
trappenhok naar beneden fladdert, de talrijke deuren van dit huisvoor-velen in angstige nieuwsgierigheid openrukt, — en allen naar
boven roept, de smalle trap opjagend, naar het doode lichaam van
vader toe*
Allen, — aanvankelijk : de vrouw, de vier zonen, de dochter*
Dan geburen, — en ten slotte hij: Rikke* Het laatst van al: Rikke, de
zoon*
Rikke zat in het al-schemer volle winkeltje, gebogen over het
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solfège boek van Lemoine en solfiëerde : «De vroolijke Landman»
van Schumann* Het was Zondag, en slechts op dézen dag kon hij
muziek studeeren, vermits vader, die hem dat formeel verboden
had, dan boven te werken zat, werken moest; ook op dezen dag* In
de week eischte de fabriek Rikke al te veel op om eenige behoorlijke
gelegenheid te hebben tot ernstige studie* Op het oogenblik van den
pijlenden gil zaten allen al aan tafel, slechts vader ontbrak, en die
ging Marie nu halen* Moeder had hem, Rikke, reeds herhaaldelijk
geroepen, — maar hij wilde dit stukje eerst uit hebben eer hij zou
gaan, — en éér vader kwam* Het dreef op zulk een prachtig, huppelend
rythmusje, het zong zoo vroolijk nh, — en bovendien, het was nu
Zondag voor hem; ook Zondag buiten> waar hij nooit kwam* Dien
buiten riep het liedje in hem op en hij gaf er zich met groot welbehagen aan over* Hij hoorde den schreeuw van Marie wel, hij drong
ook in hem, en hij hoorde wel hoe allen in grooten haast de trappen
ópstommelden* Hij kon echter niet dadelijk loskomen uit dien Zondag
buiten, — en eerst toen het liedje uit was ging hij traag, bedachtzaam
naar boven*
Daar lag nu vader, in den rouwenden kring van zijn verwezen
kroost en van ontdane geburen* Rikke begreep niet dat vader daar zoo
maar liggen kon, roerloos, zonder op te staan, zonder allen weg te
jagen, — strak* Dood?
Ach, het was de laatste jaren niet meer goed geweest tusschen
hen* Twee jaar duurde die wederzijdsche miskenning al, — ja, van
den dag af toen hij uit school gekomen was met het briefje van den
dunnen cher-frère Augustinus* Hij zat bijna in de hoogste klas en
met de enkele vage begrippen van muziek-solfège, welke de broeders
hun leerlingen verstrekten, was hij erin gelukt een lied hetwelk broeder
Augustinus op het harmonium voorgespeeld had, een Ave Maria, na
te zingen in noten; na te schrijven in muziek-schrift* Hij kon dat
trouwens met al wat broeder Augustinus voorspeelde, — en toen was
het dat cher-frère dat briefje schreef aan vader* Broeder meldde dat
hij, al de jaren dat hij Hendrik Parmentier tot leerling had, zich vergewiste van den uitzonderlijken muzikalen aanleg van den knaap* Aan
geen enkel vak verleende Hendrik zooveel aandacht als aan muziek*
Het was broeder's rotsvaste overtuiging : in dien jongen zat een
muzikanten ziel, zij diende ontwikkeld te worden, — wilde men
geen zonde bedrijven tegen den heiligen Geest* Was het vader
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Parmentier niet opgevallen dat zijn zoon Hendrik een zeer bizonder ingetogen kereltje was, — zoo geheel anders dan de rakkers
van zijn ouderdom? Zelden had broeder Augustinus een jongen
ontmoet met zulk diep gevoel; een zoo delikate natuur* Waarlijk,
de vader had alle reden om fier te zijn op den zoon* Echter, broeder
had gehoord dat Hendrik, ofschoon nog maar twaalf jaar oud, van
school ging genomen worden om op stiel te gaan* Hoe betreurenswaardig broeder Augustinus dat ook vond, aan dien toestand kon hij
niet verhelpen* Maar, hij vroeg vader Parmentier aandacht te schenken aan de gaven van zijn zoon* Als het kind nu al aan het fabrieksleven ging toevertrouwd worden was er alle kans dat het onbetwistbaar
muzikaal-gevoel van Hendrikje veeleer zou afslijten dan rijpen,
— maar gedood zou het nooit worden* Daarom, — raadde cher-frère
Augustinus, — laat hem studeeren* Doe Hendrik naar de muziekschool* Aan het hoofd ervan staat een bekwaam man, de reus van de
Vlaamsche muziek! Vader Parmentier zou er later fier op zijn zulk
een doorzicht, ten overstaan van de talenten van zijn zoon, te hebben
aan den dag gelegd, — en wellicht zou hij broeder Augustinus dankbaar worden*
Vader las den brief zeer aandachtig, boven zijn neus openbaarde
zich daarbij een merkwaardige groeve*** Toen riep hij dringend Rikke
uit zijn schuilhoek, nam hem bij de hand en ging met zijn zoon in de
deur staan* Die lange, enge straat, waarin zij woonden, stond nu open
voor hen; een straat van zweetende huizen, waardoor een fietsen
reuk van armoe dreef* Zonder het minste geheim stond zij schamel in
de middagschaduw, open en bloot, zooals zij steeds in de schaduw
stond, want om zoo te zeggen : nooit drong de zon tot op haar botte
keien door*
Vader begon kalm, maar wond zich gaandeweg op* Hij zegde :
- Zie, Rikke, al die hier wonen zijn arme menschen, die hard
moeten werken voor hun brood* Ge zult later zien : de wroeters zijn
de eerlijksten* De slechtsten zijn luiaards, welke leven van den krijg
en van wat den nacht hen opbrengt* Nu goed* Altisten, muzikanten
zoowel als anderen* — het zijn allen luiaards, die zich te goed achten
te werken 'lijk iedereen* Door hun vadsigheid lijden zij nog meer
armoe dan wij* Luiaards zijn onwaardige menschen* Ik kan mijn
kinderen niets anders na-laten dan een eerlijken naam, — maar ik
wil hen opleiden om op treffelijke wijze hun kost weerdig te zijn*
Onze oudste is diamantslijper, onze tweede werkt aan de haven, de
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derde helpt mij, — gij en Frans gaan nog naar school* Vele kinderen
van uw ouderdom werken allang mede* De meisjes houd ik bij moeder,
ik wil niet dat zij in een fabriek verloren loopen* U laten opgroeien
buiten onzen stand wil ik niet* Daarbij, niemand in onze familie is
muzikant, wat zoudt gij dat zijn? Muzikant, maar weet gij goed wat
dat voor iets is? De bestuurder van de muziekschool, waarvan uw
broeder spreekt, is een doorslechte kerel, en ze zeggen dat dit een
groote muzikant i s ! Kort en goed, Rikke, gij zijt nu twaalf jaar en
ge moet op stiel***
Tegen dit vonnis was geen pardon, — en slechts enkele maanden
later vergezelde Rikke zijn oudsten broeder naar de diamantslijperij*
Vader had voor hem een properen stiel uitgekozen! Voorloopig moest
hij op de fabriek alleen boodschappen doen*** Het duurde nog geen
uur, of Rikke's zwaar leven begon* Dra zou hij er gewoon lijden***
Rikke's schuwheid en bedeesdheid van ziel maakten hem te gewilliger
slachtoffer van den duivelschen plaagzucht van bruute werkgezellen*
En, beschaamd? uit angst? de broeder kwam niet, kwam nooit tusschen* Trouwens, was het deze niet net eender gegaan?Zóó werd men
man! Iets leerde Rikke er spoedig : het bedwingen van zijn tranen, om
hen geen nieuw voedsel te geven tot spot*
Wonderbaar is het leven, — wonderbaar is het lijden* Als zij
hem allen, ook de broeder, zóó judasten en hij zijn gemoed voelde
wegen van verdriet, gebeurde het vaak dat in zijn borst een onbekend
lied opwelde* Het herinnerde soms aan dingen, welke hij kende, het
had vaak denzelfden aanvang gemeen, — maar dèn werd het anders*
Een eigen lied, dat hij al snikkend inwendig zélf zong* Een eigen lied?
Neen, wat er groeide in zijn borst was daarvoor nog te vormeloos*
Slechts klank ontstond, — een opborrelende straal klank, é&i was het*
Dèn vergat hij de fabriek en de booze geesten* Hij snikte, een groote
stilte kwam aanvankelijk in hem, een broeiende warmte doortoog hem,
— en daar werd hij als van muziek doorruischt* Het gaf een zóó weemoedige vreugde dat hij zich af en toe forceerde om maar zéér triestig
te zijn om weer zulke eigenaardige sensatie van klank-geboorte te
kunnen ondergaan* Begrijpelijk : het lukte hem zeer zelden op deze
wijze de mirakuleuze aandoening op te roepen* Maar zij kwam onvermijdelijk als hij tot der ziele toe bedroefd was door bitteren hoon* En
dus, ondanks dit verdriet, — welk een geluk verwierf hij! Een zoo
groot en wonderbaar geheim, te groot bijna voor hem zelf, dorst hij
niemand toevertrouwen* Zou dat trouwens niet een ontheiliging wor633

den van een geluk, dat niemand bij hem thuis kende en waarvoor hij
alléén uitverkoren scheen? Hij kreeg nu wat Zondaggeld, — en
wat deed hij ermede? Dit : hij spaarde den schamelen penning en
welk een ontzaglijke vreugde, lieve hemel, ervaarde hij toen hij, na
eenigen tijd, in een winkel over de Muziekschool, waarin hij maar niet
treden mocht, en die hij nooit betreden zou, een solfège boek kon
koopen* Hij droeg het kostbare ding opgerold in zijn zak, hij doorstond
vele angsten, mocht het eens gevonden worden!*** Wanneer en vrhkr
kon hij erin studeeren ? Slechts op Zondag, verdoken achter de hooge
tooglade, als vader boven te werken zat, — of op die avonden
waarop vader ziek te bed lag* Verhoogde deze geheimzinnigheid
de aantrekkingskracht tot de muziek niet?
Vader was nooit vertrouwelijk noch met zijn kinderen, noch met
zijn vrouw omgegaan* Het was wèèr : hij had steeds hard moeten
slaven, en dat bracht norschheid mede* In de laatste jaren hield hartziekte hem dan nog vaak van zijn werktafel weg* Waarbij kwam :
vader kende geldelijke moeilijkheden* Hij had zijn finantieele eigenaardigheden; wie zéér arm was betaalde weinig bij hem* Vader
taxeerde zijn kliënten, echter niet wat hij leverde, — en wat hij verkocht was bijna altijd op krediet* De woedende winter bracht nu zooveel werkloosheid dat er weinig afbetaald werd, zoodat het gezin van
de Parmentier's nogal eens op de zeer geringe inkomsten van de zonen
te rekenen had, wat de trots van de jongens aanmoedigde* Nu Rikke
grooter werd en zich begon rekenschap te geven, de^d den killen afstand tusschen vader en kinderen hem pijn* En dat de zwaarmoedigheid van de ziekelijke moeder dien afstand maar niet verkrimpen kon!***
Rikke was bijna al twee jaar op de fabriek* Hij, noch iemand van
het gezin bemerkte hoe vader's oogen te dien tijde al droever en dieper
in het afgetrokken, scherpe gelaat met het wakke vel kwamen te staan*
Daardoor werd nochtans de hardheid van het wezen eenigszins gemilderd* Vader's stem klonk ook niet meer zoo scherp, — meer berustend,
meer als die van een duider* Eens toen vader en zoon elkaar kruisten
onder de gaskroon in de keuken, had vader zijn zoon Rikke tersluiks
lang aangekeken* Ineens voelde Rikke echter vader's aandacht voor
hem, vermoedde vader iets van het, ondanks het verbod, toch muziekstudeeren? En Rikke had zich schichtig omgewend* Enkele stonden
nadien keek Rikke dan naar vader* Hun blikken ontmoetten echter
elkaar niet* Zij gleden rakelings voorbij* Dat deed zich de volgende dagen méér voor*** Er bleef bij Rikke iets dat hem van vader
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afhield, dat hem belette vader met iets méér dan gewone genegenheid
te omringen* Maar er kwam de laatste dagen een gevoel in hem gevaren dat hem toch naar vader dreef, vader die het hard had in het leven,
vader, die zoo veel zorgen kende* Nog gister had hij opgemerkt dat
vader zéér afwezig deed, als omvatte hem een groot verdriet* Toen
had Rikke zooiets als medelijdende liefde voor zijn tobbenden vader
voelen rijzen*
Maar de muziek gaf hij toch niet op, — nooit zou hij ze opgeven!
Toen de gil van Marie dan losbrandde ging hij echter niet
dadelijk*
Daar lag nu vader, — dood! Moeder huilde met droef misbaar*
De anderen stonden er zonder geluid bij* Een groote kilte overtoog
Rikke* Hij rilde* Dan namen de groote broeders eindelijk vader op
en droegen hem naar beneden* Naarmate de doode over de portalen
kwam werd de menschensliert, welke achter het doode lichaam de
trap afdaalde, èl grooter* Zoo bleef Rikke dan alleen in de kamer,
waar nu de gekalkte muren geheel door het avondduister ingenomen
werden* Er kolkte iets in hem* Op dezen stond besefte hij dat hij vader
toch had lief gehad, dat vader zijn vader was geweest*** Rikke legde het
hoofd op de plaats van de tafel, waar vader in den dood vergleden was,
— hij voelde zich gerokken worden in onbegrijpelijke spanning* Er
plofte hem een slag tegen de borst* Onbeweeglijk bleef hij daar zoo
liggen, — want ook nu werd zijn verdriet muziek, dat in hem schreide*
Zoolang het lijk van vader boven de aarde lag haalde Rikke zijn
solfège boek niet uit* Hij zou ook niet hebben kunnen studeeren, —
en diende hij de nagedachtenis van vader niet te eeren? — vader die
hem de muziek verboden had? Hij bedwong zich ook de eerste dagen
van de begrafenis nog, — maar d£n! Dan brak onweerstaanbaar de
drang open, o, vreugde onbeteugeld te kunnen studeeren, heelder
avonden, heelder nachten! Voor niemand was hij nu bang, voor
niemand ging hij uit den weg* Hij hield zich afzijdig van het familieleven, voor zoover er dit nog was* Moeder jammerde, klaagde* Moeder
wès goed, — maar zoo ver stond zij van hem af, zoo ver bewoog zij
zich buiten zijn sfeer*
Marie deed het gezin, moeder bleek er te ziek en te rouwend voor*
De oudere broeders bleven maar zelden 's avonds thuis, liepen naar
hun lief*** Uit angst voor dingen waarvan zij geen benul had hield
635

moeder den winkel gesloten* Niemand wist van wie vader nog geld te
goed had* Wie nog betalen moesten zwegen onverbiddelijk, — nogal
natuurlijk, meende Marie. Wat deed zich nu op een avond voor?
Rikke had zijn boek op den schoot en zong* Toen vroeg moeder daarmede op te houden* — <* Waarom?» — « Omdat ik het u verzoek,***
jongen*» Daar brak nu moeder's ziel in schreien open* Zij kloeg :
niemand van hare kinderen hechtte zich aan haar* Marie, och, een
goed meisje, d&èr niet van, deed zoo bazig, Jeanette, hare andere
dochter, liep nu al 's avonds op straat* Hare oudste zonen bekreunden
zich in het geheel niet om haar* Franske wierp met zijn blok naar het
hoofd van den cher-frère*** Ach, natuurlijk, vader had steeds moeten
werken: zij altijd ziek, veel was er naar de kinderen niet kunnen omgezien worden, zij moest het wel toegeven*** Alleen Rikke was goed.
Maar waarom toch zoo die goesting voor muziek? Vader had hem verboden die muziek in zijn hoofd te halen, daar kon niets goeds van
komen* Zij was nu oud en sukkelachtig, zij dacht er niet aan hem dat
studeeren te verbieden* Nu hij er zoo veel jaren mede bezig was, hij
zou het toch niet laten, dat begreep zij nu wel* Maar hij moest zich
een beetje ontfermen over haar* Instede van *s avonds eenzaam weg
te kruipen moest hij haar wat troosten, — hij moest een beetje bij
haar komen zitten, alléén maar zitten, desnoods met zijn boek, —
maar dat hij haar van tijd tot tijd iets vertelde! Zij zou er zoo gelukkig
mede zijn^ niet zoo verlaten* « Rikke, ik voel mij zoo alleen* En zoolang zal ik niet meer leven* De dooden roepen mij al* Ik zie mijn moeder voorbij mij ijlen, 's nachts hoor ik de stem van vader* Ik zie hem
mij wenken, met lange, uitgestoken armen wenkt hij* Rikke, ik heb
steeds het meest van u gehouden, — maar mocht ik dat toonen, —
de anderen zijn immers ook mijn kinderen, en ik moet ze allen even
gaare zien? Maar soms denk ik taan Rikke, en aan onze Marie had ik
genoeg gehad* Vader hield ook het meest van u* Onze Rikke is de
fijnste van allemaal, zegde hij* Spijtig van die muziek*** Als vader nog
langer was blijven leven, ik geloof dat hij u tóch had toegestaan van
naar de muziekschool te gaan* Maar het zou zoo moeilijk geweest zijn
met uw werk, hé, jongen***»
En dus zat Rikke 's avonds bij moeder* Alleen met haar zat hij in
de keuken, wijl buiten het leven volop gevierd werd door lieden, welke
overdag gevangen waren in duistere fabrieken* Zoo zat Rikke daar
eenzaam en zegde van tijd tot tijd iets* De stilte vulde het vertrek, en,
zich-ondanks, werd voor Rikke die stilte als met muziek gevuld* Moe636

der look spoedig de oogen en zat op haar stoel als een spinnende kat.
«Wat wordt zij oud», moest Rikke vaststellen* Dan langde hij zijn
muziekboekje, — moeder sliep immers? Ten laatste : met welk een
innigheid voor moeder werd zijn hart vervuld, die lijdende moeder, —
inderdaad zoo eenzaam in haar bestaan! Deze innigheid werd een
duurbaar geheim* Als hij het oude, vermoeide mensch daar zoo in
slaap ontspannen zag kon hij zich niet weerhouden even medelijdend te fluisteren « Lieve moeder »••• En met deze genegenheid,
zoo laat ontloken, leek het hem of hij veel goed maakte aan vader.
LODE ZIELENS*
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Een kort Verhaal
De geslachtsboom van Henri van Beveren kan ik u niet
overschrijven. Ik weet maar één zaak : dat zijn vader advokaat
was en de Sprinkhaan heette. Zijn kollega's gaven hem die naam
niet, omdat zij het kerfdierachtige van zijn lichaam benijdden,
maar zij waren jaloersch van de prooi, die het insekt geviel.
Want in die provinciestad, was er ook maar één advokaat die
werk had en die ééne was meester van Beveren. Die edelachtbare
kende de rechten zoo goed dat hij tezelfder tijd zijn klanten
van hun geld kon ontlasten en ze tevreden stellen, zelfs als zij
hun geding verloren. Binst de twintig jaar dat hij pleitte, hebben
de rechters van de boetstraffelijke meer plezier gehad dan al de andere
rechters van het koninkrijk samen, en dat beteekent iets! Want advokaat van Beveren was onweerstaanbaar. Zijn pleidooi was telkens
zoo oorspronkelijk en zoo dom, dat alle wijze menschen hem luidop
hoorden zeggen wat ze alleen bij zich zelf durfden denken. Hij sprak
tien minuten, nooit langer en toen hij gedaan had vreesde de voorzitter
telkens te ontploffen. Dat was die oude, maar toen er een nieuwe
werd benoemd, die natuurlijk uit een nog kleiner stadje kwam en
daardoor grooter manieren had, onderbrak deze het betoog van de
sprinkhaan*
— Meester, zei hij, edelachtbaar en streng zooals het past,
meester, blijf bij de zaak. Wij spelen hier geen klucht.
En de meester wedervoer :«Als U liever in een cirkus optreedt,
tot daar.»
Advokaat van Beveren is gestorven in zijn vier-en-vijftigste
levensjaar. Hij had toen negen honderd en drie en tachtig processen
gepleit en er evenveel gewonnen. Want hij won ze altijd, alhoewel
zijn klanten er iets meer dan vijf honderd dubbel verloren : zij betaalden hem het honorarium en de staat de boete of het gevang. Had
de advokaat nog drie maanden in dit ondermaansche diep in verbanning mogen blijven, hij zou zijn duizendste proces laten vieren hebben met de gebruikelijke luister der kleine steden : een banket voor
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de chieke lui, en voor het gemeene volk een velokoers en een vuurwerk* Ongelukkiglijk is hij te vroeg zijn eigen zaak moeten gaan
pleiten, en wie weet of hij die ook niet gewonnen heeft*
Onder tweeduizend kilos arduin en baksteenen ligt de Sprinkhaan nu verpletterd* Het monument laat zien wie er onder ligt :
het draagt de noodige teksten en het noodige verguld* En er staat
een groote Waarheid op* De van Beveren's zijn van een oud en
antiek geslacht genoeg om te weten, dat de grootste wet van dit
ballingsoord, steeds luidde : «Pluimt den boerl» De sprinkhaan
heeft het voorschrift getrouw en ijverig uitgevoerd, en daardoor
is het geen kwaadwilligheid de R* I* P* op zijn graf te lezen : Rust
in Pluimen*
Dat eervolle en drukke leven, gaf aan zijn vrouw de genade der
eenzaamheid* Zij leefde buiten de wereld van haar echtgenoot, om
alleen bekommerd te zijn met de opvoeding van hun eenig kind,
hun Henri* De kleine was lange jaren ziekelijk geweest, en zijn moeder
heeft vele uren bij zijn bed gezeten en als een groeiende plant het
jonge leven geleid* Zij heeft over haar jongen al de teederheid en de
liefde uitgestort, die de Sprinkhaan niet noodig had en dan ook niet
vermoedde te bestaan*
Liefde is een kracht waar niemand aan weerstaat* En Henri
werd iemand, zooals wij in ons schoonste uren droomen te worden*
Hij deed zijn stage in de hoofdstad toen zijn vader stierf, en het
grootste deel van zijn vaders klanten waaide naar hem over, toen hij
zich het jaar daarop in het stadje kwam vestigen* Na enkele maanden,
waren zij echter tot de helft geslonken, de jonge meester van Beveren
bleek te ernstig voor de pessimisten, die de beschuldigden toch
altijd zijn* Hij won nochtans evenveel processen als zijn vader en
hij begreep dat dit meer bij de zaken dan bij het pleiten toekwam.
Hij beging ook de fout niet genoeg te rekenen, hij onderschatte het
belang der betaalde rechtvaardigheid*
Maar niettegenstaande deze tegenslagen vond hij zich zelf en
zijn weg* Hij studeerde, hij leefde en werd een mensch* Dat is weliswaar onbelangrijk bij iemand die men als meester aanspreekt, maar hij
benaderde daardoor zijn moeder die een heilige was en die hij niet
missen kon* Zij gaf hem raad, zij bad Gods engelen over hem te waken
en toen haar zoon ontgoocheld en weemoedig van het gerechtshof
terugkwam, ging ze stilletjes bij hem zitten en zei:
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— « Henri, het belang ligt niet in het menschelijke bij de menschep »
En hij begreep dat* Hij handelde zijn leven lang ernaar*
Toen Henri van Beveren vier jaren thuis was werd hem, gezien
de verstrekkende invloed die wijlen zijn vader had, een plaats aangeboden op de kandidatenlijst der rechtsche partij, voor de wetgevende
verkiezingen* De Sprinkhaan had immers zoo vlug met die wetten
omgesprongen, dat de partijleiders meenden dat zijn zoon ze gewillig
zou helpen maken hebben* Hij was zinnens te weigeren, maar zijn
moeder die nochthans wel wist dat haar Henri er te goed voor was
deed hem aanvaarden, voor de zaak* En om de zaak te dienen, kreeg
hij de zevende plaats op de lijst, ware er een negen-en-veertigste
geweest, hij zou die negen-en-veertigste hebben gekregen* Hij ging
op kiesronde, hij werd vooruitgeduwd als de zoon, gij weet wel heeren,
van den beroemden advokaat* En hij sprak dan zelf* Tien per honderd der kiezers luisterden en de negentig per honderd anderen
begrepen hem en juichten instemmend toe* Zij verlieten ernstig knikkend de zaal en als gevolg van dat geknik, won hij voor de partij,
duizend en zeven-en-zeventig stemmen* Het aantal witte en ongeldige
briefjes was ook merkelijk gedaald; de voorzitter van het kieskomiteit
beweerde met 5°/ 0 , maar zijn sekretaris vond dat het 0,07 °/ 0 meer was*
Inderdaadv een schoon welslagen, dat werd gevierd op de manier
waarop de Sprinkhaan zaliger zijn duizendste proces gedenken wou*
In de plaatselijke krant verscheen de foto van « den volksvriend Henri
van Beveren, die aller harten gewonnen heeft »* Hij had ze weliswaar
zelf niet willen geven, maar politiekers zijn God zij gedankt, vindingrijk* en bij den fotograaf, die altijd «aangezichten» liggen had, die
niemand als het zijne wilde erkennen, omdat zij te goed aan iedereen
en niemand geleken, vonden zij een kop die zonder te groote verwikkelingen mogelijk te maken, aan den kandidaat geleek zooals een ezel
aan een paard*
Dit schitterend resultaat bracht hem voor de tweede kiezing,
vier jaar later op de derde plaats* En in de kamer*
Hij had goesting om te schreien dien avond* Zijn moeder trok
zijn handen naar haar toe en zei:
— « Verdedig ginds de zaak tegen de zakenlui, gij moet uw grootheid niet ontvluchten* Want die grootheid zal een marteling zijn*»
Zij zei niet anders dan wat hij dacht* Maar hij vreesde het niet,
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hij keerde zijn gelaat naar haar toe. «Ik zal er ook mijn plicht doen,
sprak hij. Hij meende het, want hij begreep toen nog de stelregel van
zijn vader niet en voor zijn eigen leven begreep hij hem nooit*
Sindsdien heeft hij het parlement niet meer verlaten, tot op de
dag dat hij ontslag nam. Hij sprak als de anderen, die altijd spreken,
niet meer wisten wat gezeid — hij zei dingen die de bladen op een
verstandige manier herwerkten want de waarheid is vaak rauw om
hooren.
Een paar keeren werd getracht hem er uit te krijgen, buiten
zijn wete natuurlijk. Maar de goede goden waren machtig genoeg
om dat te verhinderen. Zij wisten dat het gedacht onder zijn heengaan
zou geleden hebben. En zij behielden hem, zij stootten hem vooruit,
spijts de slangen, de papegaaien en de andere faunen der partij.
Henri van Beveren was drie-en-dertig toen hij met zijn moeder
het stadje verliet en naar de hoofdstad ging wonen. En het volgende
jaar trouwde hij. Hij ontmoette haar op een morgen bij een oude
kollega en sinds zag hij haar oogen in al de oogen die naar hem keken.
Zij hadden elkander lief, en later als man en vrouw beminden zij
elkander, tot dat zij stierf. Van het kind, het éénige dat God hun gaf.
Hij bleef vier weken uit het parlement weg, en de dagbladen
schreven dat hij zinnens was zijn ontslag te geven. Op dat bericht
kwamen al zijn vijanden en smeekten hem toch te willen blijven.
Maar zijn vrienden hadden medelijden en eerbiedigden zijn zwijgen
en zijn leed. Eindelijk besloot hij terug te gaan en ook zijn moeder zei:
— « Het zal u verstrooien. En ook, het gedacht is meer dan uw
leed.»
Zijn geweten had hem geboden te blijven en hij deed het. Zijn
vrienden kwamen met een woord van dank en de anderen waren
woedend. Zij mompelden dat hij slimmer was, dan zij in hun slimheid hadden voorzien.
Zijn moeder zorgde voor het kind en hij zorgde voor het volk.
Met de jaren werd hij wijzer en dieper. De erfelijkheid van de Sprinkhaan werkte verkeerd. Als hij sommige mannen van zijn groep zag
zitten, werd hij beschaamd over zijn eigen* Zij waren hem veel te
glad en veel te flink.
Hij groeide stilaan tot een der leiders der partij, alleen door er
in werkelijkheid een leider van te zijn. En op zekere morgen toen het
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ministerie dat jaar voor de eerste keer in verlof werd gezonden,
werd hem een portefeuille aangeboden* Hij vroeg bedenktijd niet
omdat het de mode is, maar om ervan te kunnen spreken met zijn
moeder* Hij verlangde zich meer met zijn jongen te kunnen bezig
houden, zijn Karel scheen bijna een vreemdeling voor hem* Maar
wat zijn hart ook begeerde, het hoofd dwong elders* En moeder
raadde ook : « Aanvaard »•
Hij werd minister* Hij reisde, zat feestelijkheden voor, ging
dineeren en moest diners geven* Thuis zagen zij hem niet dikwijls,
en moeder verouderde* De jongen was meer aan zich zelf overgelaten,
hij geleek aan zijn vader niet* Van Beveren behield zijn waardigheid
slechts drie maanden, hij was niet glad genoeg en veel te recht door
zee* In een redevoering zei hij een paar dingen die te waar en te gewaagd schenen aan zijn ploegmaten en zij verzochten hem om gezondheidsredenen heen te gaan* Wat hij ook deed zonder er verder
over te gewagen tegen de menschen* Doch hij bleef 's morgens wat
langer in de kerk zitten* Hij begreep dat hij niet goed genoeg was
voor die hooge post*
's Anderendaags bemerkte hij verwonderd hoe de bladen van
zijn tegenstrevers hem eerden* En voor de eerste keer van zijn leven
gerook hij de stank van slechte inkt*
Ondertusschen viel zijn moeder ziek* Haar zoon zat bij haar,
hij keek naar buiten, naar de boomen in de tuin en naar de wolken
boven de boomen*
— « Let op Karel, drong zij aan* Hij is een ander mensch dan
wij*»
En zij zwegen* Zij vroeg hem vergiffenis om wat zij hem misdaan had en hij ook* Zij smeekte hem, niet te weenen en hij deed het
niet, zoolang zij hem kon zien* Hij waakte de gansche nacht, tegen
de morgen sloot hij haar oogen voor altijd* En toen hij in de
voormiddag door de straten liep, omdat hij niet meer stil
blijven kon, voelde hij dubbel pijnlijk dat iets uit hem was weggescheurd*
Die rouw was den heeren die naar zijn ontslag verlangden een
welgekomen gelegenheid* En ditmaal gaf hij gewillig toe* In de pers
werden de «voetstappen » verhaald van de vele persoonlijke vrienden,
die hem trachtten op zijn besluit terug te doen komen, maar al die
vriendelijkheid gebeurde alleen in de pers*
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De partij gaf een afscheidsbanket* Er waren twee hónderd en
drie-en-veertig aanzittenden* De namen van die heeren werden hem
aangeboden in een schoon album* waar zij tusschen bloemenranken
en tierelantijnen gedrukt stonden* Hij nam het boek en zag op de eerste
bladzijden zijn grootste vijanden staan* deze uit de partij zelf* En
toen begon hij langs achter te lezen* om reeds na drie bladzijden
uit te scheiden*
Hij zat aan de eeretafel* omringd door machten en heerschappijen*
Er was veel vreugde* «met verdriet om zijn heengaan vermengd»
luidden de verslagen* Henri van Beveren liet zijn blik over de tafels
gaan* Hij keek naar links en hij keek naar rechts en verstond beter
de parabel over de genoodigden*
Aan het nagerecht werd er getoast door vier verschillende heeren*
Zij zeiden dingen die ze zelf niet geloofden en daarom hadden zij
naar groote woorden gezocht* En daarna* stond hij zelf recht en dacht
aan de dertien — of waren zij dertien in het vierkant —* die blij
waren dat hij daar stond om een afscheidswoord te spreken* Zij
knorden nu voldaan en er liepen zelfs tranen langs hun wangen* En
hij bleef twee minuten staan zonder één woord te vinden en zwolg
zijn tranen door*
— «Vrienden* zei hij* gij zijt bedankt* Bemint de overtuiging
boven alles* Vergeet niet* dat wij allemaal menschen zijn* en het
schoonste bederven kunnen door onze etterigheid en schraapzucht*
Nogmaals* gij zijt bedankt*»
Het vierkant van dertien juichte toe met de mond* en het overschot met het hart* En toen het gedaan was* keken de eersten naar
elkander en bedoelden te zeggen : « Wij hebben dat toch fijn gelapt!»
Zij gaven de journalisten wenken voor het verslag* dat niet compromettant voor den ouden strijder mocht zijn* die door zijn jaren en in
zijn ontroering waarheden had aangeraakt die best door het plebs
vergeten blijven*
Henri van Beveren werd een eenzaam mensch* Hij was altijd
alleen geweest* maar hij had de eenzaamheid nooit zoodicht gevoeld*
Hij zat met zijn boeken en dat was alles* Zijn zoon verbleef bij hem
niet meer* hij was in een voorstad gaan wonen als advokaat* En regelmatig kwam hij bij zijn vader om geld* want hij kon natuurlijk zijn
bestaan niet winnen*
De vader die zooveel had doorzien* doorzag zijn eigen kind niet*
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Zijn Karel dien hij beminde boven al het aardsche en voor wien hij
alles zou hebben gedaan*
Op een avond komt een vriend, het was een vriend* Hij sprak
van Karel*
— <t Weet gij*** » Hij werd verwittigd dat zijn zoon slecht leefde
en dat hij schulden miek*
Henri van Beveren zette den vriend aan de deur*
Maar de week daarop reeds, kwam zijn zoon terug om geld*
Hij vroeg een som die de oude zelfs niet geven kon* En toen deze
om uitleg vroeg, om uitleg smeekte, viel Karel tegen hem uit en verweet hem zelfs dingen, waar hij nooit had aan gedacht* Hij rukte de
sleutels van de brandkast uit zijn vaders handen en bestool hem onder
zijn oogen* Hij vloekte dat er zoo weinig was en toen de andere, bevend
en met tranen in zijn keel, de handen strekte om hem te weerhouden,
stootte de kerel ze ruw af*
Dat was teveel« Ga voort!» beval de ouderling en wees de deur*
Karel lachte schamper en ging* « Gij zult me niet meer moeten wegjagen, ik kom hier nooit terug* »
Dat had de vader niet bedoeld, hij wou verklaren, vergiffenis
vragen zelfs, maar de andere was verdwenen en keerde niet terug*
De oude schreef zijn zoon een brief waarop geen antwoord kwam,
en hij herhaalde het gebaar tot tweemaal toe* Maar hij wachtte te vergeefs, weken ,maanden en in de winter werd hij ziek* Doch Karel
kwam niet*
De dokter beval hem te rusten* « Uw hart is versleten, zti hij*
Geen overbodige bewegingen maken en nergens mee inzitten* »
Zoo lag de oud-volksvertegenwoordiger en -minister zijn leven
te bemijineren, hij dacht aan zijn vader die de menschen de Sprinkhaan heetten, hij dacht aan zijn moeder die een heilige was* En
aan zijü zoon* Hij wist dat hij in zijn leven alles gewonnen had, waar
de anderen die het betrachten het nooit zouden krijgen en hij had het
gewonnen tegen zijn eigen wil in* Maar door dit winnen was hem
alles ontgaan*
Zoo overwoog hij en wachtte* Hij was er van overtuigd dat zijn
zoon zou komen, hij had geen ander verlangen meer* En dan die
laatste dag, tegen avond, wist hij zeker dat iemand hem roepen zou*
En inderdaad, toen het reeds duister was, begon de telefoonbel te
rinkelen in het aangrenzend vertrek* De zieke luisterde of hij de knecht
hoorde naderen, maar niemand kwam* Hij was zeker uitgegaan*
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De bel rinkelde en de vader dacht: het is mijn zoon* Hij aarzelde
één oogenblik, toen gleed hij uit het bed* Voor de eerste keer van heel
zijn leven overstroomde de vreugde als een groot en eindeloos water
zijn hart* Ver van hem waren alle politieke konstellaties, ver van hem
was alles dat de anderen verlangden* toen zijn hart brak* nog eer hij
de hoorn ooit aanraken kon* En toch hoorde hij iemand zeggen :
t De Meester is daar en Hij roept u!»
ANDRÉ DEMEDTS*
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Naschrift
Aanleiding tot het samenstellen van dezen verhalenbundel
waren de uitgaven : « 30 neue Erzahler des neuen Ruslands», «24
neue Deutsche Erzahler » en in de eerste plaats « 20 Noord- en ZuidNederlandsche verhalen », waarin slechts drie Vlamingen aan het
woord kwamen, naast zeventien Nederlanders*
Wij hebben ons niet beperkt tot één generatie, oudere of jongere j
maar hebben getracht een betrekkelijk volledig beeld te geven van de
vlaamsche verhaalkunst van Van Nu en Straks tot heden* H* Teirlinck,
Edw* Vermeulen, M* Sabbe en enkele anderen, die wij eveneens tot
medewerken hadden uitgenoodigd, waren niet in de gelegenheid een
nog onuitgegeven verhaal in te zenden* Ook Stijn Streuvels kon niet
tijdig klaar komen; we hebben echter geoordeeld dat we voor hem
een uitzondering moesten maken en hebben een minder bekend stuk
uit zijn «Herinneringen uit het verleden » (Uitg* Lannoo, Thielt)
overgedrukt*
D E REDACTIE*
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Bio-Bibliographische Notas

BÜYSSB CYRIEL, geb* Nevele, 20 September 1859* Adres : 's Winters, Den Haag,
11 Laan van Meerdervoort;'s zcmers, Deurle bij Gent» Schieef een dertigtal romans,
verhalen en tooneelspelen* De laatste zijn : De Laatste Ronde* — Tantes* — Typen* —
Uleken* — Emile Claus* — Kerels* — De Schandpaal — Uit het leven (novellen). — Vier
Tooneelwerken (in één bundel)*
DE BOM EMMANUEL, geb* Antwerpen, 9 November 1868* Schreef o. m* Wrakken*
— Ibsen* — Nieuw Vlaanderen (1925)* — Dagwerk voor Vlaanderen (1928)* — Swane*
Een woudlegende naar Stijn Stieuvels (1928)* — Psychologie van den Antwerpenaar (1928)*
STHEÜVELS STYN, geb* Heule, 4 Oktober 1871* Schreef een dertigtal boeken, waarvan de laatste zijn : De Teleur gang van den Waterhoek* — Genoveva van Brabant* —
Herinneringen uit 't Verleden* — Alma* — Vertellingen van 't jaar riuL
DÜYCKEES LOUISA, geb* Antwerpen* Schreef een tiental romans en verhalen, o* m*
Zij die getrouw bleef (1927). — Haar man (1929)» — De terugweg (1931)*
F* V* TOÜSSAINT VAN BOELAERE, geboren te Anderlecht, den 18 Februari 1875*
Schreef:
Latere Bekentenis (Gedicht)* — Landelijk Minnespel* — Bloeiende Verwachting* —
Petruskens Einde* — Zilveren Vruchtenschaal* — Gesprek in Tractoria* — Peruviaansche
Reis* — Barceloneesche Reisindrukken van Anthea* — Keurverzameling van sonnetten*
— La Prose Flamande Contemporaine*
LODE BACKELMANS, geb* Antwerpen 26 Januari 1879* Schreef een twintigtal romans, verhalenbundels, een tooneelspel, enz*; zijn laatste werken zijn: De ongerepte Heide,
(1926*) — Menschen (1927)* — Het Geheim van de Drie Snoeken (1929)* — De Doolaar
in de weidsche Stad (Herziene uitgave) (1930)*
CLAES-VETTER, STEPHANIE, geboren te Zutphen, den 25 Februari 1885*
Schreef:
Eer de mail sluit, roman. — Stil Leven, roman* — Vertelsels uit het Schoone Hemelrijk, novellen. — Verholen Krachten, novellen* — Vroeg Schemer, novellen*
Eerlang te verschijnen :
Miete (in aansluiting op Stil Leven) roman. — Als de dagen lengen, roman*
SCHEERS, JEF, geboren 23 September 1885*
Uitgegeven werk :
Loutering, — Een kindje, Twee velos. — De Boetseerder der Smart* — De filosoof
van Haagem* — Uit het simpel leven I en II* — Affligem in brand*
ERNEST CLAES* geboren te Sichem den 24 Oktober 1885*
Schreef :
Oorlogsnovellen* — Namen 1914* — Bei uns in Deutschland* — De Witte* — Sichemsche Novellen* — De Fanfare «De Sint-Jans Vrienden »* — De vulgaire Geschiedenis van
Charelke Dop* — Het Leven van Herman Coene* i e DeeL — Het Leven van Herman Coene*
2 e Deel* — Kiki* — Wannes Raps* — Onze Smid* — Uit mijn werk*
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VAN CAUWELAERT A. J*, geboren te O* L. V. Lombeek den 31 December 1885*
Werken : Verzen (1909)» — Verzen (nieuwe Reeks) (1913)* — Liederen van Droom en
Daad (1918). — 4 dr* 1927* — Liederen voor Maria (1924)* — Het Licht achter den Heuvel
(roman) 1929. — De Vlaamsche Jongeren van gisteren en heden (Bloemlezing met inleiding*
— Vertalingen : Dörfler : Stomme zonde (1924). — W. Hauff: Vier Vertellingen (1924)»
— P. Keiler: De Zoon van Hagar (1925)*
TIMMERMANS FELIX, geb. Lier. 5 Juli 1886. Schreef o.m. Pallieter, ft Kindeke Jezus
in Vlaanderen. — De Pastoor. — Pieter BreugheU — Naar het land der appelcienen. —
't Keerseken in de Lanteerne. — Hovenierken Gods* — Leontientje (met Veterman)* —
De Hemelsche Salomé,
at

JOZEF SIMONS, geboren te Oeleghem den 21 Mei 1888»
Schreef:
Kempische Verhalen: Een Sant in zijn Land, 4 e druk. — Mastentoppen, 2* druk. —
Mastenvlimmen. — Herleven, 2 e druk. — Bonifacius Suykerbuyk, 2 e druk. — In hoogere
Sferen. — De laatste Flesch. — De Strooptocht.
Oorlogsverhalen : Kanonnier, 2 e druk. Eer Vlaanderen vergaat.
Reisverhalen : In Spanje, 2 e druk. — In Scandinavië. — In ItaM. — Op vacanüe.
Verhalen vooor Kinderen : Op Grootvaders Knie. — Vóór 't Verken komt*
Verzekes : Kattestaart.
Folkloristische aanteekeningen : Ons Vroom en vroolijk Kempenland.
Vertalingen uit het Spaansch en het Engelsen.
| | T H I R Y ANTOON FRANS. geb. Leuven, 8 September 1888. Schreef o. m. Mijnheer

Pastoor van Vogelenparochie (1925). —• De Vader (1926). — Baziel's Uittocht (3927). —
Van 4 Pelgrims (1928). — Delsegrim (1929). — De President van 't Vliegende Wiel (1929).
— Kiroeme-Kiroeme. Meschkes keert eens om, (1930).
DE PILLECYN FILIP, geboren te Hamme, den 25 Maart 1891.
Gaf uit:
Pieter Fardé. Brussel. De Standaard, 1926. (2e uitgave 1929)» — Hugo VerriesV
Thielt, Lannoo, 1926.— De Rit, Antwerpen, Regenboog, 1927 (2e vermeerderde uitgave
1930). — Pastor Denys. Het Davidsfonds, 1927. — Mgr. Bermyn. Het Davidsfonds, 1928.
FRANZ DE BACKER, geboren te Aalst, den 22 Juni 1891.
Hij gaf uit:
Bloeikens, een bundel verhalen, 1913. — Het Dochterken van Rubens, roman, 1922
— Van wee en Glorie, verzen, 1923. — De Witte Vijand, verhaal, 1930.
FRITZ FRANCKEN, geboren te Antwerpen op 17 April 1893.
Schreef inzonderheid korte vertellingen, gebundeld in Naar Wijd en Zijd, Legenden,
De Planeet der Onster/elijken, De laatste Nacht van Mata-Hari, Kupido, Aan het Vinken
touw, Een galg vol, e. a. werkjes meer. (1914-25).
In 1930 verscheen te A'dam een 7° druk van De blijde Kruisvaart, het luimige relaas
van onpleizierige gebeurtenissen aan het IJser-front. Medewerking aan de voornaamste
N. en Z. Nederlandsche tijdschriften. Persklaar is Had je niet die mooie, blauwe oogen.
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(gemengde verhaaltjes) (1925-28). Hoopt te voltooien i e Op de Bonnefooi, (1926) een
Normandischen roman, waarvan bijgaand fragment een uittreksel is» 2 e Batig Saldo,
(1925) herinneringen en indrukken.
THEO BOGAERTS, geboren te St. Niklaas (Waas) den 26 Juni 1893.
Schreef :
De Schalmeiende Dood, novellen. Met teekeningen van Felix Timmermans. Uitg.
1926. L« J. Veen te Amsterdam. — Brusselsche Krabbels, journalistieke schetsen en humoresken. Met teekeningen van Albert van Dyck. Uitg. 1927. De Regenboog, Antwerpen-Amsterdam.— Het oog op den heuvel, roman. Met houtsneden van Albert Droesbeke.
Uitg. 1928. De spieghel te Amsterdam. — De Bajadere, novelle. Met titelplaat van Elza
van Hagendoren. Uitg. 1929. Hét Kompas, Mechelen — De Sphiegel, Amsterdam. —
De Man, die het Licht stal, novelle. Met houtsnede van H. van Straten. Uitg. 1930. De
Standaard, Brussel. — De Bonte Wereld, journalistieke schetsen en humoresken. Met
teekeningen van Sander Wynants. Uitg. 1930. J. K Herklots, Antwerpen.
In voorbereiding :
Vastenavond, roman. — Op Korte Golf, journalistieke schetsen en humoresken*
BRULEZ RAYMOND, geboren te Blankenberghe den 18 Oktober 1895. Vertaler.
Letterkundig werk:
Andre Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid, roman, uitg. De
Spieghel, Amsterdam. — Het Kompas, Mechelen.
Eerlang te verschijnen :
Julien Martijn of Achtergelaten herinneringen van een Activist, roman. — Sheherazade of literatuur als Losprijs, bundel verhalen.
MAURICE ROELANTS, geboren te Gent, den 19 December 1895.
Schreef 1
De driedubbele Verrassing (proza). De nieuwe Boekhandel-Brussel. (Uiverkocht). —
De Kom der Loutering (verzen). De nieuwe Boekhandel-Brussel. (Uitverkocht). — De
dichters van 't Fonteintje* Bloemlezing uit de verzen van Karel Leroux, Richard Minne,
Reimond Herreman en Maurice Roelants. Boosten en Stols. Maastricht. — Komen
en Gaan (roman). Nijgh en van Ditmar's Uitgeversmaatschappij. Rotterdam. — De
Jazz speler (kleine roman). A. A. M. Stols. Brussel-Maastricht. — Het Verzaken (verzen).
A. A. M. Stols. Brussel-Maastricht*— Van de vele middelen om gelukkig te zijn (tractaatje).
Leopold's Uitgeversmaatschappij, 's Gravenhage.— Twee Helden (novellen). Het Kompas. Mechelen. — Brieven aan Elisa (vertaling der brieven van Charles De Coster). A. J.
Becht. Amsterdam.
WALSCHAP GERARD, geboren te Londerzeel 9 Juli 1898.: Liederen van Leed (1923).
Liederen van Loutering (1924)4 De ziel en de wegen van Waldo (1926). Belijdenissen (1926).
— De romans: Adelaïde enEric. — Maskaroen, tooneelspel 1927. — En in samenwerking
met Frans Delbeke : de tooneelspelen: Dies Irae — Flirt — Lente — De Vuurproef.
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FRANK VAN DEN WIJNGAERT, geboren te Contich den 29 Januari 190X,
Oorspronk. Werk :
De derde Nacht. (Uitg. Mij» Lumière. 1920* uitverk.). — Belijdenis. (Uitg. Mij,
Lumière. 1921). — De Schuld. (Uitg. De Dis kus. 1922. uitverk.). — Boksmatch. (Uitg»
Mij» N. V» Prometheus. 1926)» —De moderne vlaamse HoutsnijkunsU (Uitg. De Sikkel.
C. A. Mees. 1927). —De Lift. (Uitg. Mij. De Wilde Roos. 1928). — Kaleidoskoop.
(Bibliofielen. Ver. Tijl 1929. uitverk.) — Techniese en esthetiese Historiek der Kinematografie. (in voorbereiding).
Vertalingen:
Formules van een moderne Esthetiek (met inleiding) door Henry van de Velde (Uitg.
De Sikkel. 1928).— De drievoudige Smaad aan de Schoonheid, door Henry van de Velde.
(Bibliofielen. Ven Tijl, ter perse).
LODE ZIELENS, geboren te Antwerpen, 13 Juni 1901.
Werken :
Het jonge Leven. — Robert, zonder Bertrand. — Het Duistere Bloed. — De Roep. —
Wij, menschen (in voorbereiding).
DEMEDTS ANDBÉ,~geboren "den" 8 Oogst igoö te St. Baefs-Vijve. Gaf uit een
bundel Gedichten: Jasmijnen.
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INHOUD
C BUYSSE : En nu waren ze rijk
EM* D E BOM : Uebermenschlein
STIJN STREUVELS : Vóór den oorlog
Lu DUYCKERS : Vertelling zonder titel
. .
F. TOUSSAINT VAN BOELARE : Een nacht op expeditie
L* BAECKELMANS : Pleisteren
ST. CLAES-VETTER : Terugkeer
JEF SCHEIRS : Herinneringen
ERNEST CLAES : Kobeke's Geboorte
AUG. VAN CAUWELAERT : Mathias
FELIX TIMMERMANS : De lange, steenen pijp.
JOZEF SIMONS : Het Kogeltje
A* THIRY : Fragment
FILIP DE PILLECIJN : Blauwbaard
FRANZ D E BACKER : « De Drie Gapers »
FRITZ FRANCKEN : Daar komt volk over den vloer
.
THEO BOGAERTS : De Vreemde
RAYMOND BRULEZ : De Projectielantaarn«Aladin»
. . .
MAURICE ROELANTS : 't Hangt alles aan een haar .
. . .
GERARD WALSCHAP : 't Heerken .
. •
FRANK VAN DEN WYNGAERT : Fik Demers' overwinning
Parijs-Brussel
LODE ZIELENS : En toen kwam ik
. .
ANDRÉ DEMEDTS : En kort verhaal
Naschrift. . ,
Bio-Bibliographische Nota's
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i Algemeene Bankvereeniging |
m

en

5

I Volksbank van Leuven N. V. |
Kapitaal:200.000.000fr.
Reserves; 35.000.000 fr.
ZETELS:
ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUVEN, Muntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

FILIAAL:

Bank voor Handel en Nijverheid N.V.
KAPITAAL : 10.000.000 Fr.
Leiestraat, 21
KORTRIJK
K

*

ALLE BANK- E N B E U R S V E R R I C H T I N G E N
R E K E N I N G E N O P ZICHT EN TERMIJN

BRANDKASTEN:
Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inningen - Wissel - Vreemde munten - Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
en Buitenland - Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland •

iiiMiiuiiiminiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiMiiis:
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

ONTVA G DE

Vatikaansche Uitzending
:

i

MET HET

INGELENTOESTEL
I NGElEN

---------_..

BEZIT AllE HOEDANIGHEDEN :

FONOAANSlUITING
EENKNOPSREGELING
VOEDING OP L1CHTNET
EN ZUIVERHEID EN KRACHT
MEER
ElEKTIEF DAN WElK
ANDER TOESTEl
GETROUWE WEERGAAF VAN
STEMKlANK EN MUZIEK
ONTVANGST DER GOlVEN VAN
12 TOT 2:::00 METER.

VIRO N. V.· TURNHOUTSCHE BAAN

412

ANTWERPEN
TElEF. 521.58
Onderteekende: :
.
f
....................................................... street, n ••••••••••••••
te
_
verlangt inlichtingen en prijsopgaa{ over het Ingelentoestel.
Handt

-

-

-..- -

.
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ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR ~
Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
Kapitaal: 4 0 millioen fr.
TELEGRAMADRES :

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

III

TELEFOONNUMMERS :

247.60 - 234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !
Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Alle Beursverhandelingen - Beheer van vermogens.
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.

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

Beheerder-Bestuurder
Mr, Oct. Engels.

Leden :
MM. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.
cQ=3te®=]
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Opvoedingsgesticht HEILIG GRAF
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TURNHOUT

§

LAGERE AFDEEL1NG;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
EAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling..
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal;
muziek, enz.

1

Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.

Christelijke
Kunstatelier

1

festraets

8 - 9 - 1 0 , Sinter-Goedeleplein -

BRUSSEL

T). Vaten fi Koperwerh <é Gewaden
Kerhmeubelen ,*? Reiligbeelden /? Vlaggen
Godsdienstige geschenken*

i

AUG. VAN CAUWELAERT:
Het Licht achter den Heuvel

k.

ROMAN
Pr. 18 fr.

" ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JOH. D E MAEGHT, in " Het Laatste Nieuws/'

BESTEL UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel «VERITAS»

— 21 —
Huidevettersstraat

ANTWERPEN

I

ZUIVERE WAAR IS GOEDE

WAAR!

De Beukelaer's Producten
BISCUITS
EXQUIS
WAFELS
É?BONBONS

CHOCOLADEN
CARAMELLEN k
TOFFEES
PRALINES
FONDANTS

g Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID! j p
SM*||$|o£oo|oo|oo$oo$oo$oo|oofó

I Electrolux

)

De Stofzuiger met
vereldreputatie

Qemakkelijke hanteerinp.
Cjebouwd voorjaren.
Enorme zuigkracht
Solide constructie.
'Zeer sterke motor.
Elegante
vorm.
JsJooit smeren.

TELEFOON

288.1-4
LEOPOLDSTR-21 ANTWERPE

••
••

••

«EVAEItT
ItOLL-NLiU

SS

Kleurgevoellg

••

SS

LlchtkringvrlJ

••
SS
SS
••
SS

Hoogste gevoeligheid
Felliooze onderlaag
Uitstekende
houdbaarheid

jj Star der films
••

voor

Familleopnamen
Landschappen
Toerisme en Sport

••

S3
SS
••

••
••
••
••
••
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AAN ONZE QEËERDE LANDBUREN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kleinbloemige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Winterharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.
Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwissel).
Rembours 5 fr. meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 4 0 FRANK.

FIRMA

BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2 3 3 6

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK!

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

MINERVA

I
- -

ZONDER

KLEPPEN

Een maximum . van genot .
Een kapitaal dat zjn
waarde nooit verliest

Een maximum van genot
Een kapitaal dat z\jn
waarde
nooit verliest

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN

w

H
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De "Verzekeringsmaatschappij
van den Belgischen Boerenbond"
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
KAPITAAL 5.000.000 Fr.
Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

Verzekert iedereen
tegen

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het LEVEN, enz.
*.

Toestand op einde 1929 :
170*000 verzekeringskontrakten in voege.
38 millioen fr* totaal jaarlijksch premieïnkomen.
7 milliard fr» verzekerd kapitaal in Brandverzekering.
142 millioen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
66 millioen fr» uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.

SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S
Vereenigde Fabrieken N. V.

S I N T - N I K O L A A S (Waas)
S B B

TELEGRAMMES:
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V. K.) 428 <S 448

Gedeponeerd Merk

Asbest - Cement Leien
- Vlakke en Golfplaten FABRIEKEN VOOR :

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

BETON-BRANDKOFFERS

GEWOON EN KUNSTVAATWERK
STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN

BOEKBINDERIJ

K. VI. Hoogeschool voor Wouwen ||
Vereeniging zonder winstgevend doel.

jj
II

De Bomstraat, 11, Antwerpen

jj

&;:§>

!

Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde - Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten - Rechten - Sociale vraagstukken, enz.
INLICHTINGEN EN PROSPECTUS T E BEKOMEN :

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
Telefoon 710,32
""«•«MtHtMM
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ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool)
MIDDELBARE-, LAGERE- EN PROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

JONGETJES W O R D E N TOEGELATEN T O T 9 JAAR

11
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VLAMINGEN!
ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
EN VOORAL

5
5
S

1 ANTWERPEN |
S
5

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

5
5

Rijke Masea van Schoone Konaten en Oudheden
•*» Het eenige Plantin-Moretns-Muzeom «*
*%• Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen •*
**» *> Gedenkteekena en Standbeelden «* «*

EEN KOOPSTAD
Wier winkels en magazijnen niet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

|
«•
<m
S

EEN WERELDHAVEN §
Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

sa>
•»
5
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T E U LIN G' S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.60
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.—
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet».
O. OORRIS (Stadiën).

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

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 te verkrijgen bij de Overste.

TUINBOUW

F L O R A N. V. §

Voorheen : W. JUCHEM <£ ZONEN
I OUDE GOD MORTSEL

STATIE

Groote keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. — SIERAADBOOMEN. — Coniferen,
Heesters. — 6roenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en DAHL1AS.
Algemeene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
Telefoon : Antwerpen 246.92
Postcheckrekenlng 103484

*
*

|
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Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL ^AN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken bij de ALGEMEENE BANKVEREENIGING, Antwerpen

KAPITAAL : PR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR

KORTRIJK
Po»tcheckrekening

TetaruMdn. : N M V B R B A N K

Np. 1 7 5 4 5

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adlnkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploegsteert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dlxmude,
Qheluwe, Ohistel, Qulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledeghem, Llchtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.
%

BANK van het Arrondissement ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 107-109-111
ANTWERPEN

^

Het hoogste genot
bij het lezen
krijgt men

Gesticht in 1886 — Kapitaal: 15 Miljoen

door

Checkrekening : 3°/ 0 interest, terugbetaalbaar op zicht.
Geldbeleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseefingen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 °/0

'n koffie te drinken

—

VERHURING

VAN

BRANDKOFFERS

—

HOOFDBUREELEN :

36, Lange Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
14

met

de BEUKELAAR'S
CHICOREI

iirt&&&&tt^

Algemeene Bankvereeniging
• en Volksbank van Leuven
X
X
^
:

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72

4

Kapitaal : Fr*. 200.000.000

•

—

•

ALLE BANKVERRICHTINGEN

+

Rekeningen op Zicht en Termijn

J

Fondsen

•

Effecten

•

:

•

Koepons

•

SPAARKAS

•
+

Brandkoffers
15

J. Van Mierlo-Proost |
TURNHOUT

I

LITHO- EN
TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE

I

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

Etiketten in Kleurendruk

I•

- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

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-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.

=
B
S
B

Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Caisse Générale de
Reports et de Depots
Koloniënstraat, 11 -- Brussel
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven : 408 millioen fr.

Voorzitter van den Beheerraad

Mr Michel Levie, Staatsminister.
17

Uitgave van J B. WOLTERS
GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA
Zoo juist verschenen :

UIT EN OVER DE WERKEN
VAN PROF DR. OVIDE DECROLY
DOOR C. PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA
MET 14 BUITENTEKSTPLATEN
PRIJS, GEBONDEN . . QLD. 2,90

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

I, Onderzoekingen in verband met het verschijnsel der globalisatie.
II. Studies over de geestelijke ontwikkeling van het jonge kind.
III. Onderzoekingen over het verstand en over het affectieven.
IV. Over de opvoeding en het onderwijs van afwijkenden.
V. Algetneene richtlijnen voor het lager onderwijs.
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E STEUNT Belgische Ondernemingen S
EN

KOOPT

IMAP-F/N!
S

SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5
Beter
dan vreemde stelsels

F. MAES

2

|

Kathelijne Vest, 59 S
ANTWERPEN =

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB
IS

^IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII|

| P. Noordhoff Groningen |
~
—
S

De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
In de lijst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten Is in de
ofHciêele middelbare onderwijsinrichtingen :

^
~
~

=

P. WIJDENES

=

=

NIEUWE SCHOOLALGEBRA

=

=
—
—
—
~
—
—
~
~
SE
~
—
~

Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2de druk.
Pr s
Ü P^ deel, stevig gebonden
f 2.25
Antwoorden I - III
f 1.00
Grafiekenschrift
f 0.50
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prfls per plaat
f 0.60
op karton f 1.— : op linnen
f 1.25
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11—, op linnen
f 13.00
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks).
f 0.40
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, II
of III, voor klastegebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (f 11.--).
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Dr. P. MOLENBROEK en P, WIJDENES
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PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.

—
—

De*1 I - met 150 figuren, gecart
Deel II - met 121 figuren, gecart.

E

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.

—
—

2de druk, met 150 figuren, gecart
Antwoorden
.
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—
—
—
—
—
—
—
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EE
f 2.75
f 0.50

—
—

f 2.75
f 0.50

—
—

=

Dr. J. F. DE VRIES

=

BEKNOPTE MECHANICA met vragen en
Met 89 figuren f 1.75 :
Uitwerkingen en antwoorden

gebonden

.

.

.

f 2.25
f 0.50

1 Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

Ho Hand H u i s te B r u s s e l 1
Auderghemschelaan, 61-63
1 waar de nieuwe schooluitgav en gratis ter
inzage beschikbaar ;EÜn.
•TIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIilllilllllllllllllllllllllJlllllllllllliilllllllllllllllllr:
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. — Twee jaren studie :
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. — Officieel diploma na minstens één iaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE
BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

ROFI^FNf^ïD^

telt200medewerkers

behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied ;
verschijnt iedere maand ;
bespreekt jaarlyks een duizendtal boeken ;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelyk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 2 0 FR. PER JAAR

D U L N C J I M V J I L / I J

Inschrijvingen te zenden; A . S . K . B . Cuylitsstraat, 27, Antwerpen.
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BOEKZAAL!

Constance TEICHMAN

DER GEHEELE WERELD

GESPREKKEN

Geïllustreerd InternationaalTijdschrilt
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

MEt DEN

BRUIDEGOM

|

VERSCHIJNT TWEEMAAL PER WEEK
De Hiloude Boehaael wer* door *
pitte r Rabus opgertgt in 169X

SAAMGELEZEN DOOR

AUGUST

VAN CAUWELAERT
Geb. 16 Fr.

« Nee, geen boek voor nonnetjes alleen,
al gaat het wel degelijk over den « Hemelschen Bruidegom > maar een schat
voor ledereen, ook en vooral voor wie
midden In 't drukke moderne leven staan
en laten we't maar zeggen, een beetje
bang zijn voor «heilige» lectuur. Al
deze brieven zijn frisch, spontaan en
vooral diepmenschelijk. »
JULES PERSYN in «De Standaard >.

BIOBtf REDACTEUREN
IN DB VOORNAAMSTE LANDBN DBR WERELD

ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIË :
Per Jaar,, slechts 50 fr.
plus 7.50 fr. aan expeditie per post.
1 jaargang betfat circa 2000 rtcenctei.
ACTUEELS OVEflZICHTBN — ARTIKELEN
ESSAYS GEWIJD AAN BOEREN EN BLADEN
— — FILM- EN TOONBELKUNST — —
ACTUALITEITEN
—
WETENSWAARDIG
ALLURLBT — FOTO'S — TEEKBNINORN
CAR1CATUREN —
KT'NBTREPRODUCTIBS

HET NEDERLANDSCHE BOEKHUIS
TILBURG (HOLLAND)

TE HUUR
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STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING*
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 9 Juni 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende het leveren van 1000 plaatijzeren slijk*
emmers (groot model) voor rioolmonden ten bt hoeve van den dienst der
wegenis.
Borgtocht : 2.500 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4C Bureel van het Stadhuis, Oude
Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier ; 4 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 16 Juni 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal morden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering van briketten ten
behoeve van het bestuur der havenwerktuigen.
Borgtocht : 190.000 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 19 Juni 1931, 's middags op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van verschillende gietijzeren en gietstalen voorwerpen ten behoeve van den dienst der wegenis.
Borgtocht : 5.500 frank.
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
J|at weten dat op Vrijdag, 19 Juni 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de herkasseiing van den rijweg in de
fiqelenstraat en in de Viséstraat
Borgtocht : 74.000 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4C bureel van het Stadhuis, Oude
Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 10 frank.
22

Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 7 Juli 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de herkasseiing van den rijweg der Kruikstraat, te Antwerpen,
Borgtocht :• 6.700 fiank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e Bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 7 Juli 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de herkasseiing van den rijweg in Brugstraat, te Antwerpen.
Borgtocht: 9.100 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 10 Juli 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de herkasseiing van den rijweg der Belgielei (gedeelte rondom Square Boduognat, kant Nerviersstraatj.
Borgtocht: 10.600 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4C bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 17 Juli 1931, 's namiddags, op het Stadhuis, bij*
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
betreffende de levering van een rijdende pneumatischen graan- en zaadzuiger.
Borgtocht : 25.000 belga.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4* Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier met plan : 12 frank.
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CANADIAN ^ . . P A C I F I C
Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

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

rondom do wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Mlddellandsehe Z e e , West-lndiö.

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

Canadian Pacific Railway
Agenoy (Belglum) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb.

16 fr.

«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
SBeyt/nevueót. AafüerpefL

JUL. PERSIJN.

Vlaanderen's toekomst te koop aangeboden
HET FEDERAAL STATUUT DER FRONTPARTIJ (i)
door Leo Picard.
De eerste honderdvierendertig artikelen van het federaal statuut
zijn niet veel anders dart een copie van de thans geldende Belgische
grondwet, met dit verschil dat ons, in plaats van één België, twee
België's worden aangeboden. Twee beknotte België's echter : op
internationaal gebied wordt afgezien van het recht op verdediging en
,op binnenlandsch gebied reikt de uitoefening der souvereiniteit
slechts tot op een zekere hoogte waar zij stuit tegen de rechten van den
Bond.
De organisatie van dezen Bond van Vlaanderen en Wallonië is
het origineels werk van de ontwerpers van het statuut.
De uitsluitende bevoegdheid van den Bond omvat:
Buitenlandsche Zaken.
Douane en Verkeerswezen.
Koloniën.
Gemeenschappelijke financiën.
Verder is de Bond naast de staten, bevoegd regelingen te treffen
van burgerlijk recht en van strafrecht.
Ten slótte. kunnen ook, « met inachtneming van de bepalingen
van het bondsstatuut overeenkomsten tusschen de beide staten worden
:aangegaan. »
De noodige juridische vormen zijn dus voorhanden om al het
eenheidsstreven, dat in België aanwezig is, volledige vrijheid van
ontwikkeling te geven.
In zoover heeft men in de Brusselsche kringen gelijk het ontwerp
gematigd te noemen (zie brief uit Brussel in Handelsblad van Antwerpen van 17 April).
Ook de eenheid van rechtspraak blijft bestaan dank zij het behoud
van één Hof van Cassatie.
(i) De Redactie wil gaarne gelegenheid geven tot verder debat over dit vraagstuk.
Maar leidt geen ander doel dan « wat den volke goed is. » Red.
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Voor de Vlaamsche beweging en voor de democratie is nu de
groote vraag : hoe wordt er beslist omtrent alle zaken, die tot de bevoegdheid van den Bond behooren ? Het antwoord daarop vinden wij
in de drie volgende artikelen
« Art, 154. --- In bondsaangelegenheden wordt de wetgevende
macht, op grond van dit , bondstatuut, gezamenlijk uitgeoefend door
den Koning en de Bondsvergadering. De Bondsvergadering bestaat
uit twee zendingen van ieder één en twintig leden van de volksvertegenwoordiging, d. i. Kamer en Senaat vereenigd, van eiken bondsstaat.
De samenstelling der zendingen wordt, met inachtneming van de
voorschriften van dit bondsstatuut, door devolksvertegenwoordiging
van iederen staat geregeld...
Art. 155. — De gemeenschappelijke belangen van den Bond
betreffende de buitenlandsche politiek, het tolwezen, het verkeerswezen, de kolonie en de gemeenschappelijke financies zoowel als de=
strijdige belangen der Bondsstaten zullen, de laatste met het oog op
minnelijke overeenkomst, besproken worden in de Bondsvergadering..
Art. 156. -- Geen besluit van de Bondsvergadering, waartegen
twee derden van de leden van een der beide zendingen zich verzethebben, zal van kracht zijn.
,

Een tweede belangrijke vraag voor den Vlaming is : hoe wordt
de taalquaestie opgelost ? Het statuut aanvaardt het beginsel derterritorialiteit, dat echter, tot op zekere hoogte, onzuiver wordt toegepast' door het opnemen van het Brusselsche gebied in den Vlaamschen
staat. Uit liefde voor het beginsel wordt zelfs het Kongogebied ook.
verdeeld in een Vlaamsch en Waalsch gebied, al blijft het koloniale
bestuur tot de bevoegdheid van den Bond behooren.
Verder fungeert de Vlaamsche staat, welke men, niettegenstaande
Brussel, eentalig Nederlandsch veronderstelt, als orgaan van uitvoering voor de bondwetten, althans « voor zoover niet het tegendeel daarbij is bepaald of uit de bondsinrichting volgt » (art. 161). De Bond
heeft namelijk ook zijn eigen uitvoerende organen, die aansprakelijk
zijn tegenover de bondsvergadering en tegenover den Koning. Hettaalgebruik van deze Bondsorganen wordt geregeld door art. 176
« Voor alle handelingen van de Bondsoverheid en voor de gerechtszaken zal in den Bondsstaat Vlaanderen uitsluitend de Nederlandsche taal en in den Bondsstaat Wallonië uitsluitend de BranscheV
taal gebruikt worden.
-
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Het is hetzelfde beginsel van onze goede taalwetten (de minder
goede zullen in den geest van dit beginsel dienen herzien te worden).
Omtrent de eigenlijke centrale bureaux echter wordt in het statuut niets bepaald ten ware men art. 176 in verband met het tweede
lid van art. 175 zou moeten lezen; daarin heet het namelijk:
(c De Bondsvergadering komt afwisselend te Brussel en te...
(hoofdstad van Wallonië) bijeen. De Bondsdepartementen worden bij
bondswet zooveel mogelijk gelijkelijk over de twee hoofdsteden verdeeld. »
Wordt er zoo zeer vastgehouden aan het beginsel der territorialiteit dat de in Wallonië gevestigde departementen uitsluitend F'ranschtalig zijn ? De moeilijkste quaestie van het Belgische taalregiem hebben de statuutmakers blijkbaar niet aangedurfd of niet gezien.
Verder zijn nog van eenig belang de bepalingen dat in verscheidene hooge bondsambten beurtelings een burger van den
Vlaamschen staat (met Brussel) en een van den Waalschen staat zullen
benoemd worden.
Laat ons een oogenblik veronderstellen, dat er een politiek wonder.
is geschied : het ontwerp Vos is grondwet geworden ; Vlaanderen en
Wallonië zijn twee afzonderlijke staten, vereenigd tot den « Bond van
Vlaanderen en Wallonië » en in alle Malpertuusen en Uilenspiegels
heeft men zich dagen en nachten lang verheugd over het verdwijnen
van het woord België uit de officieele politieke terminologie.
Zijn we dan klaar, is daarmede het doel der Vlaamsche beweging
bereikt, zullen al de noodlottige sociale en economische gevolgen van een
eeuwenlange verfransching dan geleidelijk en als vanzelf verdwijnen?
Geenszins t
Zal de positie van Vlaanderen dan tenminste sterker zijn dan voor
de al of niet bloedige revolutie?
Zelfs dat niet
Op meer dan een punt zouden de stellingen zwakker zijn dan
die, welke wij thans bezet houden.
Alvorens dit nader toe te lichten, moeten wij het begrip Vlaanderen bepalen en duidelijk zeggen wie en wat bedoeld wordt met het
woordje « wij ». Ook de franskiljons spreken van hunVlaanderen, en
waarom zouden zij het niet doen? Het komt er maar op aan te weten,
wat . men zegt.
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De woorden « Vlaanderen », « wij » zullen in dit stuk slechts
gebruikt worden in de beteekenis van de gemeenschap aller Belgische
staatsburgers die, op welke wijze dan ook, hun maatschappelijke en
politieke ervaringen tot een stuk Nederlandsche cultuur willen maken.
Daartoe is in de eerste plaats noodig, dat die ervaringen in de Nederlandsche taal kunnen beleefd worden, dat zij 4ls het ware in harmonie
worden gebracht met de volkstaal, dit oudste en eerbiedwaardigste
product en tevens instrument van het sociale leven, dat den grondslag
vormt van alle cultuur. Maar anderzijds is ook noodig — en het eene
is niet denkbaar zonder het andere — dat de Nederlandsche cultuurwillende Vlamingen steeds verder doordringen, steeds meer gebied
bezetten in het land dier politieke en sociale ervaringen.
Is die bepaling te gecompliceerd?
Laat ik het dan met meer vertrouwde klanken probeeren
« Vlaanderen », « wij » beteekenen hier hetzelfde als « de Vlaamsche
beweging ». Als die beweging in haar geheel beschouwd van Jan. Fr.
Willems af tot Prof. Daels toe; van Fr. van Kerkoven tot Cam. Huysmans en tot Herman Vos ; van Jhr. van Ertborn tot Burgemeester van
Cauwelaert; van de Boerenkrijghelden uit Overmeire tot Aug. Borms :
De heele Vlaamsche beweging.
En nu keeren wij terug tot onze vraag; wat is Vlaanderens situatie
na het hypothetische wonder?
Vlaanderen bestuurt zichzelf in volle souvereiniteit « behoudens
de bepalingen van dit bondsverdrag >.
De souvereiniteit van het, Vlaamsche Volk blijft dus wat ze sinds
i 83o geweest is : beperkt door den band met Wallonië. Die beperking
is echter van karakter veranderd. Is de souvereiniteit grooter of minder
groot geworden?
In zekeren zin — in den ouden zin van het woord — is souvereiniteit een begrip, dat zich niet leent tot quantitatieve bepaling. Er is soureiniteit of er is er geen. In de laatste jaren echter is het begrip steeds
meer in de sfeer der relativiteit betrokken. Daardoor heeft het verbazend veel overeenkomst gekregen met de gedachte der machtsbevoegdheid; de vraag, die wij stellen komt dus hierop neer, of'Vlaanderens macht en bevoegdheid om zijn zaken te regelen al of niet grooter
worden onder het regiem van het federaal statuut.
Voor alles wat betreft de essentieelste belangen van het staat324

kundige leven, de buitenlandsche politiek, de heele economie en de
sociale werkzaamheid, wordt die macht meer beperkt dan zij thans is,
zal de souvereiniteit van het volk uit den staat Vlaanderen onder het
federatief statuut kleiner zijn dan thans onder de Belgische grondwet.
De cijfers spreken hier een zeer duidelijke taal. Wij nemen
aan — dat is eigenlijk een tweede hypothetisch wonder, maar het heele
statuut is nu eenmaal een sprookje — dat de bondswet tot vaststelling
van de grens tusschen beide staten uitvalt zooals de opstellers van de
nieuwe grondwet het wenschen en dat Brussel met heel Vlaamsch
Brabant bij den staat Vlaanderen blijft. Wij krijgen dus, de cijfers
eenigszins afrondend, vijf millioen Vlamingen en 3 millioen Walen.
De - drie millioen Walen zullen echter precies zooveel te zeggen hebben
over allerlei essentieele belangen van het Vlaamsche Volk als de
vijf millioen Vlamingen zelf. Bij de behandeling der unie-belangen
zal iedere Waal gelijk zijn aan i 2/3 Vlaming.
Er zullen in de Box dsvergadering 2 i Walen en 2 i Vlamingen
zitting hebben; met den steun van i / 2 i van het Vlaamsche Volk kan
Wallonië bondswetten doen aannemen, die van het grootste belang
zijn voor Vlaanderen.
Zoo groot is de macht van de Walen over Vlaanderen nog nooit
geweest. Het geval is denkbaar, dat Wallonië met het federaal statuut,
dank zij- den steun van een kleine politieke groep uit den Vlaamschen
staat, een groep die in de Vlaamsche Kamer maar zes of zeven leden
zou tellen, in de unie regeert.
Met de tegenwoordige grondwet dient Wallonië den steun te krijgen van een viermaal grootere Vlaamsche groep om te kunnen regeeren.
De statuutmakers zelf hebben blijkbaar gevoeld, dat dit verrassende resultaat van hun ultra-Vlaamschgezindheid toch al te bar was.
Met art. 156 willen zij ons dan ook een veiligheidswaarborg geven. De
zaak wordt er echter niet veel. beter op : geen besluit van de bondsvergadering kan van kracht worden, wanneer 2/3 van de leden van
een der beide delegaties er zich tegen verzet. Dit komt hierop neer, dat
een belangrijk wetsontwerp betreffende den Bond slechts wet kan
worden wanneer er ten minste acht der 21 gedelegeerden van Vlaanderen voor zijn. Dit geldt niet voor gewone wetten; er is in dit artikel
156 geen sprake van eenvoudig maar voor of tegen stemmen ; twee
derden eener delegatie moet « zich verzetten » om te verhinderen, dat
een besluit van kracht wordt; het moet dus gaan over zaken, die een
crisis, die een ernstige crisis in den bond waard zijn.
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Er is hier trouwens meer dan één duisterheid en leemte in het
statuut ; blijkbaar zit men wat verlegen met de zaak. Niet alleen wordt
niet gezegd waarin het verzet » bestaat, waardoor twee derden van de
leden eener delegatie kunnen verhinderen dat een meerderheidsbesluit
der bondsvergadering van kracht wordt, maar tevens heeft men vergeten — of niet gewaagd te zeggen ? — hoe de delegaties door de
Vereenigde Kamers van beide staten zullen worden aangewezen, door
eenvoudig meerderheidsbesluit of door een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging. De quaestie is nochtans van overwegend belang;
zijn de. delegaties alleen maar de vertegenwoordigers van de meerderheid uit beide staten, dan krijgt men voor den Waalschen staat vrij
zeker -altijd een homogene groep in de bondsvergadering; voor den
Vlaamschen staat daarentegen, hoogst waarschijnlijk een niet homogene groep, daar de historie nu eenmaal tot grooter politieke verdeeldheid geleid heeft in het Vlaamsche land (met Brussel !).
Men krijgt dus een in zichzelf verdeelde Vlaamsche delegatie
tegenover een misschien geheel homogene, in ieder geval veel minder
verdeelde Waalsche delegatie.
Alweer meer macht voor de Walen !
Men zal misschien beweren, dat dit alles slechts zuiver theoretische berekeningen zijn, grensgevallen, zooals ze zich waarschijnlijk
nooit zullen voordoen. Zij zijn echter karakteristiek voor den geest
van het geheele statuut en wetten en grondwetten zijn trouwens alleen
maar van belang juist wanneer men tegenover uitzonderlijke gevallen,
tegenover grensgevallen komt te staan. Zoolang alles gesmeerd loopt,
kan men het ook wel zonder wet of grondwet af.
De delegaties (t< zendingen >- is de officieele naam in den Bond van
Vlaanderen en Wallonië) zijn niets anders= dan de vertegenwoordigers
van de twee staten. Ieder gedelegeerde vertegenwoordigt geenszins het
volk van den bond maar slechts het volk, of juister nog, de vereenigde
volksvertegenwoordiging van een der staten ; de regeering van dien
staat zal ongetwijfeld grooten invloed kunnen uitoefenen op de keuze
der gedelegeerden en op de wijze waarop deze in de Bondsvergadering
stemmen. Hier komen wij dan echter voor een ander, van Vlaamsch
standpunt uit gezien, misschien wel voor het grootste gebrek van het
statuut te staan, want ofwel moet Vlaanderen zich door eenvoudige
meerderheidbesluiten, genomen door de Walen en een zeer kleine
Vlaamsche minderheid, laten regeeren ofwel komt men steeds voor
onoplosbare conflicten te staan.
-
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Wat is de oorzaak geweest van Polens ondergang in de achttiende
eeuw?
De ondoelmatige organisatie van den staat, die niet toeliet, dat, er
een vlug en krachtig besluit kon worden genomen en uitgevoerd.
Het Poolsche veto was de risée geworden van Europa.
Wat is een van de voornaamste redenen, die verhinderd hebben,
dat de republiek der Unie van Utrecht een waarlijk groote mogendheid
werd en aan den Nederlandschen stam een blijvende polititieke
organisatie schonk?
Dat haar constitutie te veel Poolsche elementen bevatte.
Wat is de oorzaak geweest van den ondergang van het rijk van
Koning Willem I ?
Dat de grondwet, aan de letter waarvan de Koning helaas al te
zeer vast hield, niet toestond, dat er een krachtige regeering gevormd
werd en alles van overleg deed verwachten, ook wanneer het de tijd
niet meer was, om te overleggen.
Wat heeft veel bijgedragen tot de overwinning van de. Westersche groote mogendheden over de midden-Europeesche rijken in den
Grooten Oorlog?
Het feit, dat de staatsmachinerie. in Engeland en in Frankrijk
zooveel soepeler was dan in Duitschland en in Oostenrijk-Hongarije,
waar de kracht van een besluit al te dikwijls ontzenuwd werd door
de moeilijke onderhandelingen tusschen de verschillende instanties.
Terwijl Lloyd George en Clemenceau, steunende op den volkswil,
als dictators konden regeeren, had men te Berlijn en te Weenen
eeuwige intrigue, wantrouwen, wrijving, tenslotte onmacht, die al den
heldenmoed der soldaten en al de vaderlandsliefde der millioenen
mannen en vrouwen in een gruwelijke catastrophe deed eindigen.
Wat is het, dat thans in menig land de democratie bedreigt?
Niets anders dan het tijdelijke onvermogen dier democratie om
aan de eischen van den nieuwen tijd te voldoen en om zichzelf een
daarbij passende doelmatige organisatie te geven. De Duitsche staatsrechtsgeleerde C. Schmidt heeft in een zeer merkwaardige studie over
de .dictatuur de meening verkondigd, dat de philosofische grondslag van
het Liberalisme een bijgeloovig vertrouwen is in een soort politieke
« harmonie préétablie» der meeningen. In den bloeitijd van het liberalisme immers behoorden alle partijen toch eigenlijk tot een enkele
klasse ; er was wel een heftige strijd, maar tenslotte moest het alles
toch steeds in orde komen ; het zou wel los loopen.
3a7

Wij willen hier niet nagaan, of deze karakteriseering van het
liberalisme als politieke gedachte inderdaad historisch juist is, maar
dat een bijgeloovig vertrouwen in de harmonie préétablie wel eens van
politieke beteekenis kan worden, bewijst het statuut der frontpartij.
De statuutmakers hebben België niet aangedurfd : zij erkennen
dat Vlaanderens belangen nauw vervlochten zijn met de Belgische
realiteit, maar anderzijds hebben zij evenmin hun demagogische
linkerzijde aangedurfd : zij laten België bestaan, maar zij organiseeren
het zoo, dat het domme gedeelte dier linkerzijde kan meenen, dat het
niet meer bestaat. België blijft behouden als internationale eenheid,
als economische eenheid, als verkeerseenheid, als koloniale macht en
ook, - al wordt het een beetje verdoezeld, als juridictioneele eenheid
(één Hof van Cassatie met een Vlaamsche en een Waalsche Kamer).
In iederen modernen staat wordt het echte politieke leven (zij
het dan ook niet altijd de partijstrijd « pour la galerie ») juist door den
strijd over deze gemeenschappelijk gebleven belangen volkomen beheerscht. Men denke slechts aan de sociale politiek die toch in
hoofdzaak dezelfde zal moeten blijven waar er éen economisch gebied
blijft bestaan, men denke aan de verdeeling der kosten van de voor
beide staten economisch voordeel opleverende werken, men denke...
ja men denke aan alle groote problemen van den modernen staat ! En
hoe . worden al deze kwesties nu geregeld?
op volmaakt Poolsche wijze!!
Een minderheid van 2.000.000 Walen of van 2. 600.000 Vlamingen (de Walen wegen nu eenmaal 't zwaarst- in de meening der
Vlaamsch Nationalisten)- kan steeds door haar Veto verhinderen dat er
een besluit genomen wordt en komt men dan tot de conclusie dat er
strijdige belangen » zijn tusschen de twee staten, dan moeten deze,
met het oog op minnelijke overeenkomst » besproken worden in de'
bondsvergadering.
je reinste Polen en je reinste geloof in de politieke harmonie
préétablíe.
Want de statuutmakers meenen blijkbaar, dat het wel gaan
zal. Zij hebben zoo zeer een blind vertrouwen in België's toekomst,
dat zij het een volkomen onbruikbare constitutie geven en dar- toch
van meening blijven : het zal wel gaan.
En het ergste is dat dit vertrouwen gerechtvaardigd is : het zal
gaan, maar het zal niet gaan, zooals 'Vlaanderen het moet wenschen.
Waar de democratie ontredderd wordt en minder dan ooit in staat
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zal zijn om haar taak te vervullen, daar -zullen de anti-democratische
machten, af of met het behoud van de « statutaire » vormen, het ontruimde gebied der staatsmacht bezetten en zelf handelen, terwijl de
delegaties probeeren minnelijk te schikken.
Buiten de democratie echter is Vlaanderen vrijwel - machteloos.
Niet alleen de Walen, ook de anti-Vlaamsche en alle anti-democratische elementen in België krijgen door het statuut meer ruimte tot
ontplooiing van hun macht dan zij thans hebben.

Welke voordeelen staan daar tegenover ? Wat krijgt Vlaanderen in
ruil voor wat het wegschenkt?
Alles wat men weggeeft, geeft men alleen voor de mogelijkheid
eener vervlaamsching van het openbare leven in Vlaanderen.
Daarvoor ook worden alle banden van solidariteit met de duizende Vlaamsche arbeiders in Wallonië verloochend en verbroken.
Coecke en Goedhals (of ze al of niet schuldig zijn geweest blijve hier
buiten beschouwing, maar de wijze waarop hun proces gevoerd werd,
was een beleediging voor Vlaanderen !) worden voor goed buiten de
Vlaamsche gemeenschap gesloten.
Men versta dit niet verkeerd. Geen enkel flamingant droomt er
van Vlaamsche minderheden in den staatsrechterlijken zin des woords
in Wallonië te vormen. Wat wij daar vragen is geen nationaliteitsrecht, maar slechts humaniteit ; in ieder geval is het echter geen mannenwerk
— geen werk van Vlaamsche mannen — om den Walen in een met hen
te sluiten bond allerlei groote voordeelen aan te bieden en voor de

arme misdeelden, die onder hen leven, zelfs niet het geringste te durven
wagen!
Maar in den Vlaamschen staat zelf, daar is dan toch wel alles in
orde.
Niet meer dan thans!
Men krijgt de mogelijkheid tot vervlaamsching, dezelfde mogelijkheid welke men nu ook heeft. Het is niet eens ' zeker dat dit werk
gemakkelijker zal zijn onder het nieuwe statuut dan thans. Immers
0 door de opneming van Brussel in den Vlaamschen staat krijgt
men een Fransch sprekende minderheid van meer dan io % der
totale bevolking. Deze io /o behooren voor een niet onbelangrijk - deel
tot de sociaal machtiger, en ook tot het intellect van het land. Zij zijn
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talrijker en spelen een even belangrijke rol als de Duitschers in sommige Baltische landen en men weet hoezeer deze er in geslaagd zijn
zich een bijzonder uitgebreid minderheidsrecht te doen toekennen;
20 door een speciaal regiem te weigeren voor Brussel, maakt men
de machtige Fransch gezinde groep dier stadsstreek tot de natuurlijke
leiders van wat er nog aan franskiljonisme overblijft in de Vlaamsche
provincies, wat op dit laatste een activeerenden invloed kan hebben;
3 0 weliswaar ontvalt de directe steun der Walen aan de Franschwillende burgerij uit den Vlaamschen staat, maar daartegenover verliezen de Vlamingen het voordeel van den Waalschen steun in den
strijd tegen een oppervlakkige tweetaligheid, welke wellicht het grootste gevaar vormt voor den bloei der Nederlandsche cultuur in België.
Daarbij mag men niet vergeten, dat de Brusselaars en hun aanhang
in verband met de historische partijverdeeling in Vlaanderen in den
nieuwen staat op zijn minst een even groote rol zullen spelen als de
liberalen onder het tegenwoordige regiem;
4 0 last not least ; de statuutmakers verzaken alle rechten op
politieke zelf handhaving en op actieve medewerking aan de organisatie
en de handhaving van den vrede (zonderling soort nationalisten 1) Zij
leggen het lot van hun staten en van de unie in handen van den
Volkenbond, wat theoretisch mooi lijkt maar in de praktijk wel zal
neerkomen op een afhankelijkheid van de groote mogendheden.
De ontwapeningspolitiek der frontpartij, die slechts te verklaren
is uit den lust om de socialistische ontwapenaars te overtroeven (de
Nederlandsche « peters » van het federaal statuut zijn juist de felste
tegenstanders van de eenzijdige ontwapening, wat dit heele stukje
Groot-Nederlandsche politiek nog minder sympathiek maakt) kan, niet
beletten dat de Belgische landen strategisch van groot belang blijven.
In de minoriteitenpolitiek hebben de groote mogendheden een sterk
instrument voor dergelijke gevallen. Men kan met zekerheid voorspellen, dat de franskiljons uit den Vlaamschen staat een minderheidsstatuut zullen eischen en daarbij door zeer krachtige invloeden zullen
gesteund worden. Staten zonder sterk gezag — en wik zagen reeds, hoe
het statuut den staat naar binnen en naar buiten verzwakt — hebben
steeds de min of - meer geheime actie van krachtige buurtstaten tot
zich getrokken. In dit geval wordt de zaak nog gecompliceerder door
het feit, dat Duitschland, hetwelk tot nog toe de leiding heeft in de
internationale minoriteitenpolitiek tegenover een . mogelijke Fransche
actie ten gunste der franskiljons niets zal kunnen ondernemen, daar
330

het in Oost-Europa juist dezelfde rechten of voorrechten heeft te
verdedigen als die, welke onze frankiljons opeischen. Niets lijkt b.:v.
beter op een Brusselsch taalvertoog dan sommige memoranda over de
Duitsche scholen in Opper-Silezië.

Naarmate men zich meer verdiept in de critiek van het statuut,
wordt de verbazing grooter . over het feit, dat een aantal van de beste
intellectueelen uit Noord- en Zuid-Nederland na maanden langen
.arbeid niets beters hebben aan te bieden dan dat.
Het eenige wat in het geheele ontwerp te prijzen valt, is de taal,
Voor de eerste maal sinds 1830 zijn al die artikelen van de Belgische
grondwet, welke ongewijzigd in het federaal statuut werden overgenomen, in volkomen goed Nederlandsch vertaald. Dit zij een voorbeeld voor jonge Hollanders, die graag nuttig Groot-Nederlandsch
werk zouden doen.
Maar verder is het alles onduidelijkheid en onklaarheid, verzwakking van het Vlaamsche standpunt en innerlijke tegenspraak.
Van de beroemde « checks and balances » heeft men -alleen de checks
gegeven en psychologisch beschouwd • is het heele werk één stuk
« Hemmungen » : men heeft niet gedurfd wat men eigenlijk wel wilde
en wat men tenslotte toch meende te moeten durven, heeft men niet
,gewaagd duidelijk uit te spreken.
Het instinct is sterker geweest dan het intellect.
Het Vlaamsche volksinstinct?
0, neen ! Was het maar dat ! Maar het kleine groepsinstinct of,
zoo men wil, het partij-instinct.
Zonder geconstitueerde partijen is de moderne democratie ondenkbaar, maar niemand, die eenigen zin heeft voor de realiteit, zal
durven beweren, dat de partijen niets anders zijn dan de zuiver werkende instrumenten in dienst van een ideaal. Zoo beginnen ze wel zeer
dikwijls, maar spoedig blijken ook hier de belangen der organisatie
zwaarder te wegen dan de beteekenis der idee, waaruit de organisatie
geboren werd. Er komen mandatarissen, die hun mandaat willen
behouden; beschermers, die pleizier hebben in hun eerebaantjes;
kroegbazen die hun vaste clienteel niet wenschen te verliezen ; couran'
tee;, die van de partij leven ; drukkers, die voor de partij werken;
families, die trotsch zijn op hun « oom het kamerlid » ; vrouwen en
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meisjes die verliefd zijn op den held van de partij ; jongelui die
droomen van een carriere in de partij enz. enz.
Eerst wanneer een partij een groote en in haar kern onaantastbare
macht is geworden, kan de idee zich weer vrijer laten gelden, zij het
dan ook heel anders dan bij het begin.
Het Vlaamsche nationalisme verkeert thans in het stadium der
partijconsolideering en bij het opmaken van het statuut heeft men
-ongetwijfeld veel meer gedacht aan de belangen van de groep dan aan.
de eischen der Vlaamsche beweging.
Gegroeid uit het Vlaamsche ongeduld, dat door de groote levenservaringen van den oorlog en door het contact met de internationale
werkelijkheid krachtig geactiveerd was, werd de frontpartij spoedig
een kern, waarbij zich allerlei ontevreden kleinburgerlijke elementen.
uit de andere 'partijen kwamen aansluiten. Het is reeds dikwijls gezegd,
dat de Vlaamsche beweging van voor den oorlog nog geen staatsvormende kracht bezat; ze was nog niet aan den staat toe. Dit was na
den oorlog tot op zekere hoogte nog zoo en de frontpartij, die de
meest moderne uiting van de Vlaamsche beweging had kunnen
worden, is onder den invloed van allerlei omstandigheden (de rancune
van een paar oud-activisten ; de vereeniging met andere ultra-kleinburgerlijke politieke formaties; de werkzaamheid van een stuk of wat
virtuosen van het plattelandsche electoralisme, enz.) een door en
door provincialistische reactionaire partij geworden zonder eigen
volledige staatsopvatting, maar met het brandende verlangen op zeer
beperkt gebied ook eens meester te mogen zijn, eens « staatje » te
mogen ,spelen.
Voor het genoegen eener kleine tyrannie over burgemeesters,
die geen voldoende notitie namen van de partij en ter wille van een
strijd tegen Fransche uithangborden, voor het genoegen en het profijt
van zelf eens eenige baantjes te mogen bezetten of begeven, worden
het recht en de vooruitzichten op een volledig medemeesterschap
prijs gegeven. .
Ik weet wel, dat er leiders zijn van de frontpartij, die de zaak
anders voorstellen en zich verbeelden de klein-burgerlijke demagogie
slechts te gebruiken als een middel ter bevordering van het ware en
hooge doel der Vlaamsche beweging : verovering van de Belgische
realiteit als een Nederlandsche cultuurwaarde voor 5 millioen
Vlamingen en tot op zekere hoogte ook voor den heelen Nederlandschen stam.
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Het statuut levert echter het bewijs van de onmacht dier leiders;
zij zijn de gevangenen geworden van de partij, die ze meenden te
leiden. De partij is geenszins hun instrument : "zij zijn slechts de
wimpel der intellectueele moderniteit op de schuit der achterlijke
rancuneuse kleinburgerlijkheid, die nog niet aan den staat toe is•
Aan de rancune is voldaan, maar de staat wordt, in plaats van
hervormd, door het statuut gedesorganiseerd.
Het statuut voert ons terug naar de achttiende eeuw. Ook toen
had men veel kleine heertjes in Vlaanderen en in Brabant, maar de
echte heeren, de mannen, die de beslissende daden stelden voor het
levèn van ons volk, waren geen Vlamingen en geen Brabanders. Het
was een roemloos en cultuurloos tijdperk voor Zuid-Nederland. Het
eenige goede was, dat velen een lekker leventje konden leiden in het
vette Brabant. Zelfs dit voordeel zouden wij ander het statuut echter
niet eens genieten. De moderne geldmachten, die het economische
leven organiseeren, kunnen immers slechts door een sterk georganiseerde democratie gedwongen worden, behalve hun eigen belangen, ook die
van het volk te dienen of deze laatste althans te ontzien.
H. Wos heeft, in een beschouwing over Vanderveldeis autonomistisch artikel in December jl., ontkend, dat het Vlaamsche Nationalisme de autonomie van het « ancien regime » zou terugwenschen.
« Wij willen integendeel een krachtige organisatie van de Vlaamsche
Gemeenschap » schreef hij zoo ongeveer. Maar hoe kan die organisatie
sterk zijn, waar er over tal van hoogst gewichtige belangen met de
Walen in een Poolschen landdag moet `worden beraadslaagd; waar de
verdediging der eigen zelfstandigheid geheel wordt opgedragen aan
de Geneefsche organisatie, in welke Frankrijk, dat men in de kringen

der frontpartij graag « Vlaanderens eeuwenoude vijand » noemt, een
leidende rol speelt ; waar men te strijden zal hebben tegen een maatschappelijk zeer sterke en numeriek niet onbelangrijke vreemdtalige
minderheid, die zich evenzeer als de staten en de Bond op Genève zal
beroepen ; waar men aan de Walen grooter medezeggenschap geeft
dan aan de Vlamingen ; waar men de werking van het beginsel der doelmatigheid op belachelijke wijze belemmert, schijnbaar in het voor
deel der Vlamingen, maar in werkelijkheid veel meer in het voordeel
der Walen (men denke bv. aan het Gouverneurschap der Nationale
Bank).
Ook in de. 18e eeuw sprak men Vlaamsch in onze Staten en Maden.
en schreef men Vlaamsch in onze stadhuizen, (bijna als nu overigens)
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maar het actieve politieke leven was vrijwel volkomen Fransch. Zoo
zou het ook zijn als door de aanvaarding van het federaal statuut de
democratie zou zijn ontredderd en Vlaanderen zich met het deel der
armen in de politiek zou moeten tevreden stellen.
Eenige maanden geleden schreef ik : het grootste gevaar is een
dreigende bestendiging van het provincialisme.
Thans kan ik preciseeren :het grootste gevaar is de verkiezingsdemagogie der Vlaamsche Frontpartij.
**
Maar is er dan inderdaad.eenige kans, dat het sprookje werkelijkheid worde; zou het hypothetische wonder toch niet zóó wonderlijk
zijn?
Dat het plan of zelfs maar al de hoofdbestanddeelen ervan zoo
maar zouden worden aangenomen, mag men veilig volstekt onmogelijk verklaren. Komt het tot een oplossing in den door het statuut aangegeven zin, dan zullen de statuutmakers wel heel wat zien
veranderen aan hun werk; het zal iets bruikbaarder gemaakt moeten
worden voor de practijk. Wat echter zeer waarschijnlijk wel zal behouden blijven, misschien zelfs nog versterkt worden, het is de hoofdtrek
zelf van het statuut : de hegemonie van Wallonië in ruil van eenige
schijnbare politieke zelfstandigheid voor Vlaanderen. Want een hervorming in dien zin is slechts te verwezenlijken door een coalitie van
het Waalsche nationalisme met het Vlaamsche provincialisme.
Dit werd me bitonder duidelijk in een onderhoud met een der
leiders van de Frontpartij : « Het zou naïef zijn te denken, dat de Walen
zich met een oplossing van de taalquaestie alleen zullen tevreden
stellen. Die vragen meer en als wij op hun medewerking willen
rekenen, moeten wij ze ook meer aanbieden. »
Zij vragen meer en zij krijgen ook meer. Dit is de heele beteekenis
van het statuut op het gebied der practische politiek. Nu nog een
speciaal regiem voor Brussel en voorsteden en dan is .de zaak in orde;
dan zouden de statuutmakers inderdaad den naam verdienen, welke
hun door het extremistische weekblad « Vlaanderen » gegeven wordt;.
zij zouden de redders van België zijn. Niet van een België zooals het
door alle goede flaminganten gered mag worden, maar van het België.
der Waalsch-Brusselsche hegemonie, dat thans aan het verdwijnen_
is, maar door het Vlaamsche provincialisme gered wordt tegen den
prijs van een Vlaamsch zelfbestuur in de lage landen der politiek,
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Of men dit speciale regiem voor Brussel reeds direct toekent - bij
de uitvaardiging der nieuwe grondwet of dat het zich langzaam vormt
in den staat Vlaanderen door de actie van de Brusselsche minderheid,
steunend op de Walen in den Bond en op de sympathieën te Genève,
doet weinig ter zake. Alle . dergelijke bizonderheden kunnen eigenlijk
buiten bespreking blijven en alle behooren zij min of meer tot het
gebied der politieke fantasie. Het eenige waar het op aan komt, is de
algemeene strekking van het statuut, is het feit, dat Vlaanderens
hoogere toekomst wordt te koop aangeboden in ruil voor eenige
satisfacties van geringer beteekenis, die trouwens nog veel eerder
zonder, dan met of door het statuut, zullen verkregen worden.
-

De Vlaamsche beweging is thans te ver gevorderd om zich nog
met een dergelijke oplossing tevreden te verklaren. Wij willen niet
langer « une petite patrie dans la grande patrie » zijn, zooals door
sommige flaminganten nog kort voor den oorlog met de formule
van het Fransche regionalisme werd gevraagd. Wij willen het volledige, gansche vaderland met medezeggingschap in de internationale
politiek en in de groeiende organisatie van het economische leven.
Natuurlijk zal er dan steeds een residu van tweetaligheid overblijven
maar dat is ook zoo met de aanvaarding van het voorgestelde statuut.
Zoodra de tweetaligheid tot het hoogst noodige gereduceerd wordt,
levert zij echter geen belangrijke nadeelen meer op, vooral niet waar
de positie van het Nederlandsch in de laatste jaren enorm verbeterd
is tegenover het Fransch, dat steeds meer zijn beteekenis van eenige
internationale taal gaat verliezen, terwijl het Nederlandsch steeds
meer een van de eerste aan het worden is van de niet als internationaal
erkende talen.
Maar — en dit is het eenige gelijk dat de statuutmakers kunnen
krijgen — de toestand in België is nog lang niet, zooals hij zou moeten
zijn. Wat dient er dan wel gedaan te worden?
Er dient gedaan te worden, wat Vlaanderen reeds sedert z 830
eischt ' : namelijk de doorvoering van het beginsel : In Vlaanderen
Vlaamsch !
Alle nieuwe Vlaamsche leuzen, die de aandacht afleiden van de
taalquaestie, zijn een gevaar voor Vlaanderen. Heeft de Assemblée
Wallonne niet reeds verklaard, dat men nu maar alle bespreking over
de taalquaestie moest stop zetten om over federalisme, autonomie,
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decentralisatie enz. te gaan praten. Zoo spant men den wagen v66r de
paarden. De vraag of er naderhand, als wij cultureel en politiek volgroeid zijn, - wijzigingen in het staatsbestel dienen aangebracht te
worden, blijve voor later voorbehouden. Wat thans in de eerste plaats.
noodig is voor Vlaanderen, is de opruiming van die overblijfselen
van de revolutionaire daad van 1830, die juist aan den cultureelen
en politieken groei van het Nederlandsch sprekende Vlaanderen hebben in den weg gestaan.
Dat er zoo weinig Nederlandsch sprekende juristen zijn, dat men
-slechts een paar Nederlandsch sprekende vertegenwoordigers heeft
van het groote zakenleven, dat er geen of bijna geen algemeen beschaafd Nederlandsch wordt gesproken in Vlaanderen, dat het ambtelijke Vlaamsch nog erbarmelijker is dan het ambtelijke Fransch in
België, dat het Vlaamsche leven, hoe« sappig » en sympathiek ook en
hoezeer getuigend van artistieken zin, nog steeds een sterk achterlijkprovincialen indruk maakt, het is niet de schuld van de « centralisatie
-of van het bestaan van den eenheidstaat ede grondwet van 1830 was
vergeleken met die van 1815, decentraliseerend) maar wel van de
taalpolitiek van België.
Kan dit taal-regiem niet veranderd worden zonder wijziging der
staatsinrichting ? Wij gelooven van wel en in ieder geval is het bewijs,
dat het niet kan, nog niet geleverd en kan de taalquaestie door federalisme en door decentralisatie alleen nooit volledig in Vlaamschen zin
opgelost worden. Of een goede oplossing van die quaestie en de daaruit
voortkomende formatie van een Nederlandsche cultuurvormende
.stand in Vlaanderen op den duur tot andere hervormingen zal leiden
-- devolutie, decentralisatie enz. --- is een vraag voor later zorg. De
eerste zorg echter moet zijn : oplossing der taalquaestie en wie andere
-oplossingen wil doen aanvaarden en de halfheid daarvan verbergt
,onder allerlei mooie leuzen, verdient niet langer het vertrouwen van
-de Vlamingen.
-

-

En toch zit er ook wel een kleine kern van waarheid in het
ontwerpstatuut voor den Bond van Vlaanderen en Wallonië.
Wij hebben reeds gewezen op het belang dat de statuutmakers
,echten aan de baantjes.
In zekeren zin mag men wel zeggen : het gaat om de baantjes
« L'Assiette au beurre » zal misschien iemand grinniken.
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Juist, mijnheer de Waal of franskiljon, maar gij. die u honderd
jaar lang dik gegeten hebt aan die vettigheid, hebt allerminst het recht
dit niet in orde te vinden.
De eerlijker verdeeling van de gelden voor ambtenaren speelt
hier echter maar een ondergeschikte rol; het is immers niet steeds dit
deel der bevolking, dat de beste economische mogelijkheden en de
grootste arbeidsvreugde heeft, dat zich rondom de staatsruif verdringt:
Maar een volk is slechts volledig als volk georganiseerd, wanneer
niet alleen zijn gekozen vertegenwoordigers, maar ook zijn ambtenaren
en rechters naar geest en gemoed met de heele gemeenschap vereenigd
zin.
Dit is in Vlaanderen nog geenszins het geval en de groeicrisis, die
de Vlaamsche beweging thans doormaakt — tevens een crisis van den
Belgischen staat -- is juist het gevolg . van dit gebrek aan harmonie
tusschen den wil van het overgroote deel der Vlamingen en den geest,
die in het ambtenarencorps en onder de mannen der rechtsprekende
macht heerscht.
De kracht van de revolutionaire daad van 1830, waardoor het
gerecht en de administratie aan de Walen en de Fransch sprekender
werd overgeleverd, werkt nog steeds na en het feit, dat deze min of
meer, onafhankelijke machten (in ieder modern boek over staatsrecht
vindt men heele hoofdstukken of althans heele pagina's over wat men
zou kunnen noemen de toenemende autonomie van het uitvoerend
gezag) niet direct gehoorzamen aan den wil der democratie, welke
zich in het parlement uitspreekt, moet ons inderdaad naar speciale
maatregelen doen uitzien.
Ik meen, dat deze te vinden zijn in de zeer eenvoudige organisatie
eener gespecialiseerde parlementaire controle van al de noodzakelijk
door te voeren hervormingen in zake het taalgebruik van administratie
en rechtspraak. Er is niets in de grondwet of in het Kamerreglement,
dat zich tegen zulk een organisatie verzet. Er is veel in het moderne
staatsrecht van andere landen, dat wijst op een streven naar betere
organisatie van de parlementaire controle in het algemeen. De democratie moet hier gebruik maken van al de middelen, die haar ten dienste
staan, want het gaat waarlijk om het behoud zelf van den staat en om
de beteekenis van den volkswil in het politieke leven. Doen de ministers
h= plicht, dan zal de taak van zulk een commissie overigens zeer
makkelijk zijn. Moeilijkheden zijn zeer zeker niet ondenkbaar vooral
op het gebied der rechtsprekende macht, maar dan zal men moeten
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bedenken, dat er niet krachtig genoeg kan worden opgetreden tegen
wat er nog overblijft van een revolutionaire daad van 183o, die honderd jaar lang noodlottige gevolgen heeft gehad voor de cultureele
ontwikkeling van het Vlaamsche volk.
Zoodra de vervlaamsching van alle overheidsorganen in Vlaanderen aldus eens voor goed verzekerd is, zoodra bestuur en gerecht in
Vlaanderen en in Wallonië in harmonie zijn gebracht met den wil der
democratie van de .Vlamingen en van de Walen, kan men de Vlaamsche
quaestie als opgelost beschouwen en kunnen wij, Vlamingen, onder
normale omstandigheden medewerken
aan den bloei van onze eigen landstreek en aan de verhooging
van het maatschappelijke levensniveau en van de politieke beteekenis
van België, niet een Bond van Vlaanderen en Wallonië, maar den
staat van Vlamingen en Walen;
aan het breeder en schooner maken van de algemeene Nederlandsche cultuur;
aan de organisatie van den vrede en de samenwerking in Europa,
ja in de heele wereld.
Vele krachten worden thans door de taaltoestanden beperkt of
in den taalstrijd verbruikt. Is die strijd eenmaal uitgestreden, dan zal
het maatschappelijke en cultureele rendement van het Vlaamsche
intellect ongetwijfeld een heel stuk grooter worden.
Dan zullen ook alle echte flaminganten zonder aarzeling tegen de
demagogie der Frontpartij kunnen optreden.
Thans zijn er immers zeer velen, die deze partij niet willen bestrijden, ja zelfs steunen en er voor werken, niet omdat zij het eens zijn
met den algemeenen geest van de groep, maar omdat ze meenen, dat
er tegenover de domme traagheid van de Brusselsche kringen, die een
nog steeds al te grooten invloed hebben, een elementaire zuiverVlaamsche macht dient gevormd te worden, hoe dan ook. Langen tijd heb ik zelf geaarzeld. In de laatste maanden echter
heeft eenerzijds de statuutmakerij mij overtuigd, dat het zuiver
Vlaamsch element in de Frontpartij door andere elementen al te zeer
vertroebeld wordt en anderzijds schijnt de politieke situatie in België
zich toch ook steeds meer in den zin eener volledige oplossing van de
taalquaestie te ontwikkelen.
De publicatie van het statuut. heeft de heele zaak nog veel dunde
lijker gemaakt. Tal van goede flaminganten zijn door de publicatie
van dit onbruikbare ding teleurgesteld geworden. Het eenige succes
-
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dat de partij mag boeken, is het applaus der Waalsche hyper-nationalisten. De vertegenwoordigers van de groote democratische partijen
hebben de in het statuut vervatte suggesties afgewezen en wanneer de
sociaal-democratische jeugd zich voor federalisme uitspreekt, dan mag
men veilig aannemen, dat zij iets anders wenscht dan een systeem, dat
een einde maakt aan de heerschappij der democratie, al heeft zij zelf
nog geen tijd gevonden zich van dit andere ideaal een min of meer
reeël beeld te vormen.
Men zou echter ongelijk hebben de macht eener formule ook
zonder duidelijke voorstelling gering te achten. Dergelijke formules
hebben in den grooten oorlog het werk van heel wat kanonnen gedaan. Daarom is het gelukkkig, dat er naast de teleurstelling over het
federaal statuut ook een sterke wil tot definitieve oplossing van de
taalquaestie bij de katholieke Vlamingen kan geconstateerd worden.
Mij althans is van bevoegde zijde verzekerd, dat de quaestie van het
taalgebruik in het bestuur nog dit jaar een goede oplossing zal dienen
te krijgen, zoo men de door niemand gewenschte regeéringscrisis
vermijden wil. En meer dan dat; de nieuwe bestuurswet zal niet alleen
een beperkte practische waarde hebben, maar daarbovenuit ook de
algemeene en als een symbool werkende 'erkenning brengen van de
Vlaamsche provincies als Nederlandsch-talig land met Nederlandsch
sprekende autoriteit en vertegenwoordiging van den staat.
Late men meteen ook de veelbesproken quaestie der sanctie
— of naar ik meen, juister gezegd --- de quaestie der parlementaire
controle definitief regelen. Daarmee zal men trouwens het belang en
het gezag van het parlement zelf dienen, want het is volkomen juist
wat Ramsay Muir zegt in zijn studie « Peers and Bureaucrats » dat de
atrophie der parlementaire controle (atrophie die het gevolg is van het
zooveel gecompliceerder worden der staatszaken en van het achterwege blijven eener reorganisatie dier controle zelf) het gezag van het
parlement steeds kleiner doet worden.
Wat daarbij ook nog definitief zou dienen geregeld te worden, is
de vertaaldienst. Zonder vertaaldienst kan men het in een tweetaligen
staat of bond niet stellen en waar de staat steeds grooter rol speelt in
het maatschappelijke leven, spreekt het vanzelf dat het vertaalwerk der
administratie grooten invloed uitoefent op de formatie en_ ontwikkeling van de taal. Tot nog toe is het officieel Nederlandsch echter zeer
slecht en de Fransche tekst ook niet altijd bizonder fraai. Dat moet
veranderen, wanneer men den staat niet tot een beschaming wil maken
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voor de beschaafde Vlamingen en Walen. Er dient een gespecialiseerde
en gecentraliseerde vertaaldienst te komen, zooals men op.den duur
ook in Zuid-Afrika noodzakelijk heeft geacht. Geen veilig onderkomen
voor min of meer interessante poëten en verhaaltjesschrijvers, die toch
ook wat verdienen moeten, maar een bureau, waar met vlijt en liefde
aan een voor de sociale cultuur hoogst belangrijke taak gewerkt wordt.
Ook op dat punt loopen de belangen van Walen en Vlamingen volkomen parallel. Wanneer een betere organisatie van het onmisbare
vertaalwerk niet gegeven wordt, - kan dat alleen maar worden toegeschreven aan de hatelijke macht van dommen sleur en slenter. Een
goede oplossing van deze quaestie zou daarentegen, behalve belangrijke, practische, ook groote symbolische waarde hebben; het zou zijn
een daad van eerbiedige erkenning van een der grootste cultuurwaarde . de taal.
En dan is er ten slotte nog iets dat m. i. door alle flaminganten
gewenscht moet worden. De verdeeling van ons volk in verschillende
partijen heeft de Vlaamsche beweging zeer dikwijls verzwakt; de stichting van de Vlaamsche Frontpartij heeft geen einde gemaakt aan die
kleurenpolitiek, maar slechts een nieuw kleurtje bij de rest gevoegd.
Moge men thans, nu men definitieve beslissingen dient te nemen, de
verdeeldheid zooveel mogelijk overwinnen. Iedere oplossing zal wel-

dadiger zijn, naarmate zij door een grooter meerderheid .wordt goedgekeurd. Persoonlijk zou ik, als flamingant, de socialisten liever in de
regeeringscoalitie zien dan er buiten; waar dit thans echter onmogelijk
blijkt te zijn en de socialisten zelf het niet verlangen, moeten wij allen
toch hopen, dat zij hun medewerking verleenen aan de oplossing van
een volkomen rijp geworden quaestie en daarbij geen buiten de zaak
zelf gelegen voorwaarden stellen. De partij telt trouwens genoeg goede
flaminganten en leiders van helder doorzicht om die hoop zeer
gewettigd te doen zijn.
En de Frontpartij ? Zij zal ook na de zekerheid van het « In
Vlaanderen Vlaamsch ! » niet zoomaar verdwijnen. Wij spraken reeds
over den invloed van de partijbelangen in den engeren zin des woords
en over de niet zuiver flamingantische elementen in die partij. De
groote democratische groepeeringen, de eenige, die een normale
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ontwikkeling in democratischen zin mogelijk maken, zullen dan hebben na te gaan, in hoever zij wellicht het meerderheidsregiem door
veranderd kiesrecht tegen den ondermijningsarbeid van een kleine
minderheid dienen te beschermen.
Maar er zit nog een andere zijde aan deze quaestie. Een groot
deel van het Vlaamschgezinde intellect heeft zich bij de Frontpartij
aangesloten. Dit is verklaarbaar, ten eerste uit het volkomen gewettigde ongeduld, dat zegt : hoe dan ook, er moet een einde komen aan
de uitdaging van den Vlaamschen volkswil; ten tweede door het feit,
dat men op litterair, artistiek of zelfs technisch gebied zeer ontwikkeld
kan zijn, zonder daarom precies politiek doorzicht te hebben en ten
derde door den grooten invloed van de Fransche. litteratuur, waarin
het motief van het nationalisme zulk een belangrijke rol speelt (men
denke aan Maurras-Van Severen),
De Vlaamsche beweging als geheel nu heeft tot plicht om al te
doen wat mogelijk is om het Vlaamsche intellect, dat binnen de al te
enge partijgrenzen gevangen zit, voor het heele volk terug te winnen.
,

Zes of zeven jaar geleden liet ik in De Ploeg, het door H, Vos
uitgegeven weekblad, een artikel verschijnen onder den " titel : « Red
de democratie en Vlaanderen zal gered zijn. » Onder invloed van de
partijpsychologische factoren is H, Vos er nu echter toe gekomen een
ontwerp voor te stellen, dat een gevaar vormt voor de democratie en
aan Vlaanderen veel minder geeft dan waarop het recht heeft.
Een paar jaren later verscheen mijn opstel : « Voor een herstel
van de Vlaamsche beweging. » Ik meende toen, dat dit herstel noodig
was om tot een oplossing van de taalquaestie te komen. De partijpolitiek heeft_ zich echter meer dan ooit tegen de Vlaamsche beweging
laten gelden en noodra eenige kans scheen te bestaan op hereeniging,
bv. in de dagen der Bormsverkiezingen, hebben de rancune en partijinstincten die kiemen van vrede spoedig onderdrukt. Wat een heerlijke kans voor Vlaanderen is er bv. niet vergooid toen Dr. Borms,
verkeerd voorgelicht, op zijn eerste vergadering na de invrijheidstelling niet den vrede en den gezamenlijken strijd bracht maar
slechts een « rancuneuse » speech hield? Anderzijds blijft het m. i.
ook voor alle Vlamingen te betreuren, dat de Vlaamschgezinde katholieken Jaspar te makkelijk hebben gevolgd, waar hij om zuiver anti341
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socialistische verkiezingen vroeg. Zij wisten toch, dat er andere nooden
drongen!
Dit alles heeft de oplossing vertraagd, maar komen moet ze toch
en nu zijn wij misschien zoover, dat men eerst een definitief goede
taalregeling zal krijgen en dan als gevolg, de hereeniging van alle
Vlaamschgezinden in het besef eener cultureele gemeenschap.
Wie de zaken van buitenaf volgt en zelf geen. deel heeft in de
leiding, moet zich tot vrome wenschen, tot opwekkende woorden
en tot theoretisch betoog beperken. De leiders der groote machtige
partijen alleen kunnen het reddende werk doen. Mijnheer van Cauwelaert, Mijnheer Huysmans en gij allen, Belgische staatslieden en politici met gevoel voor recht en met zin voor de politieke realiteit, wij
wachten op u. Wij wachten met eenig ongeduld en door de macht van
de phrase en van de goedgeorganiseerde phrasenpropaganda zou dit
ongeduld wel eens noodlottig kunnen worden voor Vlaanderen. Het
federaal statuut wijst reeds in de richting van dit gevaar.
Mijnheer van Cauwelaert, Mijnheer Huysmans... en al de - respectabele Heeren van de Frontpartij, die wij maar onder den naam van
hun meest typischen vertegenwoordiger zullen aanduiden : en Herman Vos?
Wij voor ons kunnen niet aannemen, dat H. Vos en zijn vrienden
afzijdig zullen blijven als het tot een werkelijke volledige oplossing
komt van het taalprobleem, tot een oplossing, die de waarde ' zou
hebben van een symbool der erkenning van Vlaanderens politieke en
cultureele volgroeidheid.
De stemming over de hoogeschoolwet heeft aanleiding gegeven
tot een kleine interne crisis in de Frontpartij. De rancuneuse dorpelingen en beroepspolitici (i) hebben toen de overwinning behaald,
maar het is niet zonder strijd gegaan.
Wij willen niet gelooven, dat het een volgende maal, bij een nog
belangrijker gelegenheid opnieuw tot een nederlaag van het betere
element zou komen.
(i) Politiek op zichzclf is geen beroep, maar dat iemand die al zijn werkkracht aan
een zaak wijdt, er ook van leven moet, kan men betreuren, maar mag men niet afkeuren, Het is beter, dat het noodzakelijke werk gedaan -worde door beroepspolitici dan
dat het niet gedaan worde, omdat de heeren te veel werk hebben. Het verslappen der
parlementaire controle is ten deele een gevolg van het vele werk, waarmede tal van
parlementsleden overlast zijn. Maar dit alles mag ons niet doen uit het oog verliezen,
dat de beroepspolitiek toch ook aan speciale voorwaarden moet voldoen en dat deze
soort politiek juist in de Frontpartij een al te groote rol speelt.
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En toen begon de ezel...
Ze hebben vijf volle jaren in ruzie gelegen; ze hebben er voor
geprocedeerd voor den vrederechter en in beroep; ze zijn in 't geheel
zeventien keeren moeten verschijnen voor den politierechter en negentien klachten zijn zonder gevolg gebleven; ze hebben te zamen negen
advokaten gehad, de Vilder drie en de mosselman zes; de eene heeft
er meer dan vijf en twintig duizend frank voor betaald aan boeten,
verdediging en gerechtskosten en de andere heeft er wel vijftig
kippen voor gestolen; maar eigenlijk was het de schuld van den ezel.
Die ezel was maar een ezeltje; en dit ezeltje heette Juul. Juul was
goed van karakter en gewillig genoeg, maar hij verstond geen geestigheid, Ge moet weten dat Juul geschonden was aan zijn achterwerk;
ze hadden den kwispel van zijn staart afgekapt. En een staart zonder
kwispel is als een burgemeester zonder sjerp of een schip zonder vlag.
Meneer Juul was vroeger heel wel geweest; hij had jaren geleefd op
een kasteel. Hij was er gekomen als veulen en had er nooit moeten
werken. Zoo met de kinderen eens rondrijden in een karretje op caoutchouc; maar dat is geen arbeid. Hij had er goed eten en hij werd er
gevierd. Hij had er zijn feestdag, precies gelijk de kinderen en ze spraken hem allemaal beleefd aan : Monsieur Juul, zeiden ze. Maar aan
alles komt een einde; de kinderen werden groot en ze zagen naar den
ezel niet meer om, en op een dag zei meneer de baron : Ik ga den
ezel. verkoopes. Maar de barones was compatieus van hart en wou er
niet van weten. Toen dacht de baron er nog eens op na en stelde voor
het ezeltje gewoon te slachten; zoo was de barones zeker dat het nooit
in de miserie zou komen. En dit vond de barones goed. De slachter
kwam, bekeek den ezel en zei : Goed, Madame, ik zal er voor zorgen.
De barones kreeg toch de tranen in de oogen toen ze meneer Jules
het hekken zag uitstappen, maar 's anderendaags bracht de slachter
haar den kwispel van den staart. Als souvenir. De barones was heusch
getroffen door dit gebaar. De menschen op den buiten hebben soms
van die attenties die ge niet zoudt verwachten: Maar intusschen was
de ezel niet dood. De slachter had de wonde weer dicht gebrand met
een gloeiend ijzer; en in den nacht trok hij met den ezel naar Antwerpen en verkocht hem op'. de vroegmarkt. aan een. mosselman, die jaren343
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lang met een hondenkar gereden had. Hij verkocht hem voor half geld
omdat 't beestje wat geschonden was, maar de rest was toch al profijt.
En zoo waren ze alle drie tevreden : de mosselman, en de slachter
en de barones.
Maar terecht komen bij een mosselman en alle dagen, door wind
en weder, de baan op moeten, wanneer ge 't zoo goed hebt gehad, ge
moogt zoóveel ezel zijn als ge wilt : dat wringt aan uw hart. Was hij
jonger geweest, hij zou er misschien nog aan gewend hebben en zelf
gelachen hebben met zijn koddeken; dat zou 't verstandigste geweest
zijn; maar op dien leeftijd kunt ge daar niet meer tegen.
Meneer Juul heeft bij dien mosselman niets anders gehad als
verdriet en veel slecht eten, en somtijds slaag; en hij heeft er vreeselijk
brutalen praat moeten hooren. Dat was direkt te merken. Op het
kasteel spraken hem zelfs de hovenier en de meiden aan met twee
woorden; hier zeiden ze gewoon Juul — Ju-leke, ju-10-ke, en daar
kwam dadelijk een heele bende kinderen uit alle huizen en van overal,
hij had er nooit zooveel bijeen gezien, en ze kwamen in zijn ooren
roepen en ze draaiden aan zijn staartje lijk een koffiemolen. En dat
kunt ge niet verdragen. Wat ze in Uw gezicht roepen en doen, is niet
zoo erg; maar wanneer ze aan uw achterwerk bezig zijn, heeft het iets
verraderlij ks. Ze hadden zelfs eens een gazet aan zijn staart gebonden,
zoogezegd om beter te vliegen van zijn lijf te kunnen houden, maar op
dat zelfde oogenblik was de baas uit de herberg gekomen en hij had
die rakkers eens goed afgeranseld. En als ze herbegonnen kregen ze
dubbel. Voor dat gebaar is de ezel zijn meester altijd dankbaar geweest.
De stal van meneer Juul was geen stal. Hij stond eigenlijk in 't
huis van den mosselman. De ezel links, rechts lagen de mosselen en
wat voeder; en boven den ezel sliep de meester met zijn vrouw. Er
moest daarboven nog ievers een ander kamerken op uitkomen, want
's morgens kwamen er, ik weet niet hoeveel kinderen naar beneden,
jongens en meiskens; en sommigen van de kleinste riepen : vader, en.
een ander riep : grootva; hoe dat eigenlijk in . elkaar zat heeft de ezel
nooit geweten. Hij had er nauwelijks plaats genoeg om te liggen en
wanneer hij aan, zekere natuurlijke behoefte wilde voldoen, moest
hij oppassen of het spoot tot op de mosselen. De baas riep dan wel.
eens : ziet ge niet wat ge doet, maar slaag heeft het beest daarvoor
toch nooit gekregen.
Ge kont aan dien stal geraken, langs twee kanten : op zij van het
achterkoertje, langs een onmogelijk slij kstraatj e, achter drie, vier
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oude huizekens om; ofwel door een langen smallen gang die naast een
winkel, recht uitliep op de straat. Die gang en die winkel waren van
de Vilder. De man vilde nu geen paarden meer; hij kocht van alles op:
oud ijzer en meubelen, alles wat ge kwijt wilt zijn, maar het bleef
toch : de Vilder. Sedert jaar en dag had de mosselman door dien gang
gereden; de Vilder had er nooit aan gedacht het poortje te sluiten.
Zoolang de mosselman `met zijn honden had gereden, was er ook
nooit iets gebeurd; die liepen blindelings door den gang in vollen draf;
maar de miserie is begonnen met den ezel. Toen de ezel dien eersten
avond, moe en buiten adem, van zijn ronde terugkeerde, had de mosselman een stuk in zijnen kraag; hij kon den ingang niet goed meer
onderscheiden; en de ezel was nog geen tien stappen in den gang of
hij zat tegen den muur. De Vilder hoorde 't van in zijnen winkel en
kwam buiten geloopen; en riep iets van : lompen ezel, ziet ge niet
waar ge rijdt. De ezel dacht eerst dat het op hem was; maar aan 't antwoord van den mosselman was goed te merken, dat de Vilder het tegen
den baas had. Zoo stonden die twee elkaar daar uit te schelden, ik
weet niet hoelang.
— Hang een lantaarn in uw gang, zei de mosselman. Dan zal dat
niet gebeuren.
— Ik heb niets te hangen, zei de Vilder. Zie maar naar uw kar.
Vandaag of morgen pakt de politie u; want ge rijdt altijd zonder licht.
De mosselman vloekte nog wat en reed binnen. Maar toen de
mosselman den volgenden avond terugkeerde van zijn tocht, stond
de Vilder aan zijn deur en cjadelij k zat het er weer op. Ze wisten zelfs
niet goed wat ze zeiden. Ze scholden zoo maar, smeerlap, rotzak en
de rest. Maar opeens hoorde de mosselman dat de Vilder hem verweet

voor zeevereer. Wat, zeevereer, dierf hij dat nog eens herhalen?
Zeevereer, zei de Vilder nog eens, driedobbele zeevereer. Dat was te
veel; de mosselman joeg zijn ezel in de stal, vergat hem te voederen en
liep naar 't politiebureel. Dat is 't begin geweest van 't eerste proces.
De Vilder werd dadelijk ontboden en ondervraagd. Maar toen ze hun
getuigen moesten opgeven, bleek het dat er niemand bij of omtrent
was geweest dan de ezel. En de ezel zei niks. Maar den volgenden
morgen, in de vroegte, stond de mosselman al op 't politiebureel;
want nu had hij getuigen : drie vrouwen uit de buurt, die bereid waren
te zweren dat de Vilder den mosselman voor zeevereer had gescholden.
En had de mosselman dan niks gezegd ? Geen een die iets bepaald
gehoord had; zoowat krakeel over en weer natuurlijk, maar zeevereer
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hadden ze heel duidelijk hooren roepen en daarop waren ze terug naar.
hun werk gegaan. Maar geen uur later of de Vilder stond er ook met
zijn getuigen, een huurder die boven woonde, zijn meid en een vrouw
van - den overkant. De één zat voor haar venster, de ander stond in
't deurgat en de derde was om kolen gegaan en had alles afgehoord en
gezien door het keldergat. En alle drie hadden ze heel duidelijk den
mosselman hooren roepen : hart-wre-ter. Drie maal achtereen.
De eerste maal dat de ezel zoo een scheldpartij bijwoonde, stond
hij gewoon verbouwereerd; en toen het den volgenden avond herbegon — en nu stonden er wel honderd menschen rond — stak hij zoo
zijn kop vooruit en trok zijn bovenlip omhoog, zoodat heel het tandvleesch en zijn gele tanden bloot stonden. De kinderen riepen allemaal
dooreen : de ezel lacht, de ezel lacht. Maar hij lachte niet; hij schudde
zijn ooren en dacht in zichzelf : hoe is 't mogelijk dat de menschen
zoo alle fatsoen vergeten.
Het zat er nu eiken avond op en soms begon het al in den morgen
wanneer de mosselman vertrok. In het begin deed hij nog zijn best
om den muur te mijden; maar 't was of de ezel het moedwillig deed
en den volgenden keer reed hij er weer tegen. Hoe meer de mosselman
den kop van den ezel wegtrok van den muur, hoe meer het beest er
zijn achterwerk tegen duwde. De man had ook al eens van achter aan
de kar gestooten ; maar toen was de ezel ineens vooruitgeschoten
en hij zat tegen den anderen muur.
— Dat zult ge betalen, riep de Vilder.
De mosselman kletste eens op zijn zitvlak en reed door.
Maar zijn vrouw was verstandiger; ze ging bij de geburen een
beetje moortel halen en streek de gaten dicht. Dat was al iets, maar het
bleef toch gelapt.
De ruzie verminderde wat vóór ze op de politierechtbank moesten
verschijnen, maar de rechter zei : dat « de feiten genoegzaam bewezen »
waren en gaf hun elk tien frank boet. Voorwaardelijk, omdat het . de
eerste maal was.
Maar het bleef niet de eerste maal; want voor dit eerste proces
doorging waren er al vier andere processen-verbaal opgemaakt, voor
beleedigingen en zelfs één wegens « slagen en wonden met werkon=
bekwaamheid ». Daar was een klacht tegen de vrouw van den mosselman, een tegen de meid van den Vilder, en een tegen den Vilder, zijn
vrouw en zijn meid tegelijk. En toen kwam die historie van de slagen.
Dat gebeurde in klaarlichten dag. De mosselman kwam van 't achter-
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koertje door den gang gereden op 't oogenblik dat de meid van den
Vilder de stoep aan 't schuren was.
— Pak die emmer weg, riep de mosselman.
-- Pak die emmer — pak die emmer,... kunt ge dat niet beleefd
vragen, vroeg de meid.
-- Pak hem weg of ik rijd hem in stukken van- een.
Maar de meid bleef staan en de emmer bleef staan en toen heeft
-de mosselman tegen dien emmer zulk een geweldigen stamp gegeven
dat hij tegen de schenen van de meid sloeg. En al het water over haren
schort, haar kousen, haar handen en . haar gezicht. De meid pakte
opeens naar haar hart, ze liet een schreeuw en ze viel. Plat in 't- water.
De Vilder riep heel de buurt bijeen en ze droegen de meid naar binnen.
De mosselman was al weg, maar dat zou hij duur betalen. Al moest
het de Vilder tien duizend frank kosten, nu moest de mosselman in
't gevang. 's Namiddags zagen ze de meid niet en . den volgenden
morgen moest de vrouw van den 'Wilder de melk aannemen.
-- Is de meid niet goed ? vroeg de boer.
Dat zal nog lang duren, zei de vrouw. Nu moet de mosselman
den bak in. En ze maakte een gebaar met haar hand, lijk iemand die.
,een deur op slot draait.
De vrouw van den mosselman ging eens loeren of de meid niet
in de keuken zat en de kinderen gingen luisteren aan het sleutelgat,
maar de meid was niet te hooren of te zien, en de dokter kwam. Nu
werd het ernstig. De getuigen werden gehoord en ze moesten zelfs
bij den onderzoeksrechter komen. Ja, nu werd het serieus; het kwam
voor den grooten tribunaal.
Nee, het kwam toch niet voor den grooten tribunaal; het ging weer
naar den politierechter. De mosselman klopte eens met zijn kneukelen
tegen zijn kin en riep : nu fret ge boonera. Dat had zijn advokaat hem
fijntjes gelapt, hé r een jong manneken nog, zonder baard of knevel;
maar vinnig en verstand voor tien. Dat was maar een advokaatje pro
deo; want de mosselman bezat niets; maar die zou zijn weg wel maken.
Hij had aan den mosselman wel eens gevraagd of er niets af kon, maar
de man had zoo in één gebaar zijn twee broekzakken binnenste buiten
gekeerd. Zie, dat was heel zijn fortuin; maar als mijnheer de advokaat
zijn best wilde doen, dan zou het hem niet berouwen, dan bezorgde
de mosselman hem al de processen van heel de buurt en van heel den
.Polder. En hij voegde er bij : ik zal zelf ook wel iets doen. En hij hield
woord. Toen hij den volgenden dag naar huis kwam gereden, lager347

er twee schoone kiekens dood, onder zijn mosselzakken. Dat was voor
zijn advokaat. « Ik heb er nog wel twintig loopen en ze zijn allemaal
voor U als 't goed afloopt. » Een kieken min of meer, dit weet de boer
toch niet, en hij pakte nooit tweemaal achtereen bij denzelfden.
Toen ze voor den politierechter kwamen bekeek deze den mosselman eens stuur in zijn gezicht en vroeg : is dat daar nog niet gedaan?
En de meid was pas onderhoord of een van de advokaten vroeg het
woord om zich als burgerlijke partij aan te stellen. Want er moest een
einde komen aan die beleedigingen en aan de brutaliteiten van den
mosselman en hij vroeg vijf duizend' frank schadevergoeding, invorderbaar bij lijfsdwang ; 75 Frs, voor doktors en apothekerskosten;
550 Frs. voor beschadiging van kleederen ; 45 Frs. voor den
emmer ; 63o Frs, voor werkonbekwaamheid en 3.700 Frs. voor pijn,
smarten en verlies van schoonheid.
Het bleek inderdaad dat de meid acht dagen in haar bed had gestoken en nog veertien dagen daarna gemankt had van pijn. En ze zou
er heel haar leven een lidteeken van dragen op haar been. Er waren drie
getuigen om dat te bevestigen; een vrouw van den overkant — die
was nog komen getuigen voor den Vilder, — en twee mannen die niemand kende, van Hoboken of zoo. Maar de rechter verschoof zijn
bril eens en vroeg aan den eersten hoe hij die meid in haar bed kon
zien liggen. Hij was toch haar vrijer niet ? Neen. En geen familie?
Neen. Ewel dan ? De deur van den winkel stond open, zei de getuige,
en ze lag in de tweede kamer op een canapé. De andere getuige werd
voorzichtiger en bekende dat het misschien de vrouw van de Vilder
was die hij had zien liggen; maar iemand lag er zeker. De mosselman
sprong recht met zijn twee armen in de lucht : Meneer de rechter, 't
zijn valsche getuigen, alle twee, ze zijn er nooit bij of omtrent geweest.
En toen kwamen zijn getuigen; die zwoeren bij God en al zijn
heiligen dat ze de meid boven de kamer hadden zien poetsen, drie uur
na het ongeval; ze hadden het goed gezien van den overkant. En twee
anderen bevestigden dat de meid 's Zondags daarop tot twee uur had
gedanst in den Apollo. Comedie, meneer de rechter, comedie. ' De
Vilder wilde er tusschen komen en brabbelde iets van zijn meid.
Maar toen kon de mosselman zich niet meer inhouden ; hij sprong
recht en riep : Uw meid, uw meid... dat is uw meid niet....
— Nee, is dat mijn meid niet ? . Wat is het dan?
--- Vraag het aan uw vrouw, die weet het ook, zei de mosselman
en hij ging tevreden zitten.
-
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Nu begon de ruzie voor goed. De gendarm moest er tusschen
springen of ze hadden elkaar vast in de presentie van den rechter.
De mosselman kwam er goed van af.= Twintig frank boet en 5o. Fr.
schadevergoeding. Eén per honderd, lachte zijn advocaatje; en zonder
lijfsdwang. Maar toen de mosselman buiten kwam stonden de Vilder
en de meid en haar getuigen hem af te wachten en de Vilder riep dat
ze 't in de rechtzaal konden hooren : nu komt ge met uw kar niet meer
door mijnen gang. Al de anderen mogen er door, maar gij niet, hoort
ge, gij niet.
'De vrouw en de drie oudste kinderen van den mosselman die
meegekomen waren, moesten hem tegenhouden of hij had den Vilder
direkt geschept. En riskeer nu maar eens den gang te sluiten!
Die dag ging de mosselman niet meer op tournee; het was te laat.
Maar den volgenden dag had hij dubbelen weg af te leggen en toen
hij 's avonds weer de straat kwam afgereden had hij een dubbel stuk
in: zijnen kraag; maar hoe zatter hoe vaster op zijn beenen. Hij stond
recht op zijn kar, met de zweep in de hand, en hij begon al van aan
den draai : Laat hem eens riskeeren de poort te sluiten. Ik rijd er dwars
door; , ik rijd ze in morzelementen vaneen. De mosselman was niet
halverwege de straat of er stonden wel honderd menschen buiten en
ze riepen : Mosselman de poort is dicht. De mosselman stak dreigend
zijn zweep in de lucht : die poort moet open of hij reed heel 't huis
van de Vilder omver en den Vilder en de meid en heel de santeboetik
erbij. Maar de ezel ging daarom geen stap rapper; hij trok zijn- staart
tusschen zijn beenen terwille vn al dat volk en toen hij voor de poort
gekomen was, bleef hij staan. Ju, zei de baas, maar de ezel bleef staan.
Toen de menschen den mosselman van de kar zagen kruipen, was er
een vrouw die zei : hier gebeuren nog moorden; en ze pakte gauw het
rneske waarmee de man zijn mosselen openstak van de kar, en schoof
het onder haar schort.
Was de poort vast ? Ja, ze was vast. De mosselman rammelde heel
de gebuurte vol en stampte op de poort; maar hij kon niet binnen. Dan
begon hij met zijn achterwerk te stootera, lijk met een stormram. Maar
te vergeefs. Toen vonden de menschen het toch te erg. Wat kon het
den Vilder schelen, als ze zijn muur maar repareerden. Die arme
dompelaar moest toch zijn brood verdienen. En juist op 't oogenblik
dat een van de mannen, die nog gelutteerd had op de foor, een handje
ging helpen om de deur in te beuken, sprong de Vilder buiten, recht
naar den ezel en hij gaf het beest zulk een stomp, vlak op. zijn borst,
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dat het met kar en al, twee meter achteruit vloog. Nu was het te erg
Tegen den man mocht hij vechten, maar hij moest zijn handen van.
dat beest afhouden. En wat er daarop gebeurd is weet ik zelf niet. Ze:
riepen van overal tegelijk en in een weerlicht waren ze allemaal _aan.
't vechten. De een sloeg op den anderen en de ander op den eenen
en opeens vloog de deur uit haar hengsels en de mosselman reed er
overheen. Ze hebben dien nacht tot na twaalf uur gewerkt op het
politiebureel om al de klachten en getuigenissen op te nemen en ze
waren nog niet half weg. En den volgenden morgen trok de Vilder
naar zijnen advokaat. Hij keerde zich nog eens om naar den mosselman en riep; ge denkt zeker dat ge er een servituut op hebt. Maar
dat zullen we zien..,
- Sertevituut, lachte de mosselman hem uit, heel uw gezicht
is een sertevituut. Maar hij reed toch uit alle voorzichtigheid ook eens
langs zijnen advokaat om; die kende de zaak al en zei : dat is wel een
servitude; een erfdienstbaarheid van doorgang. En laat hem maar eens
procedeeren. En de Vilder begon te procedeeren. Hij droeg om te
beginnen vijftienhonderd frank naar zijnen advokaat als voorschot
en voor de kosten, en drie dagen daarna was de deurwaarder daar en
vroeg naar meneer Petrus Jozefus van Gompel, leurder, Eeckersche
straat, 36 / 3. Wat is 't nu weer vroeg de vrouw. Ze bekeek het dagement,
deed of ze kon lezen en stak het achter de vensterpomp. Nu begon het
procedeeren voor goed. De mosselman kreeg een anderen advokaat
pro deo; maar hij ging toch terug naar den eersten waar hij zoo tevreden
over geweest was, en hij vroeg : ge kent de zaak en als ge meehelpt,
meneer den advokaat, zult ge nog beter varen dan . den eersten keer.
En .hij hielp mee. Laat de Vilder nu maar komen. Er werd gepleit en
het kadaster kwam er bij te , pas en er werden experten aangesteld.
en daar kwam geen einde aan de zaak. Dat was nog zoo erg niet. voor
den mosselman, die kon voor niet procedeeren en vond zijn gerief
nog wel op de eene of andere hoeve; maar de vilder had al vijf duizend
frank naar zijn advokaat gedragen; en 't was nog niet genoeg. Den.
eersten keer dat de advokaat hem geschreven had eens bij hem te
komen voor een belangrijke mededeeling was hij gegaan; den tweeden
en derden keer nog, maar nu ging hij niet meer : 't was altijd om nog
.meer geld af te dokken.
De -advocaat had hem geraden : laat de poort open, tot de rechtbank uit-spraak hèeft gedaan. De Vilder liet ze nu open, maar de ruzie
was daarmee niet uit. Heel. de gang was al geschonden en de mossel350
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_man zag er niet meer naar om; maar ieder maal ze elkaar ontmoetten
was het ruzie overhoop en heel de gebuurte was er in gemengd. De
vrouwen scholden nu ondereen en de kinderen vochten mee, voor en
tegen. Daar ging geen maand voorbij of ze moesten naar de politierechtbank, nu voor den eenen, dan voor den anderen.
Toen het een tijdje wat rustiger geweest, was bemerkte de mosselman op een morgen dat de ezel mankte. Hij dacht eerst : die heeft een
verschot gekregen in 't opspringen, maar de vrouw zei : zie . eens ..naar
zijnen poot; ik geloof dat het daar zit. De man trok de linkerpoot op
zijnen knie en waarachtig, daar stak een nagel in de hoef, zoo'n zwarte
bloknagel, vlak er in. De mosselman had er eerst geen erg in, maar
toen hij buitenreed, zag hij opeens dat er nog meer nagelen in den gang
lagen. Zoudt ge dat nu geloofd hebben, nagelen in een donkeren gang
werpen om er een arm beest van een ezel te doen in trappen. Dadelijk
wist heel de gebuurte het en ze spraken er allemaal schande over.
Arm beest; ze streelden het over zijn kruis en ze gaven hem klontjes
suiker en verschen afval van groenten; wel voor drie, vier weken lang.
De Vilder zag het van achter zijn gordijn en hoorde al wat ze zegden.
En acht dagen lang heeft hij zijnen kop niet buiten de deur durven
steken. En 't was of de ezel het nu moedwillig deed, want hij reed met
den as van de kar, zoo tegen den muur af in volle lengte, dat de kalk
er overal af was. Eigenlijk was 't geen moedwilligheid, want de ezel zijn
oogen begonnen te verslappen. De menschen hebben het gemakkelijk;
als ze niet goed meer zien, dragen ze een bril; maar een ezel moet maar
zien dat hij zijn, plan trekt.
Toen de mosselman dien avond naar huis kwam gereden, riep
hij al van in de verte : Waar is hij nu, de lafaard; als ik hem =in mijn
handen krijg, breek ik hem op mijn knieën in twee stukken. En hij
reed met zijn kar tot onder de vensters van den Vilder en riep nog eens:
waar zijt ge nu, lafaard, kom hier dat ik u nen nekstopper geef. De
Vilder en zijn vrouw en de meid en de huurster en nog iemand uit
het schipperskwartier stonden te luisteren achter de deur. En opeens
bekeken ze elkander in den donkeren : hebt ge 't gehoord : ik zal u nen
nekstopper geven 1...
Ditmaal hadden ze den mosselman vast, voor goed. Nu kwam hij
voor 't assisenhof. Want met vijven hadden ze hem in volle . straat
doodsbedreigingen hooren uitspreken. De Vilder stak een steksken
aan : 't was juist elf minuten over zeven. Dat vragen ze altijd op 't
politiebureau.
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Maar ge kunt tegenwoordig niet meer vertrouwen op het gerecht;
de zaak kwam niet voor 't assisenhof. Ze kwam zelf niet voor -den grooten tribunaal. En de politierechter nam het niet ernstig op... Zoo kreeg
de Vilder er op den duur genoeg van.
Hij had dat proces over die servituut verloren voor het vredegerecht en dat had hèm verschrikkelijk veel geld gekost; en nu was
het al twee jaar aan den gang in beroep en ge zaagt er het einde nog
niet van. Hij had zijn huis al moeten- berenten om al de proceskosten en de boeten en de advokaten te betalen, enzijn vrouw had van
al die ruzie een hartziekte opgedaan. Ze zat met een hart zoo dik als
een brood.
En ook de mosselman verlangde naar 't einde. Hij was nu van
de jongste niet meer en met de kiekens kon het niet voortgaan. Hij
dierf er al een tijd niet meer mee afkomen bij zijn advokaat, want die
had hem eens zoo onnoozel gezegd : ge hebt zooveel soorten van kietrens. Hij moest de kippen nu eerst verknopen en dat brengt niet zoo
heel veel op. En ook de boeren kregen hem in de gaten. Ze hadden al
eens gevraagd : hebt ge mijn kiekens niet tegengekomen op de straat.
Meer niet. Maar dat was genoeg.
En op nen morgen kregen de Vilder en de mosselman allebei
een brief van den rechter : met verzoek dien dag en dat uur te verschijnen in de raadskamer. De mosselman wachtte tot zijn kind kwam
zeggen : Vader, de Vilder is weg ; en toen vertrok hij ook. Maar hij
ging langs een anderen- weg. De advocaten kwamen op 't laatste oogen
blik aangéloopen en wilden mee binnen, maar de rechter zei.: laat mij,
eens alleen probeeren. Hij bekeek de twee mannen eens goed en dan
zei hij : ge moet weten wat ge doet; als ge overeen wilt komen, ben
ik gereed om u te helpen : maar anders kunt ge nog tien jaar procedeeren. De Vilder en de mosselman draaiden zich van elkander weg
en gaven geen antwoord. Maar de rechter zette zich eerst recht en bij
zei : als ge zóó begint, doe ik er mijn hand , af. En dan zult 't u alle
twee beklagen. Weest nu verstandig en luistert naar mijn voorstel. De
Vilder moest begrijpen dat de mosselman niet door dien slijkweg kon
rijden en de mosselman moest begrijpen dat hij den gang van de Vilder
niet kon blijven in stukken rijden. En ziehier wat de rechter voorstelde.
De Vilder zou dat slij kstraatj e in orde maken met gruis of zoo, dat
kost tegenwoordig niks ; dan kon de mosselman gerust langs daar inen uitrijden en heel die miserie met den muur was gedaan. Maar de
mosselman en zijn vrouw en de kinderen zouden langs de poort in . en
'
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-uit mogen gaan zooveel ze wilden. Was dit geen goed voorstel ? Ze
gaven alle twee een beetje toe, en ze wonnen er alle twee veel bij.
Ewel, wat zegden ze daarop ? Ze dachten in hun eigen : dat is zoo slecht
.nog niet; maar geen van de twee die de eerste wilde ja zeggen. De
rechter zag het wel, en hij zei : Allo, knikt alletwee tegelijk. En ze knikten alle twee.
Nu wou de rechter nog weten wanneer de weg in orde zou zijn.
Tegen 't einde van de week ? Dat was nogal gauw. Maar de Vilder zou
er direkt doen aan beginnen. De twee mannen stapten samen 't paleis
uit en ze gingen samen een heel eind naar huis, maar voor ze aan hun
straat kwamen, bleef de mosselman toch achter, en ging een . pint
,drinken. Ter wille van de opspraak.
Maar denzelfden namiddag was de Vilder al bezig aan 't slijkstraatje; en daar was een gebuur die blij was dat hij 't gruis van een
afgebroken stal in den weg mocht voeren ; en de mosselman kwam
.den volgenden dag den afval helpen plat stampen. Eer het Vrijdag
namiddag was, lag de weg in orde, 't Is precies ne makadam, zei iemand.
En de menschen gingen op straat staan tegen dat de mosselman terug
kwam van zijn ronde, want ze wilden er bij zijn als hij voor de eerste
maal langs den nieuwen weg binnenreed. Maar toen de mosselman de
poort van de Vilder wilde voorbijrijden, bleef de ezel opeens staan.
Ju, zei de baas, maar de ezel bleef staan. Ju, zeg ik u, we rijden van,daag langs den nieuwen boulevard. Maar de ezel wou niet luisteren.
De mosselman ging aan 't wiel duwen, maar dat hielp niet; de ezel
-schoorde zijn voeten achter de hobbelige steenen en verroerde niet.
De vrouwen en de kinderen liepen naar de kar en duwden zooveel ze
konden; maar ze kregen den ezel niet voorbij de poort. En toen kwam
de Vilder buiten en nog drie-vier man en de mosselman erbij, en nog
eenige werklieden die van de dokken kwamen, en 't was of ze allemaal
tegelijk hetzelfde gedacht hadden gekregen, want ze liepen naar den
ezel, staken hem met berrie en al omhoog, en al die vrouwen en kinderen
.aan de kar, en ze droegen meneer Jules, op hun armen, langs de huizekes om, over den nieuwen boulevard, tot aan zijn deur.
En toen zei daar iemand uit den hoop, de bakker, aan zijn stem
te hooren : 't Is toch wreed, nu de menschen ophouden met ruzie
maken, nu begint de ezel...
-
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Papini's jongste werk « Gog »
door Arrigo Levasti.

De lijn van Papini's werken na Storia di Cristo, verraadt geen
gestadige stijging en verdieping naar binnen; het zijn pogingen om
zichzelf te vernieuwen naar de stof en naar den inhoud, maar ze
missen vastheid van richting. Ze hebben hoogten en laagten, ze worden door uitwendige bekommernissen beheerscht, ze zijn niet geboren
uit de inwendige noodzaak. Ze verraden tevens een behoefte om de
lezers te verbluffen door verscheidenheid, instede van eenheid.
De Dizionario dell' Omo Salvatico (1923)'twee jaren na de
Storia di Cristo verschenen, is de geestelijke antithese van dit
laatste. Pane e Vino schijnt vooral een experiment geweest te zijn
om den wisselvalligen smaak van het naoorlogsche publiek en het
oordeel der kritiek te ergeren. De Storia di Cristo beleefde een overgrooten bijval, ook om motieven die buiten het gebied der kunst
liggen. Over Papini als kunstenaar werd daarbij eerder ongunstig gesproken en geschreven in letterkundige middens en tijdschriften,
wat Papini die er prijs op stelt in de eerste plaats als kunstenaar
beschouwd te worden, zeer onaangenaam aandeed. Toen scheen hem.
een bundel gedichten een uitmuntende middel om . zijn scheppend
vermogen in het licht te stellen. Gli Operai della Vigna (1928) is een
verzameling losse artikels deels van uitstekend gehalte, maar deels ook
gelegenheidsstukken van twijfelachtige waarde, Zij werden gebundeld zonder bepaald plan of samenhang en vormen onder elkaar een_
sterk kontrast, zoowel wat de behandelde onderwerpen betreft (godsdienstige en profane) als het groot verschil der besproken figuren_
(Michel Angelo en Guiliotti) en de al te uiteenloopende opvatting
en wereldbeschouwing (die van Franciscus Fioretti naast die van
den schilder Ghiglia). De Sant Agostino werd ingegeven door het
Augustijnsch eeuwfeest en geschreven op drie maanden tijds. Het
boek bevat prachtige bladzijden, maar ze behooren veeleer tot de
welsprekendheid dan tot de poezie. Dit is Papini niet in zijn beste
kracht.
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En ten slotte verscheen voor enkele weken GOG (Vallecchi
editore Firenzi, 1931). Ook dit boek is weer geheel verschillend van
al het vorig werk van Papini. Ik zou het met een enkel woord willen
heeten De Verpoozing van een schrijver.
Gog, diminutief. van Goggins is een « in 't licht-groen gekleed
monster van vijftig jaren » dat Papini in een privaat krankzinnigengesticht leerde kennen. Gog werd geboren op het eiland Hawaï van
een inlandsche vrouw en een blanken vader. Op zijn 16e jaar vertrekt
hij naar Californië, en dank aan zijnen buitengewonen aanleg voor
den handel, wordt hij een der rijkste mannen van de Vereenigde
Staten. In iglo trekt hij zich echter uit de zaken terug en « na zijn
milliarden zoowat hier en daar en overal, in alle banken der wereld »,
gedeponeerd te hebben, begint hij een 'leven « van koortsachtig
zoeken, van jachten en vluchten door alle landen, een leven van
verdwazing en waanzin ». Alhoewel hij te voren vele ambachten had
uitgeoefend en aan 't hoofd gestaan had van grootsche ondernemingen,
toch was hij een onbeschaafde en halve wilde gebleven. Daarom wil
hij thans geleerdheid opdoen : Volslagen onontwikkeld als hij is,
wil hij kennis maken met de meest geraffineerde producten eener
verdorven cultuur. Reeds op jaren, wil deze vaderlandslooze nog alle
vaderlanden leeren kennen. Deze lomperd van afkomst en neiging,
wil alle vormen van het cerebraal epicurisme van onzen tijd veroveren.
En hij ontwikkelt zich inderdaad, maar van een barbaar wordt hij een
verdorveling en een geest bereid zich over te geven aan de ergelijkste
modernismen en zijn ziel wordt dorrer en wreeder dan die zijner
voorvaderen van moeders zijde. Aldus gaan zeven jaren voorbij in
« koortsig vergaren van zeldzaam genot en wellust, een verzadigen van
de meest bevreemdende behoeften, de laagste en meest fantastische
grillen. » Voor zulke ervaringen verteert hij de drie vierden van zijn
enormen rijkdom en van zijne gezondheid. En ten slotte wordt hij
waanzinnig en dwaalt ontevreden en onverzadigd van sanatorium tot
sanatorium, in de hoop er genezing te vinden. In een dezer private
gekkenhuizen leerde Papini hem kennen en sprak verscheidene malen
met hem : « Zijn gesprek was allervreemdst; het ging van een paradoxaal, maar dikwijls verstandig redeneeren, tot uitspattingen van
eene vulgariteit, die erger dan laag, eenvoudig beestachtig was.
't Leek alsof Asmodeus met zijn cynische scherpheid en Calibano met
zijn blinde ruwheid van onbeschaafden woesteling in hem vereenigd
waren. » Op zekeren dag gaf Gog hem een pak met groenen inkt
:
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beschreven losse bladen, gewikkeld in een lap groene zijde. Hierin
waren Gog's -ervaringen en indrukken over menschen en dingen, de
heele biecht van dit vreemd wezen verhaald. Papini heeft zijn held,
die op 't onverwachts het herstellingshuis had verlaten niet meer
teruggezien, en daar het hem op geen enkele wijze gelukte nieuws over
hem te vernemen, beschouwde Papini zich als de wettige eigenaar
van het -handschrift, en hij nam zich voor het te vertalen en in druk te
geven. Enkele bladzijden schenen hem « als een symbool der valsche
en beestachtige cosmopolitische beschaving » en hij hoopte een dienst
te bewijzen aan sommigen « met hun dit onder de oogen te brengen,
zooals de Spartanen aan hun kinderen een misselijken dronken heloot
lieten aanschouwen. »
En zoo krijgen we de zeventig en meer avonturen van Gog op
zijn tocht door de verschillende landen. Het begint met de uitdrukking
van zijn tegenzin voor al de grootste meesterstukken der wereldliteratuur, en eindigt met de vaststelling dat het benijdenswaardigste
leven op aarde 't leven van den landman is, en dat het verorberen
van een homp zwart brood de grootste vreugde beteekent voor een
hongerige. Van 't futurisme komen wij tot Pranzini; doch intusschen
volgen wederwaardigheden en ervaringen elkander op, doorgaans
treurig, maar hier en daar boertig. Vooreerst krijgen we 't verhaal van
zijn allervluchtigste bezoeken aan wereldberoemde mannen als
Gandhi; Ford, Einstein, Freud, Lenine, Edison, Wells, Shaw, enz.;
fantastische, letterkundige bezoeken, _ waarin hij poogt de gedachten

van de bezochte persoonlijkheden te verdoezelen en te verdraaien,
of tot paradoxen en ongerijmdheden te herleiden. We vinden er
geen juiste en echte omlijning van karakter of werk der geïntervieweerden, en het eenigste aanrakingspunt tusschen hen, is dat ze allemaal ontevreden zijn over hetgeen ze gezegd of gedaan hebben. Over
Kunt Hansum spreekt hij in een warme bewoording, maar deze
beteekent veeleer een persoonlijke ontboezeming van Papini zelf.
Papini denkt aan zich zelf; hij is eigenlijk de beroemde schrijver die
gehinderd wordt door zijne omgeving en met vervelende aanzoeken
wordt bestormd. « Van den beroemden man, nu, eischen ze alles. Aan
dezen troep blinden heeft hij een weinig licht gegeven, aan deze
bevrozen harten een weinig vuur, aan deze leege hersenen, eenige
gedachten. Een deel van zich zelf, van zijn eigen bloed,, van zijne ziel,
van zijn leven heeft hij gegeven om de zielen van anderen te verrijken
en hun leven minder treurig te maken. Hij heeft gegeven en, juist
-
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omdat hij gegeven heeft, moet hij blijven geven, zonder eind; en
niet zijn verstand, maar ook zijn geld, zijn dagen, zijne vermoeienis,
en eenige kruimels van zijne glorie. De beroemde schrijver is omgeven van parasieten en collectanten, van grafdelvers en dieven.
Beroemdheid is geen belooning, maar een vervloeking, een straf. »
We zouden aan Papini kunnen antwoorden dat de ware groote steeds
met vreugde geeft; en hoe meer hij geeft hoe meer hij ontvangt. Zoo
vindt hij juist in het geven zijn hoogste voldoening. We zouden er
kunnen aan toevoegen dat de eerste christelijke of, zoo niet christelijke
dan toch menschelijke plicht, bestaat in te geven zooveel men kan;
maar dit zouden vergeefsche woorden zijn, want ten slotte gaat het
hier om een stukje literatuur, om een bladzijde mooie literatuur, die
echter weinig menschelijkheid verraadt. Dan volgen de ervaringen
met de kunstenaars die muziek willen scheppen met de krachten der
natuur : het rumoer of het fluiten van den wind, het weerklinken of
opbruisen van watervallen, het gebrul van wilde dieren, het gebrom
der bijenkorven, het gekir der duiven, het gekrijsch der civetkatten,
enz., vereenigd met het gedruisch van een hamer op een aambeeld,
het gefluit van een locomotief, het gehuil van een sirene, en een lawaaierige claxson; en al deze geluiden en kreten en gebrul verheffen
zich eindelijk tot een hoogeren toon en worden een helsch gedruisch.
Ofwel is het de ervaring van den kunstenaar die in de stilte uitgezochte
melodieën hoort ; ofwel van dien anderen die standbeelden uit rook
vervaardigt; of een anderen nog die een tooneel uitdenkt, zoo realistisch dat er in ernst op gemoord wordt; of een tooneel zonder mannelijke of vrouwelijke acteurs, maar slechts « engelen, demonen, spoken,
schimmen, levendige afgoden, stomme centauren, sprekende machienen en apen. » Andere hoofdstukken van dit boek zijn caricaturen
der geheime wetenschappen,_ van het spiritualisme, het spiritisme, en
van de niet christelijke godsdiensten. We zien figuren voorbijtrekken
die verklaren mirakels te kunnen doen, maar altijd fiasco lijden;
apostelen die de wereld zouden willen verbeteren met « op zachte,
discrete wijze en in 't grootste geheim, het uitroeien te verhaasten der
zwakken, der ongeneeslijke zieken, der ouderlingen, der onzedelijken
en der misdadigers, al de wezens die 't niet verdienen te leven, of die
leven om te lijden, en zware lasten aan de maatschappij opleggen. »
Dan volgen er dwazerikken die zich bekwaam achten niet de dooden,
maar wel de levenden te bezweeren, en te doen verschijnen op welken
afstand ze zich ook bevinden, of tot welk ras ze ook toebehooren.
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Daarna komen er geëxalteerden aan de beurt die de formule uitgevonden hebben om schimmen te bewaren én u vertellen dat zij het talent
ervan benuttigen. De priester van het Ik ontbreekt niet, noch de prediker van 't verdierlijken van den man, noodzakelijk om het menschelijk geluk, de menschelijke zaligheid te bereiken; en wekrijgen ook
den geneesheer die snijdt, verplaatst, herschikt, zelfs stukken van de
ziel repareert of hervormt, om te komen tot een geestelijk volmaakten
mensch.
Dan komt de beurt aan de bizondere verzamelingen van Gog
deze der reuzen die, zoo allen bij elkaar gezet, maar de bewondering
der menschen missend, van verveling aan 't kwijnen gaan, en zich
alleen door de vlucht kunnen redden. Dan komen de dichters die er
zich op toeleggen alles vreemder en heelemaal nieuw voor te stellen,
maar niet in staat zijn iets te verwezenlijken. Dan de dubbelgangers
van groote mannen die, alhoewel uitstekend getrukeerd, ja, bij den
eersten blik voorkomen als Nero, Napoleon, Voltaire, Ibsen, Cromwell, Victor Hugo, Raphaël, Socrate, ' Schiller, Cervantes, Shelley,
Tolstoï, maar nauwelijks openen zij den mond of we zijn ontgoocheld
en vinden ze dom en dwaas. Daar voor ons trekt ook de collectie
voorbij der honderd verkensharten; en we zien ze onderdompelen
in een oplossing die hunne musculaire werking bewaart, » en aldus
ziet men ze eiken dag bewegen, en hun rythmus geeft Papini sadieke
gedachten in.
Te lang zou het zijn, al was het met een enkel woord, ieder hoofdstuk, of ieder personage van dit boek aan te- duiden; we treffen er den
specialist in de studie der luizen aan, over dewelke hij verslagen,
boeken en leergangen heeft gereed gemaakt om een leerstoel te
veroveren; dan den advocaat die beweert dat, zoo men de rechtvaardigheid op aarde wil verwezenlijken, het noodzakelijk wordt de onschuldigen te vervolgen, 't is te zeggen dezen, die de wereld als rechtschapen menschen aanziet, maar die in hun hart misschien de kiem
dragen van latere misdadigheid. En er is ook de caricatuur van den
leeraar van wijsbegeerte, Cacavone wiens formuul luidt : zijn
niets; en deze van den dronkaard, en van den humanitair die niet wil
dooden, maar integendeel dikwijls doodt, zonder het zelf te weten.
Wé vinden er in ook enkele nostalgieke bladzijden : de intrede van
Gog in eene volkomen verlaten stad; en het verlangen de menschelijke
natuur te ontvluchten om een soort almachtige God te worden; en
het droomen van een nieuw leven en een nieuw menschdom op aarde.
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En dit alles wordt afgewisseld door een lach en een scherts, of een
korte verpoozing of een sermoen of een droom of een macabere vondst,
of een hansworsterij en een caricatuur, vermengd met sombere uitlatingen, en wreede spotternij en dor sarcasm.. En doorheen dit alles
heeft Papini een overdaad van eruditie ten toon gespreid. Maar dit
werk is er niet beter op geworden; het heeft het veeleer logger gemaakt.
Haast in elk werk van Papini hebben de tranen en de vaak ingehouden smart hun deel. Dan breekt doorheen de dorheid des harten, een
klare bron van poëzie, die bij ons het gevoel van echte grootheid wekt en
ons tot bewondering dwingt. Zelfs zijn negatieve kanten wekken smart
in hem en dit geeft hem een behoefte naar iets grootsch en schoon, en
maakt van hem een minnaar der natuur, een zoeker, hongerig naar God.
Maar Gog is geen godsdienstig boek geworden; het stuwt het hart niet
naar boven; het staat niet gespannen van leven ! Niets dan de willekeur
eener teugellooze fantazie, die niet bij machte is iets werkelijk groots
te scheppen. De voorstelling van deze onwezenlijke, duistere en lage
wereld, laat ons koud; we weten dat het sadiek verlangen van een Gog
een uitzondering is op deze aarde, uitzondering die we in alle tijden
en plaatsen zouden kunnen ontmoeten; en de wreede blijdschap die er
op volgt, boezemt ons medelijden in met hem die ze uitgedacht heeft.
Enkele bladzijden van dit. boek zouden hebben gepast in het Almanacco Purgativo, die in 1914 door de futuristen werd samengesteld,
en waaraan Papini heeft medegewerkt; andere zouden dagbladartikels
kunnen zijn, die ge vandaag met genoegen leest, maar morgen hebt
vergeten; andere zouden kunnen opgenomen worden in een boek
A la manière de...; terwijl andere slechts vrij onbeduidende caricaturen
en schetsen zijn. Gog is trouwens geen gebeeldhouwde figuur, maar
veeleer een paspoort dat Papini het recht geeft, al wat hem door het
hoofd gaat, uit te spreken. Het zwakke punt van dit boek, in artistiek
en moreel opzicht, is dan ook het opdringen van dit personnage. Op
artistiek gebied is Gog slechts een kartonnen personnage, dat niets
vermag, tenzij cheques onderteekenen en, bij iedere nieuwe ervaring,
verklaren dat hij zich verveelt. Indien het dezen man gelukt is, van
den armsten de rijkste man der Vereenigde Staten te worden, dan
beteekent dit dat bij al de verschillige geniale bekwaamheden welke
hij- van nature bezat en ontwikkelde, ook een grondige kennis der
menschen, en de macht om ze te beheerschen moet gehad hebben.
Grootsche ervaringen zal hij in zaken voorzeker opgedaan hebben,
met geweld en kracht moet hij gestreden hebben, oorlogen gevoerd
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tegen coalities van menschen, en zich op zijne beurt met andere
menschen hebben verbonden om te kunnen leven en te overwinnen.
Zaken zijn een groote school van zielekennis : wat beteekenen nu,
voor een mensch die den harden strijd van 't leven heeft gekend en
ruimen omgang heeft gehad met zijn evennaaste, diens fouten en deugden beseffend, de intellectueele avonturen waarnaar Papini zijn Gog
zoo gretig verlangen doet ? Waarlijk dit zijn avonturen... waarvan
men in de boeken leest; zij hebben zich artificieel in de hersenen van
den schrijver gevormd. Er is niets levend in, en een man van- de daad,
als Gog, zou om de poverheid van het overwonnen leven slechts
kunnen lachen. De figuur van den avontuurlijken milliardair, welke
Papini met de somberste kleuren schilderen wilde, en waarop hij eene
ontzettende expressie wilde drukken,. bestaat niet, ze leeft niet, omdat
ze niet wortelt in de moederaarde.
Op moreel gebied, geeft Gog aan Papini de gelegenheid om zijn
eigene schrijvers-verantwoordelijkheid te ontwijken. Papini had het
recht te fantazeeren zooveel hij wilde, hij mocht de gruwelijkste en
dwaaste dingen verzinnen, een sadiek instinkt achtervolgen, zich
verlustigen in intellectueele wreedheid, de onwaarschijnlijkste avonturen scheppen, scherts en hansworsterijen uitkramen, menschen en
dingen kleineeren, op voorwaarde evenwel, dat hij zijne volle verantwoordelijkheid in dezen aanvaardde. Maar integendeel, pessimistische
uitlatingen herhalen, die we reeds in andere zijner werken hadden aangetroffen; zich veroorloven al wat hem door het hoofd komt tegen het
menschdom neer te schrijven, en dan zeggen : « zoo zegt Gog, » dat is
te gemakkelijk, en, eerlijk gezegd, dat is geen houding. Den schrijver
Papini ontkennen we niet het recht zich te vermeien in het verzinnen
van zonderlinge of fantastische avonturen, maar dan moet hij den
moed hebben met Palazzeschi uit te roepen : « Laat me toch pret
hebben 1,»

Het grootste deel van Gog is geen echte schepping. Het is niet
geboren uit Papini's persoonlijke ingeving, maar is het resultaat van
veel lectuur : Poe, Villiers de l'Isle Adam, Barbey d'Aurevilly in de
eerste plaats — en werd bedacht terwijl hij ' te droomen lag - in een
gemakkelijken zetel, met het inspireerend boek naast zich. Geen atoom
van liefde is er in te vinden, geen kreet der ziel die uit alle krachten den
naam van Gog uitroept. Een individu als Gog --- laten wij even
veronderstellen dat hij levend zou zijn — moest eindigen, niet in de
bergen van Arezzo, op zoek naar nieuwe indrukken tusschen de arme
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landlieden, maar te Rome, neerliggend voor den Paus, of wel rouwmoedig op de borst te kloppend, geknield in eene kerk.
Maar, is dit boek waarlijk een tafereel van het dierlijk moderne
levcn, zooals schrijver het voorstelt ? Neen, want het geestelijk leven
dat Papini ons beschrijft, is het uitzonderingsleven van eenige enkelingen, die we met dezelfde psychologie onder verschillende vormen, in
alle tijden en in alle landen terugvinden : Griekenland, Rome en het
Oosten hebben ze gekend; zij waren er in de middeleeuwen, wij
ontmoeten ze in de moderne tijden; zij zullen er zijn in de toekomst,
zoolang we geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde krijgen.
Eigenlijk, zijn Papini's ervaringen maar een pover bezit, zooals
zijn kennis van het menschelijk hart en het menschdom vrij beperkt is.
Letterkundig vibreert hij meer dan een ander, en wanneer zijn hart
bloedt, dan is het omdat hij in een visioen de wereld naar den afgrond
ziet spoeden. Dan ontstaat er in hem eene droefenis die poëzie is, en
deze poëzie spreekt Papini vrij van al zijne hardvochtige droomen en
van zijn dol en paradoxaal schimmenspel.
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Djirre
Toen Djirre's grootvader hier met zijn boot strandde in een van de
stormen van de jaren achtienhonderd en zooveel, toen was zijn naam
nog Girrowitz, en hij was een Noor, maar door de visschers waar hij
bij gerocht werd dien veel te grooten Girrowitz algauw verkort tot
Djirre, en sinds was het zoo gebleven.
Wanneer Bennie Djirre nog school ging werd hij gevreesd door
de jongens om zijn barschheid en zijn kracht. Hij was kort en in zijn
blonden wildemanskop gloeiden zwarte oogen. Djirre zei nooit veel,
zijn gelaat was koud wanneer men hem aansprak, alleen zijn oogen
onderlijnden de schaarsche antwoorden die hij gaf. Zijn moeder was
een vischwijf maar een goeie vrouw; zij woonden in de Pekstraat
in een van die lage huisjes met een boogde deuropening en kleine
vensters met luiken, Doch daar was Djirre's thuis niet, wel ging hij
er slapen en at hij er als moeder thuis was, maar na school dwaalde
hij 't meest in de duinen of ging krabben vangen aan de Muur te
Zeebrugge, 't liefst nog volgde hij overzee vaders boot zoolang hij
hem zien kon en ging dan op 't eenzaamste staketsel met een paar
vrienden wachten tot hij weerkwam, Makkers had de jongen weinig,
alleen Djo Arends en Tei Populier hielden waarlijk van hem. Ze
vischten samen, zwommen samen en al de sloepen die keerden
hielpen ze binnenhalen — want toen hadden de booten nog geen motor.
Djirre leefde van de zee ; hij kende niets dan de grijze rijzende
zee, het bleeke strand, de witte duinen en was nog nooit -het groene
binnenland ingetrokken. Djirre werd als de zee : sterk zwijgend diep.
Toen hij voor goed meevoer met vader was hij zeventien jaar en bij
de lavers ging hij door als de sterkste van 't visschersvolk, zelfs
de lange Koterbille kon het bij hem niet halen in het zeilen trekken of
het spelen met manden visch.
Djirre dronk nooit, dat had hij geleerd van vader; en wanneer op
Nieuwjaarsnacht vele visschers zingend door het straatje waggelden,
luisterde hij telkens tot ze voorbij waren, grimlachte dan en keek naar
vader die knipoogde. Moeder raadde naar de stem wie er al bij was —
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ze klapte luid en als ze zweeg bleven de klanken hangen in 't huisje.
Zoo was het dikwijls, want de mannen spraken weinig.
Toch was Djirre niet gesloten voor alles. Hij viel soms te Populier's binnen, die was zijn oude maat en voor diens zuster had hij een
zwak. Wanneer ze hem aansprak was hij blij, maar zei zelf nooit iets;
er was in hem zoo'n wonderend gevoelen voor dat zachte meisje, dat
zijn trots aan banden lei en hem rusten deed van de harde gespannenheid van geheel zijn wezen. Zij wist dat zijn oogen op haar rustten
wanneer ze haar. werk deed in huis, maar ze liet er nooit iets van
merken. Alleen op avond had ze hem ontmoet toen hij van de boot
kwam -- zijn noodje droeg hij in een net. Ze hield hem staan en vertelde hem hoe ze, geweigerd had mee te gaan in den bloemenstoet en
« te dansen voor 't plezier van die vreemdelingen » zei ze « de Oostendenaars moeten het maar doen, lijk elk jaar » en ze keek in zijn oogen,
lachend en wat hij zeggen zou. Hij keek terug, zijn verweerd vuurrood
gezicht loech zacht : « Marietje », zei hij en ging, zijn klompen bokten
in de straat, hol en hel dooreen. Voor haar was 't genoeg, de zware
toon zong nog in haar ooren, « Marietje » had hij gezeid die goeie
Bennie. Een paar maanden daarna waren ze getrouwd.
Uit de spaarcenten die vader reeds lang had weggelegd kon hij
een geernaartsboot bestellen op de werf, en van zijn eigen duiten
huurde hij een huisje in de Breydelstraat, Marietje bleef thuis of ging
naar Brugge met geernaars al vroolijk babbelen met haar schoonmoeder en lachend, heimelijk vol genot, als men haar sprak van Bennie.
Djirre ging uit 's morgens heel vroeg en voer recht door, laveerend tegen den zeewind op, tot aan den Wandelaar, of schuin weg tot
boven Heyst soms. Wanneer hij dan weer kwam rookte het stoofke bij

de mast en de geernaars kookten rozerood, want Djirre. kwam nooit
terug of hij moest er zóóveel hebben. Het volgend jaar hadden ze een
kindje, een jongen en hieten hem Bennie. Het kind leek zijn vader,
maar toen het loopen kon en later wanneer de jongen school ging was
Marietje heel blij dat hij veel van haar hield en dat hij meer sprak dan
Djirre. Die loech daarmee en zei dan soms wat van « babbelkous » of
« al dat kletsen », dan sloeg 'Marietje met den handdoek naar hem en de
kleine schaterde van pret « vecht maar » schreeuwde hij en Djirre
gromde lachend wanneer de jongen tusschen zijn- knieën kwam staan.
« Wel, gij belooft, ventje ». 'De kleine Bennie werd kloek als zijn vadert
en levendig als zijn moeder. Als 't verlof was wilden de jongens om
strijd met hem mee... die had altijd de schoonste meeuweschelpen
-
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liggen, en in de fonteintjes wist hij de dikste en de zachtste katjes
staan, geen enkel was zoo stout om ze te gaan snijden tusschen 't riet,.
want voor de putten waren de meesten heel bevreesd.
Bennie hield van de haven en de schepen en hij droomde van te
varen. Zoo kwam het dat de jongen reeds dikwijls aan Djirre gevraagd
had om mee te mogen in zee; dan kon hij helpen, zei hij, en leeren
visschen. Eens hielp moeder den jongen — hij had haar zoolang lastig
gevallen en « hij kan er maar deugd van hebben » zei ze en om zichzelf
te overtuigen dat het goed was en dat ze niet moest vreezen «'t weer
staat vast en over eenige uren zijt ge terug éh Bennie. »
Hij mocht.
Vader roeide tot buiten de havengeul, toen greep de wind in 't
zeil en de boot gleed zachtjes voort wiegend op de zee en den wind,
zonder gerucht dan 't kreunen van den mast en 't borrelend zog aan
het stuur. Bennie stond even achter het bruinroode stuurzeil, het
zwol in de bries en deed de boot lichtjes hellen. Hij dook onder den zeilboom door' naast het stoofke en zag den zwart en groenen onderbouw
van 't staketsel en 't wit der leuning erboven met enkele kleine zwarte
menschen die erover. lagen. Op de lichttoren woei een roode vlag.
Bennie zag nog de lange bleeke dijk en de vele zwarte hoofden waar
de baren over braken en schuimend doodliepen op het strand. Toen
keek hij in zee. Bij 't stuur volgde Djirre zwijgend zijn jongen in al wat
hij deed : ja daar zat een visscher en een Girrowitz in.
Zoo voeren ze voort. In 't inhalen van 't net hielp de jongen meer
dan hij kon en vroeg en praatte meer dan vader lief was.Toen ze rond
den avond terugkeerden zat hij dan ook stil en moe in 't water te
kijken... twee donkere menschen in de boot, het groote zwarte zeil
boven hen en de zee, en de hemel.
Plots rukte de wind in 't zeil, de boot wankte. Djirre keek naar het
water en zocht in de lucht. Toen nog een ruk en nog een. Hij liet het
zeil tot halfweg zakken en gromde. Het was kil, de jongen zat bleek
maar hij wist het niet. De zee werd groen-zwart en in de lucht bultten
donkere wolken.
't Werd stilaan late avond, gauw kwam de nacht. De boot rees en
daalde met de malende deining; de voor- en de achtersteven kletsten
om beurt in 't sop en de wind flapte dan telkens de baren ertegen dat
de kille spattende droppels op het dek neerregenden. Bennie voelde
ze, zijn hart was ijs, zijn oogen gingen van de zee naar vader ; die
liet het zeil heelemaal zakken maar hij deed het noode; — Ze waren
;
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nog niet eens aan 't begin van den dijk — de vuurtoren lichtte nog
ver — ze waren toch dicht bij de kust want uit het donker dook reeds de
zwarte romp van de Pier ; misschien kon hij zijn boot laten stranden,...
een oogenblik kwam zijn visschersgemoed daar tegen] op, dan zag hij
in 't duister Bennie die langs de zeilboomen naar hem toekwam —
en dan plots gierde de wind in Djirre's gezicht « hou je vast jongen »
schreeuwde hij.. Nevens de boot rees een reuzige golf, een bleek
gevaarte dat ineens neerbruischte over de boot; hij sloeg om, kwam
recht en ging toen geheel ,op zij liggen. Half verdoofd kwam Djirre
boven « Bennie » huilde hij, en dook weer onder; dan zag hij even 't
licht van de vuurtoren en ging aan 't zwemmen, zwaar en lastig. Hij
zag en hoorde en dacht niets meer. Zijn klompen was hij kwijt, maar
zijn boezeroen trok hem voortdurend onder. Hij zwom met harde
breede slagen, schuin weg van het licht dat hij gezien had, en de baren
'sleurden hem mee of hielden hem onder tot hij half verstikt het zoute
water slikte. Djirre voelde strand. Versteven en gedachtenloos kwam
hij recht. Daar stond hij alleen in de akeligen nacht, bleek doemden
altijd-voort de schuimende golven op en 't donderde in het duister als
ze braken op het zand. — Djirre rilde ; Bennie i — de wind sloeg zijn
natten kop — had hij Bennie's stem niet gehoord ? — weer zwiepte de
wind in zijn gezicht — Bennie was nog bij de boot. Het sloeg Djirre in
den kop, en met een gegrol waar een snik in smachtte ging hij te water,
tegen de baren op. Woest en machtig maaiden zijn armen in 't water,
driftig snokten zijn beenen. Zwemmen ! Als hij Bennie maar redden
kon. Misschien hing hij ginds aan de boot ergens in 't touwwerk
vastgeklampt, << jongen toch, Bennie ».
Bennie stond op het strand. In het duister had hij vergeefs gekeken
naar vader, en hij was te afgemat van 't zwemmen en te doornat om een
paar hoofden af te loopen en te zoeken, en daarom riep hij zoo luid hij
kon « Vader ». Zijn kinderstem ging mee met de wind en vader hoorde't
maar Bennie wist het niet. Er kwam geen antwoord. Hij voelde het
zilte water dat beet in zijn keel, dat van zijn haar in zijn oogen liep.
De wind miek hem bang en rillend in zijn klevende kleeren riep hij
nog eens « Vader »; maar het ging minder luid, en dan weer « vader »,
maar zijn keel snokte toe, zijn borst zwol van 't snikken, hij begon te
weenen overwonnen door het groote droef gevoel, bang en bevend in
den stormwind.
Djirre zwom. Nu eens zwalpten de baren in zijn gezicht, dan weer
werd hij gedragen hoog op een golf die hij niet kon weerstreven. Toch
.
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ging hij vooruit. Hij moest. Bennie was ginder, hij wachtte op vader.
was hij er rog ? — De boot was reeds veel genaderd Djirre zag hem in.
't onzekere van zijn natte oogen zwarter nog dan 't water. Het schip lag
geheel omgeslagen, een speelding voor de zee, de mast rees met de
deining langzaam op alsof de boot weer recht zou komen en sloeg dan
met geweld terug wanneer de rijzende golf voorbij was. Dat zag Djirre
niet, hij wilde bij de boot zijn en Bennie- Bennie vinden. Zijn weinige
kleererg wogen als lood, hij voelde de moeheid in zijn armen. Maar hij
wilde. Hij wrong zijn lijf met de spijt in zijn hart en zwom weer. De
mast ging even op... Djirre kreeg de slag op zijn hoofd, een oogenblik
kwam voor zijn oogen een helder licht met roode vlammen, zijn
lippen zeiden nog eens « Bennie », toen zonk hij weg, en de volgende golving deed de mast weer langzaam rijzen.
Bennie strompelde naar den dijk toe, en snikte « Och, Moeder ».
Blankenberghe.

366

W. S.

De tragi-komiese toestand onzer tijdschriften
Waarde Marnix Gijsen,
U hebt onder dezen titel in de laatste aflevering van KunstOpbouwen een artikel geschreven, waarvan u bij voorbaat hebt gevoeld
dat het « meer dan een vriend kwetsen » kon.
Ik weet niet of het inderdaad bij anderen de vriendschap heeft
gegriefd, maar zeker heeft het ons allen onaangenaam verrast. En,
waar onze vriendschappelijke omgang nooit het vermoeden heeft gewekt dat u de leiding van dit tijdschrift of de opname van om het
even welke bijdrage minder gelukkig vondt, gaf me uw artikel zelfs
een zeer onbehaaglijk gevoel. Te weten dat uw stuk de vriendschap
kwetsen kon had u ervan moeten weerhouden de bezonnenheid en de
bezonkenheid, die al uw ander werk kenmerken, prijs te geven, om
een artikel te schrijven dat de waarheid evenmin als de vriendschap
dient.
Uw oordeel treft zonder genade of onderscheid elk weekblad en
elk tijdschrift in Vlaanderen. Wat hebben wij aan te bieden, vraagt
ge u af, tegenover den kultureelen arbeid der Noord-Nederlandsche
periodieken?
« Als maandschrift bezitten wij buiten het lijk van Vlaamsche
Arbeid en afgezien van uitgaven voor specialisten, de bleke Vlaamsche
Gids, de hernieuwde Dietsche Warande en de slappe Tijdstroom »...
« Als weekbladen hebben wij de vijandige gebroeders Jong Dietschland en Hooger Leven »...
En uw oordeel over deze uitgaven ? Ik schrijf het hier over ten
gerieve en ten controle van onze lezers
« Ik val van de eene verbazing in de andere wanneer ik onze weekbladen lees, want ik merk hoe zij gestadig meehelpen om de provinciale
atmosfeer die ten onzent heerst en die een blijvende bedreiging is
voor onze kultuur, op onverantwoordelijke wijze aanmoedigen en
bestendigen. Er is geen enkel onzer tijdschriften, waar niet rijp en
groen, gezond en ongezond verstand, talent en bluf dooreen en op
gelijke voet aan het woord komen. Niemand van de verantwoordelijke
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redacteurs schijnt de moed te hebben ook maar een enkel artikel
beleefd of onbeleefd aan zijn inzender terug te sturen »... « Er zijn in
Vlaanderen een aantal mensen die met even veel gezag en talent een
artikel schrijven kunnen dan wie ook in Nederland, maar zij worden
dikwijls afgeschrikt door de nabuurschap, onomkombaar en beledigend, van proza van possierlijk allooi. Met hun zelfrespect wordt
hoogst zelden rekening gehouden. Het krities vermogen van de hoofdredakteurs vooral schijnt door welwillenheid, kopienood, vriendschapsbanden zodanig verzwakt dat men op alles voorbereid mag
zijn. »
Ziedaar de kern van uw verwijt en ziehier het verweer van dit
tijdschrift, opdat het groepje, binnenlands en buitenlands, dat zich
het gretigst verzadigt aan bedilliteratuur over Vlaanderen niet ongestoord geniete van uw proza.
Ik zal niet struikelen over het minder gelukkig fatsoen van uw
artikel, maar ik wil u niet de gelegenheid geven mijn zwijgen te begrijpen als een gemis aan moed, waarvan u zoo lichtvaardig en onverdiend al de redacties van de vlaamsche tijdschriften en weekbladen
beschuldigt; ik zou haast zeggen :tegen beter weten in. maant meer dan
een maand voor het verschijnen van uw artikel had ge kennis van
bijdragen die we, pas en zeer tot ons leedwezen hadden afgewezen;
maar ongerekend de ongevraagde verzen en bijdragen die we wekelijks
terugzenden, wil ik u gaarne vertrouwelijk een lijstje voorleggen van
een paar dozijn bijdragen van wetenschappelijken, letterkundigen en

kritischen aard, die door de redactie werden terzij gesteld, al hadden
de stellers dezer bijdragen alle minstens een paar boeken op hun
aktief. Het beteekent geen onvriendelijkheid tegenover deze genoodigden of inzenders dit, in antwoord op uwe beschuldiging, mee te deelen.
De besten onder ons hebben minder . gelukkige . momenten : ik heb er
in de laatste jaren geen treffender bewijs van ondervonden dan uw
eigen onrechtvaardig artikel, — maar de redactie van dit tijdschrift
is van meening dat ze den schrijver van een minder passend artikel
beter door een weigering dan door de opname dient. En ze is bescheiden genoeg om haar eigen werk aan dezelfde vrijmoedige kritiek te
onderwerpen. Aan moed ontbreekt het ons dus niet, Aan kopienood
hebben we nooit geleden. Aan wat dan wel? Zijn we dan zoo kritieken smaakloos dat we 't ongezond verstand niet kunnen onderscheiden
van 't gezonde, noch bluf van gave en van talent ? De redactie van dit
tijdschrift is even afkeerig als u van de larieliteratuur waarvan u een
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paar staaltjes citeert, zij strijdt met dezelfde opzettelijkheid tegen
voorbarige zelfgenoegzaamheid en kinderachtige zelfoverschatting,
tegen onnatuur en rethoriek en 't jammerlijk gemis aan kritischen
zin waaraan dit nog onvolgroeide vlaamsche volk lijdend is. Maar
waar hebben wij bluf en onverstand aan het woord gelaten in dit
tijdschrift ? Sla er nog eens enkele afleveringen op na, laten we zeggen
sedert Oktober, om dit onderzoek niet noodeloos te rekken, en zeg
me : waar zit de bluf en het onverstand ? In het artikel van uw leermeester prof. Van der Essen ? In dat van Dr. Elias, dien u, meen ik,
rekent tot de jonge sterke geesten van dit land? Of in de bijdragen van
Leo Picard en Dr. Van Roosbroeck, die ik door uwe bemiddeling heb
ontvangen ? In die van Urbain Van de Voorde, prof. Arcari, Constant
Eeckels, Marie Koenen, Leopold Levaux, M. Belpaire, Felix Rutten,
E. De Hovre, J. Eeckhout, Antoon van Duinkerke ? In de kronijken
van Arrigo Levasti, R. Lozada, Jan Hallez of Jules Persijn ? de mijne
geef ik gaarne aan uw oordeel prijs. Bedoelt u misschien de bijdrage
van Gerard Walschap _die u tegelijk prijst om zijn vinnige kritiek en
als hoofdredacteur van Hooger Leven van kritiek- karakter- en smaakloosheid beschuldigt ? En wat is er buiten de antwoorden op.de rondvraag over den stand der kritiek in Vlaanderen nog meer verschenen
in deze afleveringen ? Een viertal niet onverdiènstelijke verzen of
korte bijdragen van jonge menschen wie we deze kans gaarne hebben
gegeven. Is dit gezelschap waarvan de meesten ook medewerken aan
,de Noord-Nederlandsche tijdschriften dan zoo min ? We zullen gaarne
van u de namen vernemen van de « mensen met gezag en talent »;
van de sterke geesten in Vlaanderen wier zelfrespect zich door deze
nabuurschap beleedigd waant. Wij willen beproeven ze te winnen
voor een gemeenschappelijker arbeid. Want voor de -twijfelachtige
kans van hunne medewerking willen we gaarne de vernedering van
een weigerend antwoord ondergaan. Wij zelf zijn bescheiden genoeg
om ons niet te rekenen tot het « aantal mensen die met even veel gezag
en talent een artikel schrijven kunnen dan wie ook in Nederland »; wij
overschatten noch ons eigen arbeid noch het werk van anderen in
Dietsche Warande, maar wij komen er voor uit dat we geen mal figuur
maken in de rij der nederlandsche tijdschriften, en wij meeren te
mogen zeggen dat we voor de kultureele wedergeboorte van ons volk
doen, wat, met inachtname van de middelen over dewelke wij beschikken, doenbaar is. Maar , over deze middelen schrijft u met een luchthartigheid die bevreemdend is. Ik weet niet welk tijdschrift u bedoelen
-
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kunt waar u beweert dat « de uitslagen van enkele periodieken bewijzen
dat een tijdschrift in Vlaanderen— wel degelijk een zaak kan zijn. »
Wat staat er nog recht van al de tijdschriften die deze laatste dertig
jaar in Vlaanderen werden opgericht, al werden ze gespijsd door onvergoede bijdragen en veel ongerekeriden arbeid? Ik heb niet den
indruk dat de uitgave van de Vlaamsche Gids en De Tijdstroom zulk
een loonend bedrijf is.., en ' uwe verhouding tot Dietsche Warande is
toch vertrouwd genoeg opdat u weten zoudt, wat trouwens een publiek
geheim is, dat dit tijdschrift haast dertig jaar lang jaarlijks duizenden
heeft gevergd; en dat het ondanks de verblijdende toename van abonnenten nog lang niet over de middelen beschikt om van dit tijdschrift
te maken wat het eenmaal worden moet. Wat Nederland presteert
op het gebied der tijdschriften waardeeren wij met dezelfde warmte
als u, al is 't geraden u niet blind te staren op een tijdschrift als « De
Gids », maar zoolang Vlaanderen niet zijn kultureele eenheid zal
hebben herwonnen, zoolang de door u geroemde vlaamsche « intelligentia ?> niet bij machte en niet bereid zal zijn in plaats van' arme 65 fr.
voor een jaargang, zooals nu, drie honderd vijftig en vierhonderd
frank te betalen zooals de Nederlanders voor de Gids en Elsevier,
zoolang zal het tijdschriftenleven in Vlaanderen niet zijn volle hoogte
kunnen bereiken. Tenzij... tenzij we in plaats van verguizing zonder
onderscheid en een misplaatste zelfrespect, een blijmoediger en een
daadwerkelijker samenwerking mochten verwerven van alle krachten
en sterke geesten in dit land. Op de concentratie dezer krachten is
het streven van de redactie sedert jaren gericht. Maar het is niet bemoedigend dat u hiervan niets hebt gemerkt, noch van ons streven
om door een systematische belangstelling te wekken voor. wat er
buiten deze landsgrenzen wordt gepresteerd, de vlaamsche krachten
op te stuwen tot arbeid van grooter formaat en te hoeden voor zelfoverschatting.
U schrijft dat de vlaamsche werken meest alle eerst in Hollandsche
tijdschriften zijn verschenen. Dat is waar, althans voor de romanliteratuur, want de Vlamingen onderschatten geenszins de waarde
van de erkenning door de Nederlandsche tijdschriften en zij weten
bovendien dat vaak de kortste weg om tot zijn eigen volk door te dringen langs het buitenland omloopt. Maar hier zit tevens een finantieele
faktor aan vast, die u niet eenmaal schijnt te bevroeden. In elk geval
ik heb nooit den moed gehad Streuvels of E. Claes of Timmermans of
Roelants of Walschap te verzoeken mij een uitvoerigen roman af te
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staan dien ze in Holland konden plaatsen, en tegelijk met hun handschrift aan dit tijdschrift zeven, acht duizend frank honorarium kadeais
te doen. Daarom waren we dubbel dankbaar desondanks verhalen als
Herman Coene I en Pieter Fardé te kunnen geven, voor welke geen
enkel nederlandsch tijdschrift afkeerig zou zijn geweest.
Zoo waarde Marnix Gijsen, is haast heel uw artikel, onverdedigbaar van inhoud, ongepast van toon en misrekend voor het doel.
De verrassing van de zweep kan heilzaam zijn voor honden en muilezels, maar zij is onder vrienden nooit gebruikelijk geweest. De zorg
voor Vlaanderen's kultuur is geen rechtvaardiging van uw stuk. Wij
lijden niet aan overprikkeld zelfrespect noch aan vroegtijdige zelfgenoegzaamheid en wij zijn dankbaar voor elke hulp en eiken raad.
Wij meten het peil van dit tijdschrift niet aan den stand der abonnementen; wij weten wat het is en weten wat het worden moet. Want de
zorg om onze kultuur is bij ons niet minder wakker, niet minder
moedig en niet minder offervaardig dan bij u.
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Het Muziekleven te Antwerpen
(FEBRUARI—APRIL).
SYMPHONISCHE CONCERTEN EN OPERAVOORSTELLINGEN.

Door zijn aanzienlijke uitbreiding is het Antwerpsch muziekleven
bij machte plaats te verleenen aan het vele dat in de kunst der tonen
tot uiting kwam. Bij de prestaties van koor en orkest, deze twee
machtige grondspelen van het aldus op eigen tijd afgestemde orgel,
voegen zich deze van instrumentale en vokale solisten, groepsgewijs
optredend zooals in de kamermuziek, of individueel zich doen geldend op het hun beschikbaar terrein. Elk afzonderlijk register is tot
spreken te brengen; wat ter plaatse ontbreekt of niet onmiddellijk
beschikbaar is, wordt elders betrokken, _- een systeem, dat niet tot
bevordering strekt van lokale krachten, maar gelegenheid ' geeft iets
op te vangen van het zoo hoog-opgedreven Europeesch kunstenaars-

bedrijf.
Niet alles wat geboden wordt is in ontvangst te nemen. Het
heerschend tempo kent geen andere maat dan die de gelegenheid hem
voorschrijft. Het leeft zich dynamisch uit, zonder bekommering of
het niet verbeurt wat pas verwonnen werd, of niet ontkracht wat
straks op zijn beurt zich aanmelden zal. Alles hoort geborgen alvorens
het afgebakend seizoen ten einde loopt, waarom het geen synchronische verwikkelingen schuwt en vaak bij en naast elkaar plaatst, wat
voeglijker uit en na elkaar te houden was.
Zoolang geen soort van geestelijk metronoom vat heeft op de regeling van het muziekleven, kan van verandering geen sprake zijn..
't Valt spijtig uit voor het waardevolle, dat hierdoor gemist moet worden en dat vaak slechts voor een klein gedeelte beantwoordt aan de in
werking gebrachte energie.
Tot het groote publiek richten zich de symphonische concerten
en de operavoorstellingen, waaraan deze bespreking te wijden is.
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MAATSCHAPPIJ DER NIEUWE CONCERTEN.
Het symphonisch Februari-concert dezer vereeniging greep
plaats met medewerking van Wilhelm Backhaus. De naam alleen
reeds van dezen Leipziger virtuoos was voldoende om het volk naar
de tweedaagsche uitvoering te doen toestroomen. We maakten verleden jaar kennis met hem op een klavieravond van de Joodsche
Muziekvereeniging, waarop hij uitsluitend werk ten gehoore bracht
van Beethoven en Chopin, de twee meesters, waarmede hij ook op
dit symphonisch concert te voorschijn kwam.
Backhaus wijzigt niet grondig zijn spel alnaar hij zich van den
eersen naar den anderen meester wendt. Het partikuliere versmaadt
hij omwille van het algemeene. Streng is alles bij hem afgewogen, —
een strengheid die onmeedoogend weert wat ook maar eenigszins
zweemt naar pianistieke gemanierdheid. Het ideaal van zijn virtuositeit is technische volmaaktheid; voor het overige zorgt zijn steviggespierde, viriel-doorwarme persoonlijkheid, die steeds inneemt door
wat zij van haar eigen -uit op het klankbord van den vleugel overbrengt; zij beschikt over een oneindigheid van schakeeringen, 't allermooist in de overgangen van forte naar piano en omgekeerd.
Zijn vertolking van Beethoven's laatste Concerto, deze in - Es
groot, werd een sekses zonder weerga. Op studies, een Nocturne en
de eerste Ballade van Chopin volgde een trits van niet minder gewaardeerde nummers-buiten-programma.
Het orkest bracht onder leiding van Lodewijk De Vocht de
Klassieke Symphonie » van den Russischen componist Prokofieff
ten gehoore. Meer maak - dan draagwerk 1 Zoo tenminste was de
indruk, ons door deze uitvoering gegeven.
. De «c Tragische Rentocht » van den Franschen meester Florent
Schmitt werkt als programmamuziek niet overtuigend. Veruit de
belangrijkste orkestnummers van den avond waren de Passacaglia
en de Giga van jozef Jongen, onder de directie van den toondichter
bij deze gelegenheid voor het eerst uitgevoerd. Jongen grijpt in zijn
polyphonische betrachtingen bewust terug naar de oude vormen der
absolute muziek, die hij met veel beleid en doorzicht toepast op het
moderne orkest.
Op het concert der maand Maart ontplooide deze Maatschappij
haar geheele macht. Haar beste programma's dankt deze vereeniging
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overigens aan de medewerking van het gemengd koor der Chorale
Coecilia.
't Vol spel stond bij aanvang en slot van den avond opengezet,
-- het vol spel van koor, orkest en solozangers. Het grootsch - opge
vat, stevig neergeplant « Dettinger Te Deum » van Haendel, en het
eveneens grandiose, maar onvoldoende gegroepeerd slottooneel uit
Goethe's « Faust » van Schumann, lieten ternauwernood plaats open
aan de solokantate « Ich will den Kreuzstab gerne tragen » van Joh.
Seb, Bach.
Schopenhauer's philosophie vindt den weg van het leven naar den
dood in de vernietiging van den individueelen levenswil; Wagner doet
hetzelfde doodsidee opwalmen uit zijn bedwelmend liefdespoëma
« Tristan en Isolde. » Bach blijft als geloovende sterveling evenwel
gespaard van de kwellingen des geestes en de afwijkingen van ver.pletterenden hartstocht. Zijn verlangen naar eeuwigheid wentelt zich
opgetogen langs des Heilands Kruis naar den verlossenden dood.
Groote stemming ging uit van de sobere, eerbiedig-aangevoelde
voordracht van den baszanger Thomas Denys.
Met de uitvoering der beide andere werken oogstten de leider
De Vocht, de solisten Mevrouw Plato, de heeren Sterkens, Denys en
Van Beveren, alsmede het koor en het orkest schitterenden bijval.
Het concertjaar werd door deze vereeniging besloten met een
avond gewijd aan de Italiaansche muziek, meer in 't bijzonder aan
Ottorino Respighi, den meester, die bij deze gelegenheid persoonlijk
optrad als uitvoerend pianist en vertolkend dirigent van eigen werk.
Hierover is uit te weiden bij de bespreking van 1espighi's verschijning te Antwerpen.

CONCERTEN DER MAATSCHAPPIJ VAN DIERKUNDE.

Deze symphonische concerten strengelen zich uit langs de verschillende Woensdagen, waarover het seizoen beschikt. Aan dergelijke
regeling zijn tal van artistieke en ook zakelijke voordeelen verbonden,
welke door deze inrichting ' met wijs beleid uitgebaat worden. Zoo
vormde zich een vast publiek, dat — al weze het ook zeer gemengd
weet wat het eischen mag en waardeert wat geboden wordt. Van
nabij doorgedreven is harerzijds de africhting , van het orkest, dat
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zich onderscheidt door lenige aanpassing aan de inzichten van den
leider en door onderling nauwe samenvoeling.
Het eerste Woensdagconcert der maand Februari misten wij
door een samentreffen met een elders plaats hebbend concert.
't Bracht onder leiding van Florent Alpaerts een eerste uitvoering
van « Sotternieën », naar-luid-van anderen een uiterst opgewekt werk
van den reeds'• gunstig gekenden componist Schampaert. Een
Vlaamsche Kermis, een lustige doodenmarsch en een drollig-ingekleede heksensabbat vormen de drie tafereelen, waarlangs deze folkloristische orkestuitboezemingen opranken.
Veel goeds werd over deze nieuwe compositie gezegd. Dat er
smakelijk gelachen is, mag mede onder de welkome eigenschappen
der symphonische muziek gerangschikt worden.
Vermeldenswaard was tevens het optreden van den violist André
Gertler, grooten bijval verwervend met zijn ,vertolking van Mendelssohn's Concerto.
- Als hoofdnummer op het volgende Woensdagconcert, waaraan
de mezzo-sopraan Mejuffer Oidtmann haar medewerking verleende,.
kwam Beethovens Eroïca, niet verheffend genoeg uitgevoerd om
sterken indruk op te wekken. Van zeer opbeurende beteekenis was
daarentegen de welkome vracht, gelost in de eerste week van Maart.
Ze behelsde uitsluitend werk van Peter Benoit en was bestemd om
— der traditie trouw -- den sterfdag van den meester te gedenken.
Ingezet werd met de ouverture van « Elzenkoning », waarin de
Peter Benoit te herkennen is, geheel verzaad door het kunstleven
dat het Duitschland dier dagen zoo pas voor hem ontsloot; naar
Benoit, den gebieder over zichzelf en zijn kunst, voerde de ouverture
van « Charlotte Corday », voorafgegaan door een paar afzonderlijke
tooneelen uit ditzelfde lyrisch drama. De « Humoristische Heilgroet », een typisch gelegenheidstuk, waarin de oude Gretry met
« Oii peut-on être mieux » en de volksche Benoit met « Dan zal de
Beiaard spelen » elkander gul de hand reiken, kondigde als slotnumnier het oogenblik van afscheid aan.
't Meest belang op dit programma viel in feite toe te kennen
.aan de uitvoering van het « Symphonisch gedicht voor piano en orkest ». Ofschoon niet tot de repertoriumvaste werken van den meester
behoorend, werpt het volle licht af op diens beteekenis van scheppend
_kunstenaar.
De genesis van dit werk is makkelijk te volgen.
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Benoit nadert de dertig. Een rijke verzameling van klavierstukken lag gebundeld in zijn « Vertelsels en Balladen ». Met deze instrumentale kleengedichtjes heeft hij de vertolkende eigenschappen
van het klavier geheel onder bedwang gesteld van zijn romantischaangelegde persoonlijkheid, Nog steeds trekt het klavier als soloinstrument hem aan; doch niet langer meer is zijn fantazij te binden
door het bondig schema, dat zijn eerstelingen uitgebaat hebben. Zij
zoekt ruimer veld, zonder evenwel iets prijs te geven van den geest
die haar bezielt.
De overgang geschiedt zonder horten en stooten. Wat op zijn
weg verspreid ligt vat Benoit met machtigen greep samen om het
als bezegeld vast te klinken in den omvang van den symphonischuitgebreiden compositievorm. Het voor zichzelf sprekend resultaat
ligt hiervan besloten in dit symphonisch gedicht voor piano en orkest,
dat zoowel door zijn verhalenden en balladenaardenden inhoud - als
door zijn instrumentale toerusting, een geheel uitzonderlijke plaats
inneemt in de concertoliteratuur der negentiende eeuw.
Ook als uitvoering blonk dit nummer meest van al uit. De jonge
virtuose. Yvonne Van den Berghe leverde vooral in de beide eerste
deelen mooi voldragen werk. Het deed goed aan 't hart te mogen vaststellen dat ook de toekomstvolle jeugd zich om Benoit schaart. Van
zeer dichtbij en geheel con amore sloten zich Alpaerts en zijn orkest
bij deze prestatie aan.
Aan de voordracht van enkele declamatienummers, voorzien van
orkestbegeleiding, werd een week later plaats ingeruimd. Daaronder
was bijzonder te roemen het « Wiegelied » van Paul Gilson met zijn
zwaluwend gefladder omheen het ranke prieel van Emmanuel Hiel's
verzen. Door stemmige soberheid en te waardeeren voornaamheid
onderscheidde zich het debiet van den deklamator Jef Van Schoeland.
Met een- Wagner-concert werd het loopend seizoen besloten.
Als soliste van den avond was Mevrouw Poolman-Meissner aangekondigd. De faam dezer kunstenares had de ruime feesthalle doen
volloopen. 't Publiek der groote dagen wordt aangetrokken door wat
in grootschen stijl is opgevat. En onder de beteekenisvolle vertegenwoordigsters hiervan is deze zangeres, op wier medewerking de
Vlaamsche Opera ongelijk heeft in de laatste jaren geen beroep meer
te doen, voorzeker te rangschikken.
Ons stond bij 't late binnenkomen het machtig slottafereel van
de « Godendeemstering » te wachten, — dit tafereel, zoo grondig door
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Wagner gewijzigd en herdicht en zoozeer het kenmerk dragend van
zijn wijsgeerige evolutie. Jammer dat de tekst niet op het programma
te volgen was. In zulk enorme zaal gaat hiervan schier alles verloren,
en zulks ondanks de zuivere dictie van Mevrouw Poolman- Meissner,
die we bij vroegere gelegenheden steeds te waardeeren hadden.
Treffend relief werd door Alpaerts gegeven aan het samenvattend
karakter van deze zwaar geladen finale. Kracht en glans vereenigden
zich in de vocale voordracht, den stempel dragend van Wagner's
machtontplooienden stijl.
De geestdrift was algemeen en geheel in overeenstemming met
de beteekenis aan dergelijke prestatie te hechten.
Wel het seizoen, niet echter de maand was ten einde. De laatste
Woensdag werd besteed aan het traditioneel « Buitengewoon Concert », ditmaal bestaande uit de integrale uitvoering van de dramatische symphonie « Romeo et Juliette » van Hector Berlioz.
Men kent het ontstaan van dit werk. Na zijn ervaringen met
(c Benvenuto Cellini » brak Berlioz af met het gezongen. tooneel, waar
hij zich eerst veel later terug aan begeeft. Met zijn sterk-dramatischen
aandrang wist hij intusschen geen blijf. En wanneer hij hier uitweg
voor zoekt, richt* hij zich van links naar rechts om zich als scheppend
kunstenaar te kunnen uiten. Wat hem dienen kan voegt hij zonder
bezwaar te samen tot een geheel, waarin zijn ongebreidelde fantazij
zich onbelemmerd bewegen kan.
Zoo ontstond zijn « Romeo et Juliette », een dramatische symphonie, maar als dusdanig nu eens afzwenkend naar het domein
waarop" zich de opera beweegt, en dan weer aansturend naar wat
hoofdzakelijk in 't bereik van het oratorio gelegen is. In feite een complex, in zijn geheel te beschouwen als de muzikale uitwerking van het
scenario, Berlioz ingegeven door de tragedie van den bovenal vergoden Shakespeare.
Wat aan de werkelijke symphonie voorafgaat neemt tamelijk
veel plaats in. Berlioz wil door deze omslachtige inleiding den geest
van den toehoorder voorbereiden op de dramatische tooneelen,
waarvan de gevoelens en hartstochten uitgedrukt worden door het
orkest. Tot zoolang blijft het denkbeeldig doek van Berlioz's schouwtooneel neergelaten.
De groote acteurs bevinden zich in het orkest, in zijn geheel
een massa, die van dichtbij het drama in zijn verwikkelingen te volgen
heeft. De symphonie, zooals Berlioz haar droomt, doet zich thans in
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geheel haar omvang gelden. Eerst een huivering, 't beeld van den
zwaarmoedigen minnaar voor oogen brengend, en dan het werkelijke
Allegro : het groote balfeest bij de Capulets. Hierop als hoofdinhoud
van het tweede deel : het sublieme Adagio, de goddelijke liefdeshymne, waarin Berlioz zooveel van zijn eigen gevoelsleven in uit te
zingen heeft, dat hij, zooals hij zich later gedenkt « er vreesde nooit
mede klaar te komen. »
Het symphonisch verband wordt voortgezet met het Scherzo
de verschijning van de koningin Mab (eer der glansstukken van den
genialen orkestbedwinger), plaats ruimend voor wat het drama uit
te strooien heeft over den dood der beide geliefden. Dan de Finale
als vierde symphoniedeel, meest van al overzwenkend naar de opera,
maar niettemin op hare plaats in een werk, dat reeds van te voren het
stemmenmateriaal zoozeer in beslag nam.
De uitvoering stond op aanzienlijk peil. De heer Alpaerts had
zich met hart en ziel ingewijd in de beteekenis der partituur. Wat hij
te voorschijn riep beantwoordde geheel aan het dramatisch karakter,
dat overal naar voren te brengen is. De solisten Mejuffer Brullez, de
tenor Mercier en de bariton Hazard leverden voldragen werk. Het
:koor was eveneens te roemen, bij uitzondering nochtans van de
dames uit • het klein koor, waaronder enkele chevroteerende stemmen. Van het mannen'koor uit de verte kwam zooveel als niets in de
zaal. Kleine tekortkomingen zijn zulks te noemen in een uitvoering,
die allen eerbied afdwong en als dusdanig in ontvangst werd genomen door het talrijk en opgetogen publiek.

FRANSCH$ OPERA.
Van uitzonderlijke beteekenis waren in den loop der maand
Februari de vertooningen van « Khovantchina » van Moussorgsky,
welke in de Fransche Opera gegeven werden door het Russisch gezelschap van het Théatre des Champs Elysées.
't Volledigde op treffende wijze de kennismaking met dien meester,
wiens prachtstuk « Boris Godunow » destijds met particuliere zorg
gemonteerd werd door het eigen gezelschap van dezen schouwburg.
Na zijn afrekening met de stof van Boris Godunow wendde
Moussorgsky zich zonder dralen naar die van « Khovantchina. » De
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negen laatste jaren van zijn korte leven arbeidde de meester aan ineenzetting en uitwerking van drama en partituur. 't Geraakte evenwel
niet voltooid en 't werk ware voor 't nageslacht verloren gegaan, zonder
de groote toewijding van een limsky-Korsakoff, die niet alleen den
bouw ervan voltrok, maar tevens de partituur van het eenzelvig
klavier op het veelhoofdig orkest overbracht.
't Lijdt geen twijfel, dat het werk hierbij alles gewonnen en niets
verloren heeft. Maar wie ietwat bekend is met Moussorgsky's tastende
en worstelende werkwijze, kan zich gemakkelijk indenken hoe hl
anders het nog geworden zou zijn, indien hij zelf op het definitieve
uitzicht van zijn drama had kunnen ingrijpen. De strijd tegen het
conventioneele lag dezen muzikalen nihilist in 't bloed. Dat deze
strijd in « Khovantchina » niet volkomen uitgevochten werd, is enkel
te wijten aan den vroegtijdigen dood van dezen geniaal-aangelegden
meester.
Dit al belet niet de stijging te meten, die Moussorgsky met zijn
laatste opus aflegt. Ze is te volgen in de figuur van den reaktionnairen
prins Ivan Khovantchina, en meer van nabij nog in die van Dositheus,
den vurigen hoeder van het oude geloof. Deze twee sterke dragers
van het groote volksdrama treden op u toe als de geincarneerde machten van een verleden, dat sterk geteekend staat in 't gewoel van verdwaasde krijgers en in 't gewemel van prevelende scharen.
Geheel uitzonderlijke beteekenis kregen deze opvoeringen, doordien zij gegeven werden door het uitgelezen Russisch gezelschap van
Slaviansky d'Agreneff, — een gezelschap, dat beschikt over prachtig
geborstelde décors, een voorbeeldig gestyleerde, dramatisch-gedrilde
koormassa en een waardevol balletkorps.
De eenheid, door die menschen verwezenlijkt, is werkelijk
bewonderenswaardig. Niets ontsnapt er aan, zoomin beneden als op
het tooneel. Hij die boven heerscht is de onzichtbare, maar overal
aanwezige regisseur; hij die onder den schepter zwaait en alles afdwingt
van het zich imponeerend oogenblik, is de steeds op de bres staande
dirigent. Beiden volledigen elkander in het wezen zelf van het omvattend kunstwerk.
Tcherny, de regisseur, laat zich opsporen in al het volmaakte dat
de insceneering te beleven geeft d'Agreneff, de dirigent, herkent men
in al wat hij opvangt en samenvat, 't Gaat zonder partituur, de eenige
wijze om het goed te doen. Zonder partituur en zonder iets verborgen
te houden van het vele, dat ontsluierd moet worden ! Welk een rol;
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vastheid, maar een rolvastheid, die verwacht mag worden van een
ideaal leider, onder welk ras een bezieler als deze te rangschikken is.
Het belang verbonden aan deze opvoeringen, welke ingericht
waren door het bestuur der Fransche Opera, drong wat volgde wel
eenigszins in de schaduw. Op het actief der Fransche Opera is insgelijks de eerste opvoering te boeken van het lyrisch drama « Habanera, » een rijp en voldragen werk van den Franschen componist
1 aoul Laparra, dat in de beste voorwaarden door 't vast gezelschap
voor 't voetlicht werd gebracht.
**
VLAAMSCHE OPERA.

Middelerwijl volgde het repertorium van de Vlaamsche Opera
zijn normalen gang. 't Was verrijkt geworden door « Judith » van
Honegger en « Het Mirakel » van Renaat Veremans. Aan . operetten
en andere nietigheden was gaandeweg een ruime plaats afgestaan.
De enkele vertooningen die « Het Standbeeld » van Ernest Reyer
beleefde, brachten het tegendeel van opmontering. 't Fiasco hiervan
was trouwens niet moeilijk te voorzien.
Overweldigend was de indruk van het optreden van Lotte
Lehmann in « Tannhauser » en « Fidelio, » — een indruk, dien we niet
beproeven te ontleden, ten einde hem als een onverdeelbare tresoor
in ons binnenst weg te sluiten.
Alle bewondering gaat bij zulke prestaties naar de ster van den
avond. 't Zou u in de wolken voeren werde men niet weerhouden 'door
wat u uit de Walhalla terugvoert naar het rijk der Nibelungen.
**
OTTORINo RESPIGHI TE ANTWERPEN+

Onder de Italiaansche toondichters van het gevestigd geslacht is
het wel Respighi, die in het buitenland het meest waardeering ontmoeten mocht. Die waardeering van de Italiaansche muze is op zichzelf geen nieuwigheid; nieuw is echter het feit, dat deze ditmaal opgewekt werd door wat die muze op het gebied der specifiek sympho380

nische muziek te presteeren wist, en zulks niettegenstaande Respighi
zelf geen poging onverlet liet om zich als operacomponist in voorsten
rang te plaatsen.
Zijn opgang heeft Respighi te danken aan « Pini da Roma » en
:aan « Fontane da Roma, » twee cyclische werken voor orkest, die
zoowat overal uitgevoerd en toegejuicht zijn geworden. Zijn « Feste
Romane », dat dagteekent uit zijn laatste scheppingsperiode, sluit
zich met zijn volkstypeerende tafereelen hierbij aan, zoo met een
reeks van kleurrijke fresco's het omvattend panorama volledigend, in wiens tintelende horizon het eeuwige Rome zich zingend
uitstrekt.
Gemeen hebben deze werken, dat zij volop geplant staan in den
bodem van het moderne muziekwezen. Daaruit haalt Respighi alles
naar boven wat zijn kunstenaarsvisie dienen kan : den stouten worp,
het schitterend koloriet, de scherpe omlijning van het sprekend detail,
-de volslagen bedrevenheid in al wat verband houdt met de techniek
zijner kunst.
Met zijn breed-opgevatte trilogie van symphonische gewrochten
maakt Respighi een evolutie, waarvan het voorbarig zou zijn de curve
vast te leggen. Constateeren kan men evenwel dat hij uitging van het
impressionistisch partikularisme om ten 'slotte met zijn volkshuldigend « Feste Romane » het ruime klankveld der symphonischbeschrijvende muziek in geheel zijn omvang te ontginnen.
Resphigi dirigeerde op magistrale wijze het orkest en bracht ons
derwijze persoonlijk in kennis met laatstvernoemd werk. Vooraf
-
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speelde hij zelf zijn Toccata voor klavier met De Vocht aan het hoofd

van het begeleidend orkest. 't Werk zoekt aanleuning bij Bach, maar
wentelt te lang in steeds denzelfden kring om tot het einde te boeien.
De glansavond besloot met de monumentale Passacaglia van
Bach, waarbij het alleenstaande orgel van den Leipziger cantor vervangen was door het veeltallig orkest van Respighi. 't Maakte den
indruk van een uitgelezen vertolking, welke niets verholen liet van den
ontzaglijken . inhoud van Bach's grootsche compositie en welke bovendien een uiterst gunstig licht wierp op de bedreven instrumenteeringskunst van ' dezen Zuiderlijken Bach-vereerder.
Volledigd werd deze ruime kennismaking door de eerste opvoering op de Vlaamsche Opera van « De Verzonken Klok », de laatst
gecomponeerde opera van Respighi.
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Gering is het getal der componisten, die in gelijke mate geschitterd hebben op het terrein van concert- en tooneelmuziek. Of Respighi de stof in zich heeft om zich onder dezen te scharen?
Dat hij hiertoe het onmisbare bezit, blijkt meer dan voldoende
uit zijn behandeling van het geenszins ideale libretto, dat hij in Hauptmann's « Verzonken Klok » voorhanden vond.
Geen grondige wijziging onderging het sprookjesdrama van
Gerhart Hauptmann bij zijn aanwending als operatekst. De dichter
Guastalla, die 't stuk voor Respighi in 't Italiaansch vertaalde, snoeide
wat gemist kon worden en herleidde het derde en vierde bedrijf tot
één enkel, bij welke versmelting Hauptmann's drama luttel te verliezen
en Respighi's opera veel te winnen had. In dit ééngeworden bedrijf
bereikt het drama thans inderdaad een hoogtepunt, dat sterk aangrijpt
door wat de partituur er bij te voegen heeft. Het disparaat karakter
van Hauptmann's stuk doet zich daarentegen sterk gevoelen in het
laatste bedrijf, dat als 't ware elders thuis hoort.
Bij zijn verplaatsing van het ruime concertpodium naar het enge
kader van het gezongen tooneel doet Respighi zijn persoonlijkheid
geen geweld aan. Hij laat zich niet overrompelen door de specialiteit
van het genre, dat hem slechts aantrekt in zoover het zijn kunst een
uitweg biedt en hem toelaat deze te vereenen met het werkelijk drama.
Geen afstand scheidt inderdaad den componist van « De Verzonken Klok » en dien van de louter symphonische gewrochten. Ook als
dusdanig treedt zijn persoonlijkheid 't meest van al naar buiten, waar
zij steunt op de werkelijkheid der dingen, zooals deze zich voordoen
in de ons omringende buitenwereld. Daar weet zijn vindingrijkheid
soms meer te bieden dan te bergen is.
Dat deze neiging hem naar de schouwplaats van het tooneel
drijven moest, lag voor de hand. In die ruimte immers heeft zijn
kunst onmiddellijk vat op de visueele werkelijkheid, de meest algemeene van alle werkelijkheden.
Tot dergelijke illustreering biedt het stuk ruimschoots gelegenheid. Alle voordeel haalt Respighi daarbij uit de tegenstelling tusschen
het pantheïstische geestenvolkje en de vroom-christelijke gemeente,
— een thema, dat loonend ware geweest zoo het aanleiding gegeven
hadde tot een conflikt, minder symbolisch bezwaard en menschelijk
dieper aangrijpend dan zulks in dit stuk het geval is.
Hoe kwistig Respighi ook te werk gaat met het orkestraal koloriet,
primeerende beteekenis blijven zijn stemmen behouden. Geen
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Italiaan zou hij zijn, ware het anders geweest. Van zijn zangers verlangt hij hiervoor in ruil een maximum van inspanning, een maximum
eveneens van natuurlijken gloed en dramatischen hartstocht. De rol
van den klokkengieter is geschreven voor een dier sterke glanstenors,
die als 't ware slechts ter wereld komen onder den zonnigen hemel van
het zingend Italië. Zulk een is op de Vlaamsche Opera niet te vinden.
De heer Sterkens spaarde zich niet in het minst om dergelijk zanger
nabij te streven. De partij van Rautendelein ligt Mevrouw FrancinneBruylants bijzonder gunstig, waarmede echter alles gezegd is wat tot
haar voordeel strekt.
De andere rollen waren naar wensch bezet. Verdienstelijk karakter was toe te kennen aan de regie van den heer Derickx.
Naar den muzikalen animator Julius Schrey ging het grootste
deel van de ovatie, die deze belangwekkende vertooning bij 't slot
te beurt viel.
LODEWIJK ONTROP.
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Kunstkroniek
door J. Hallen
Zaal der Onafhankelijken.
Jan Van Puyenbroeck.
Aze ick kan.

ZAAL DER ONAFHANKELIJKEN.
Eerte nieuwe zaal werd er te Antwerpen geopend, in de Gasthuisstraat; ze heet Salon der onafhankelijken, een naam die wel krijgshaftig klinkt en schijnt te fanfaren van revolutionnaire inzichten en
men kan nooit te voren weten welke bomaanslagen tegen de grondvesten der kunst er achter dezen gevel bereid worden; maar de
openingstentoonstelling laat daar niets van vermoeden en pakt uit met
geschoold werk, technisch sterk en die eerder een onderschrijving zijn
van het credo der oude princiepen die sinds_ eeuwen in eere stonden, en
naar alle waarschijnlijkheid, binnen heel kort weer in vollen glans
staan. Jules Brouwers, Leo Engels, Jan Van Puyenbroeck en Dirk van
Sina wijdden de zaal in.
De bloemstukken van Leo Engels coqueteeren te veel met hun
mooie kleuren, en zullen den roem van hun maker niet hoog houden;
iemand sprak van artistieke zelfmoord. Dirk van Sina stuurde eenige
teekeningen ; koppen die luid spreken van innerlijken brand, en waar
van Sina grijpt naar de ziel, naar 't innerlijke. Vergeleken met het werk
der eerste Pelgrims-tentoonstelling, toonden deze teekeningen een
fellen vooruitgang, door gestadige en volhardende oefening, in opzichte
techniek; dat hij zijn werk dierf ophangen naast het werk van kleppers
lijk Brouwers en Van Puyenbroeck — en dat dees waagstuk niet uitdraaide op beschaming — is er het beste bewijs voor en moet hem een
riem steken onder 't hart in zijn taai pogen zijn hooge bezieling in
passende taal te kunnen verklanken.
Van Jules Brouwers kan men niet beter getuigen dan met het
woord dat hij een ware schilder is, in de heerlijk-schoone en volle
beteekenis, iemand die in kleuren zijn groote macht vindt, zijn middel
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tot uitdrukking, en zijn genoegen ; men beleeft er zelf plezier aan te zien
hoe stevig en zeker de vette verf lagen werden uitgestreken. Zijn koloriet
heeft ongemeene streelingen, is vol verrassingen en fijne vondsten, vol
schitterende voornaamheid lijk bij Vaes, maar is nog malscher, voller
van toon, komt in nog voller gulpen aangestroomd; er is bij hem een
beslister tegenstelling tusschen lichtende en donkere partijen die de
eerste dragen en onderschragen ; hij is zoo bescheiden aristocratisch
niet als Vaes, maar heeft ons meer te pakken, spreekt. gemoedelijker
zijn visschen, zeezichten, bloemen, binnengezichten en winterlandschappen verschaffen een waar physisch genoegen; men voelt zich
verkwikt, opgewekt, in evenwicht ; in langen tijd heb ik zoon rijpen
klank niet meer gehoord.

:

JAN VAN PUYENBROECK,

Deze tentoonstelling doet mij eene grage gelegenheid ter hand in
Dietsche Warande te schrijven over Jan Van Puyenbroeck.
De nabijheid van J. Brouwers deed opvallen hoe deze twee
meesters-coloristen, alle bei belust op fijnheden, nochtans verschillen : Brouwers is vetter, gesmijïger, heeft meer physisch genoegen
aan de kleur, die aangelegd wordt om haar zelven, harmoniseert in
breedere lagen; Van Puyenbroeck spitst zijn pogen er meer op toe
Gene kleur in haar puurheid te doen openkelken ; zijn kleur is min
vet, ijler als men het z66 zeggen mag, en staat meer in functie van de
stemming die moet aangebracht; wat geenszins beteekent dat hij
doet aan symbolisme noch aan allegorisme.
Brouwers heeft ook wel een zekere voorliefde voor het blauw,
maar Van Puyenbroeck is -een onverbeterlijke lekkerbek van blauwe
harmoniërt, die uittrillen in grijzen. Blauw is stil, geeft zich niet, verbergt zich in de plooien, trekt zich terug in de schelp, is weigerig, is
droomerig ; in hare wade ligt het groen en een beet] en geel geheimvol
te flonkeren met lentebeloften. En midden die teruggehoudenheid, en
die voorname bescheidenheid komt dan bruin of donkerrood, wijnrood, aangewandeld, koninklijk met een warme voldragenheid, als
een gulp van warm pulseerend bloed. Het is de kleurengamme van een
gezond artistengemoed, dat geen inwendige verscheurdheid kent of
dan toch niet toont, met zijn zielsgeheimen niet achter het kraam
staat; man op jaren, die. veel ondervond, veel zag en luide spraak wat
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in toom leerde houden, in kunst toch; de jaren der zottebollende uitgelatenheid zijn voorbij, en deze fijnzielige man heeft, ten andere,
steeds zoo'n hooge eischen gesteld dat hij wel nooit over een eerste
geut zal tevreden geweest zijn, hoe vurig hartstochtelijk ze dan ook
uit de ziel kwam geweld; hij wil het tijdelijke van den stond der opvatting louteren tot het rustige en evenwichtige van wat gelden kan
voor alle tijden. Een calvarieweg steeds ; een waagstuk, soms ; maar
dat bij hooggestemde temperamenten ook leidt tot waarachtig groote
kunst. Van Puyenbroeck toetst en hertoetst, knutselt en prutselt in
eeuwige ontevredenheid, zal raar of zelden een werk « af » beschouwen,
zal misschien op de bemerking van vrienden uiterlijk schuld bekennen,
maar zonder het tweede bestanddeel van berouw, integendeel, met het
vast voornemen bij gelegenheid te herbeginnen; omdat hij zóó is, en
eenvoudig weg niet anders kan. Kunst bij hem is sereniteit; blauw is
zijn gamme, maar door dit blauw brengt het rood den lach der eeuwige
jongheid.
Het heeft mij steeds getroffen dat er in alle tentoonstellingen van
Van Puyenbroeck onafgewerkte doeken voorkomen ; het is als wilde de
schilder ons op deze wijze eenen kijk gunnen achter de schermen, ons
laten getuigen worden van het groeien van een werk in hem. Zoo was
er naast een voltooide Bouddha, ook een schets voorhanden van 't
zelfde onderwerp ; kladden, vegen kleur die tegen elkander ingaan,
tegen elkander inwerken, malkanders uitstraling dwarsboomen, een
chaos van kleuren bijna zonder lijn en die moeten dienen om het
midden te scheppen, de atmosfeer waarin de personen moeten
handelen.
Van Puyenbroeck bouwt coloristisch op ; en wat Racine zegde van
zijn tragediën : ze zijn af, ik moet nog enkel de verzen schrijven, zou
hij in zekeren zin mogen herhalen : is de atmosfeer er, hangt het
beoogde gevoelen in lucht, straalt ze zoo'n stemming uit, dan blijven
enkel de figuren aangelegd, en dat is technische vaardigheid. Ze
zullen deze stemming onderlijnen, maar zijn eerder de vertolkers dan
de dragers van het gevoelen; ze stoffeeren wel eenigszins, en in dezen
zin mag -men beweren . dat Van Puyenbroeck, ten minste tot hiertoe,
niet rechtstreeks afgaat, in zijne godsdienstige tafereelen, naar de kern
zelf van het mysterie, maar langs een omweg uw gevoelen wekt,
namelijk door ..het landschap. Deze vrijheid mag ten andere den
kunstenaar niet betwist worden.
Dat aanleggen der atmosfeer geschiedt met eene fijngevoelige
-
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zorg, die obsedeerend wordt voor den kunstenaar ; hij weet immers te
goed waar zijne kracht schuilt, en waarover het gaat bij hem; waar
anderen zich de eene of andere slordigheid kunnen toelaten, mag niets
bij hem de fijnheid der stemming breken noch storen; moet alles opgebouwd dat er geen koten zijn noch links noch rechts, dat alles
samenhangt in golvende lijn, en de kleuren opschieten, duikelen,
onder water zwemmen, weer boven botten; de imponderabilia, die
willen aangevoeld; het broze met geen woorden te bepalen en dat
verkilt of aan stukken valt als men het in regels wil inrijgen.
Bijzonder de gezichteinder, waarherien de droomera. van den toeschouwer hunne vlucht nemen, wordt hertoetst met eene angstvalligheid, die nooit berust in het bereikte. Niemand in Vlaanderen schilderde zoo'n raggig fijne horizonten en landschappen in blauw en aanverwante kleuren, en F. Timmermans mocht dan ook zeggen : snijd
mij dezen vierkanten decimeter uit uw doek, en ik hang hem in een
gouden kader.
Trekken we dus dees besluit ; deze sterke teekenaar en deze
schilder van rake portretten, bouwt zijn tafereelen coloristisch op, en
bouwt ze op van buiten af naar binnen.
Dat verklaart hoe deze kunstenaar met zijn wijd uittakkende
hoedanigheden en zijn grondige techniek zoo langzaam werkt en zoo
gaarne terugkomt op reeds behandelde onderwerpen (denk maar aan
die menigvuldige kerstnachten die van hem den huidigen meester
maken van kerstmis). Hij grijpt immers niet naar het hart van het
onderwerp, met wijden omhaal cirkelt hij rond het onderwerp, omvlerkt het in nauwere en nauwere kringen om de kern eindelijk te
omprangen. En deze langzame benadering laat tijd en spel aan verbeelding, laat nieuwe uitzichten opengaan en laat afwijken naar nieuwe
banen : andere schikking en andere stemming. Zijn werkwijze schijnt
anders voor portretten waar hij direkt op het doel afgaat, en waar men
doeken ontmoet, uit éénen geut geschilderd, met driftigere penseelslag
die de ziel trillend naar voren haalt. Echter Van Puyenbroeck schudt
de schilderijen niet uit de mouw; hij houdt geen fabriek van sériewerken, zooveel ellen zeezichten of winterlandschappen; hij werpt
geen schetsen op de markt, in de zalige zekerheid dat marktventers
gereed zitten de onrijpe en ongure vruchten aan te prijzen als mirakels van diepzinnige verholenheden, afgronden van mysterie die
enkel putten blijken waar alle gezonde begrippen in te loor gingen.
Om zich daar aan te bezondigen, houdt hij te veel van ambachte-
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lijke eerlijkheid; men kan niet genoeg nadruk leggen, in dees tijden van
slordigheid, op het voldragene zijner werken, op zijn technische
vaardigheid, hoe b, v, een gelaat of hand of knie worden gebouwd met
hun fijn geledingen waaronder bloed en leven zwellen ; en het is, geloof
ik, de groote betrachting van dezen kunstenaar er toe te komen met
een enkelen maar dan onfeilbaren trek, kring van oog en vorm van
mond zonder verbetering noch empateering te kunnen aangeven.

Stonde het woord niet in zoo'n slechten geur, dan zou ik zeggen
dat V. Puyenbroeck een dichter is; in dézen zin dat hij in aanvoeling
der natuur met haar vorm en kleur, in aanleggen der kleuren zoo
uiterst gevoelig is voor schakeeringen, voor fijnigheden, voor kleinigheden die prozamenschen, ook met de beste bedoeling, over het hoofd
zien, maar hen kwetsen en pijn doen. Hij is niet forschig, hoewel hij
het kan zijn, ten bewijze sommige portretten ; _zijne landschappen
zeggen niet hoe onbarmhartig de zon haar stralen neerkletst, hoe
onweerstaanbaar krachtig de sappen uit den grond langs bast en tak
opschieten ; zelfs zijn tafereelen met de wildste beweging, waar alles
tot baaierd schijnt te vergaan, jagen u geen rilling noch verbijstering
door .'t lijf; want dan kiest de schilder tot onderwerp van dit wriemelend leven een verdichtsel of parabel, dat men weet enkel verzinsel te
zijn, en dan wil hij, even als in elk. verdichtsel, ons treffen door de
heerlijke voorstelling. Deze schilder is belust op teerheid, zachtheid
en puurheid, hij plakt zijn woorden en gevoelens niet neer in rauwe
woorden, maar zoekt en koestert ze en hersmeedt hun ruwe kanten;
hij is een wekstem naar een wereld van goedheid en vrede; hij is de
schilder van vreedzame avonden waarin de kleuren verglijden in
zachte glansen naar verre gezichteinders; bijna al zijne menschen
leven ongeveer op dit uur, en staan afgebeeld in een gemoedstoestand
dat het evenwichtig is en rustig in hen en ze stil staan te branden van
ingehouden inwendig vuur.
Men zou zelfs mogen beweren dat hij romantisch is om dat warszijn van 't alledaagsche, die onvoldaanheid, dat heimwee naar wat
beters, dat inwendig gedreven worden van de werkelijkheid af, naar 't
ideale toe. Hierin vertoont hij een verre overeenkomst met Gustave
Moreau, met dezen verstande nochtans dat aard -en ras de personen
van den vlaming uit vleesch en bloed doen bestaan, en de aangeboren
-
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zin voor kleuren het landschap meer doet overhellen naar Patenir.
Deze innerlijke drang naar droomwereld, en buitenwerkelijkheid
verklaart dan ook waarom de schilder, alvorens te doen aan godsdienstige kunst, zoo'n voorliefde had voor de afbeelding van Bouddha's :
in zalige verzonkenheid, (de schakeeringen van dat gevoel zullen hunne
vertolking vinden in de verscheidene tonaliteiten der doeken) zit de god
neergehurkt, als opgeslorpt in de natuur, die haar gloed, mildheid en
duizendvoudige rijkheid boven en rond hem uitspant. Later werd hij
de schilder der Nicodemussen, die in de schemeruren met de aarzeling
van hun geweten uit de halve donkerte opstappen naar Kristus, als een
lichtende bloem opluikend; van den barmhartigen Samaritaan die met
den vromen last aankomt in den vrede van den avond ; van Job den
lijdensman gebroken naar lichaam, maar edel schoon in zijn geduld en
die verdiende eene voorafbeelding 'te worden van den grooten Lijder
(weer is het avond op het doek) ; van kerstnachten bijzonder, waarin
eerbied, liefde, deemoedigheid en heilige huiver hangen over mensch
en land; en eens te meer spelen de tafereelen in de halve duisternis
waaruit het licht hier en daar een detail opraapt, en 't overige wegdoezelt, want liet licht scheen in de duisternis, en zelfs zij die het licht
beminden, begrepen maar een brijzel waarheid, en volle klaarheid en
inzicht werd niemand gegeven.
Van Puyenbroeck is zeker een der grootste portretschilders van
dezen tijd; hier kan hij soms besluiten tot groote direktheid in weergave;
maar zijn schoonste stukken, ook hierin, zijn de doeken waarin teere
kinderzielen weerspiegelen. Het groote portret, waarin zijn dochterken
Hortense ten voeten uit werd geschilderd, mag een meesterstuk ge.

noemd worden. Het portretjen van Hortense, dat bij dees artikel gaat

is niet af, en enkel een eerste aanleg, maar hoe schoon ligt het blanke
kinderzieltje open, met de ongereptheid, met de frischheid van lijn en
trek; het is wat bleekjes, fijntjes, wat stadskind; het is komen aangewaggeld met onzekere stapkens, en toch met overmoedige zekerheid
dat moederliefde en engelbewaarders haar schragen, het is verwonderd
over de vele nieuwe dingen van den opengaanden wereld, en hier staat
nu vol lachend vertrouwen en speelsche veroveringszucht dat helder
kopken met het flodderhaarken, opduikend uit een karbonkelende
grillige omkransing van veegjes en streepjes die het kleedjen laten
vermoeden.
Jan Van Puyenbroeck is nog in de kracht der jaren ; wie hem kent
met zijn idealisme, zijn springverende verbeelding, zijn volhardend
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uithouden en moedig aanvaarden der levensomstandigheden, weet dat
hij zal uitgroeien tot nog hoogere meesterschap over kleur en lijn, tot
meerdere vastheid en, misschien, meerdere beslistheid.
AZE ICK KAN.
hield eene tentoonstelling, schoon gehouden en fel gewaardeerd. Over
de werkelijke leden werd er gesproken in vroegere kronieken; vermelden we dan liever de uitgenoodigden : Bervoets, Carte, Maes,
Saverijs, en den 70 jarigen De Tremerie, die spijts ouderdom, een
benijdenswaardige jeugd en frischheid behoudt. Saverijs hing een keur
van landschappen uit; ze liepen niet uit de rei en lieten daarom, beter
nog dan anders, het geweldige uitschijnen waarmede ze werden geborsteld; eene furie jaagt over het doek, eene oerkracht is aan 't werk,
die zich om niets schijnt te bekommeren, en schildert omdat het niet
anders kan, forschig;, uit .eene geut en in eene volheid van toon die gaat
van wit tot zwart. In bijna ieder, doek ligt er een hoekjen waar het
koloriet blokt tot kern : 't zijn wondere en wonderschoone harmoniën
waar blauw, geel, groen, wit en zwart of andere weinig sympathiseerende kleuren naast elkaar verbaasd liggen, en voor dezen keer in vrede
huishouden, en zelfs elkander dienen. Wat anderen niet zouden aandurven, voert hij straffeloos uit. Bij Carte is de kleur maar bijzaak, en
alvorens onderwerpen te behandelen keek hij soms over 't muurken
bij geburen, maar 't is zeker een sterke teekenaar, die eiken trek en elke
lijn vol bezieling legt. Wie zich vermaakt aan thesissen, zal in hem een
klinkend bewijs vinden van de tegenstelling tusschen Walen en
Vlamingen, de eenen beoefenaars der kleur, de anderen der lijn.
J, Maes is nog van voren aan in de twintig, en 't is wel eene uitzondering op dien ouderdom te worden uitgenoodigd Verleden jaar
mochten we zijn werk reeds bewonderen in de zaal J. Oor; de sluiswachter, de verloofden en meerdere doeken kwamen bekend voor;
sinds dien heeft deze schilder zich losgemaakt van invloeden die storend
op hem inwerkten., en zijn koloriet, vol sprietelend leven, is nog
malscher, nog voller geworden. Er blijven zeker reminiscenties aan
kunstenaars met gevestigden naam (Permeke, Van Humbeeck en
anderen) maar men vergeet graag dit alles, om de bekoring die uitgaat
van dat jong gedurfd werk, dat in gratie en lenigheid waagstukken
voltrekt die ouderen houterig en hoekerig uitvoeren. Het is een blijd390

schap voor de oogen t en het is alsof men bij deze frischheid het
gehalte en het pigment van de kleuren ontdekte.
Bervoets heeft zich opgeworpen tot den schilder van een kantjeu
der havenstad met speciaal geurtj en; men kan zulks betreuren want
deze kunstenaar heeft een fijn palet en de pictureele behandeling dier
speciale zeden is eerder voornaam; de voorstelling was daarbij bescheiden en kon niet licht aanstoot geven. Dat schijnt nu veranderd
voor wat het tweede punt aangaat. Wat ik daarboven niet zou willen
goedpraten is zijn karikaturale behandeling van den doortocht der
Roode zee, met typen uit het Statiekwartier en een fonds van badkabiens met toebehoorten. Dat zijn charges die men in schuiven wegsluit. Ik weet wel : hij. zal zich beroepen op Ensor, maar het oogenblik
zal eindelijk wel gekomen zijn om te zeggen dat deze zoogenaamd godsdienstige kunst de faam van den grooten meester niet hoog zal houden;
ook al hangen deze doeken dan in een museum; zijn Paradijsvloek is
een mislukte zwans waar een paar baders verrast door een champetter,
naar 't riet hun vlucht nemen. Meer bezieling is er niet uit - te rapen.
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Boekbespreking
PROF. DR. J. PRINSEN

: Het drama in de achttiende eeuw in West-Europa. — W. J.

Thiemne en Cle -- Zutphen.
Circa drie jaar geleden verscheen Prof. Prinsen's « De roman in de achttiende
eeuw » een brok vergelijkende literatuurgeschiedenis, wel facile princeps daar zij de
eenige is, maar die toch niet licht zal overtroffen worden. Met dit nieuwe boek zet de.
hoogleeraar zijn vergelijkende literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw voort.
Ook deze studie over het drama in West-Europa mag de eerste genoemd worden, tevens
met betrekking tot het buitenland, waarin de jongste theorieën over doel en samenstelling van vergelijkende literatuurgeschiedenis worden in practijk gebracht. Prof. Prinsen
stelt nu nog een dergelijke uitvoerige studie over de achttiendeeuwsche lyriek en epiek
in 't vooruitzicht. Daarmee zal het werk van Prof. Kalff Sr. over de West-Europeesche
letterkunde aangevuld zijn met een trits van standaardwerken, wier wetenschappelijk
gehalte niet minder hoog en wier literair gehalte zeker hooger staat. D. W.
Ru LE CAVELIER en GEORGE KETTMANN : De vlam der steden. — P. N. Van Kampen
en Zoon, Amsterdam.
Soms gelukt het de auteurs de « ville tentaculaire » volgens Verhaeren's gedicht
dat als motto voorafgaat, werkelijk levend te doen worden, zoodat we ze zien als een
groote monsterachtig zich bewegende eenheid. Maar de constructie van dit veel te lang
verhaal is al te rammelend en onbeheerscht en we zien doorgaans niets dan allerlei
deernen en viezerikken wier dierlijke elucubraties door de auteurs met plezier worden
opgeteekend. Af te raden. D. W.
RAGE MADELUNG :

Het landgoed op de maan. -- Uit het Deensch door Dr A. Pos-

thumus. — Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
Een officier-vlieger komt uit een oorlog en erft een landgoed in Zweden en hij
beleeft daar een Robinsonade waaruit men moeilijk wijs wordt. Soms wordt nuchter en
duidelijk over gewone menschen en dingen gesproken,- maar gedurig aan vervaagt
weer de realiteit en belanden we in een soort mystiek dat ons begrip te boven gaat.
Zoo zweven we dan tusschen sprookje en werkelijkheid met dezen mislukten Skandinavischen Pallieter. De uitgave is even keurig verzorgd als de vertaling.
: Achter de vuurlijn. — N. V. Paul Brand, Hilversum
Hier bundelt Van Duinkerken de studies die hij geschreven heeft na die welke
hij verzamelde in « Roofbouw » en « Hedendaagse ketterijen ». Met Karel Van Den
Oever deelt hij de eigenaardigheid dramatische titels te geven aan rustige studies. Men
denke aan « Het roode paard ». Met de vuurlijn hebben deze opstellen niets gemeen,
tenzij dat ze heel ver er achter geschreven zijn.
In het eerste deel studies over Anthonis de Roovere-Katharina Boucïewijns-Van
Rederijkerij tot Renaissance — Jacob Revius — Justus de Harduyn — Dante's. Rechtvaardigheid en Vondels Hekeldichten — Vondels « Gebroeders » — Vondels « Maria
Stuart » — Vondel en Onze Tijd — Joachim Oudaen's « Aandachtige Treurigheyd »
— « Hemels Palmhof » '747 — Feith of het Bovenzinnelijk Verdriet — Johannes van
Vloten — Petrus de Génestet — Jacob Winkler Prins — de. Hekeldichter Thijm —
Prosper van Langendonck -- Albert Verwey — Hendrik de Vries — Erich Wichman.
In het tweede deel over Thyms Erfenis — Beweging en Richting — de Kunst van
het Bereikbare — Wanted Veracity — Het Paal-manifest.
ANTON VAN DUINKERKEN

392

Men kent deze studies uit de tijdschriften waarin ze verschenen zijn. Zeker hebben
studies als die over Anthonis de Roovere, Joachim Oudaen en Johannes van Vloten
belang als poging om « vergeten schoonheid van vroeger toe te voegen aan de nog heden
bekende ». Andere studies, ook de kortste, meestendeels geleverd naar aanleiding van
een of ander boek pogen een karakterschets op te stellen en een waardemeter aan te leggen, waardoor zij boven 't bereik van de recensie uitstijgen. Dit kan alleen niet getuigd
worden van een enkel opstelletje, dat over het « Paal-manifest ». D. W.
Mij hongert, vert. Joh. M. Palm. -- Uitg. De Haan, Utrecht.
Thomas Mann heeft over dit boek de loftrompet gestoken, hetgeen ons niet verwondert maar ook niet overtuigt. In de duitsche literatuur over den oorlogsnaoorlogstijd is het b. v. met Glaeser's Gewas 1902 niet te vergelijken en terwijl de titel herinnert
aan Hamsun's « Honger » stelt men dadelijk vast hoezeer het Fink mangelt aan preciesheid en zelfbeheersching. Een zoon van een werkman-dronkaard en van een vlijtige
goede moeder verhaalt hier zijn ellendig leven en dat van zijn gezin, ruw genoeg en wat
breedsprakig, realistisch, maar niet gesynthetiseerd door de herscheppende visie van
een kunstenaar. D. W.
GEORG FINK :

: Frans Biberkapfs zondeval. — Uitg. W. De Haan. Utrecht.
Dit boek vertelt de geschiedenis van Frans Biberkapf, die op de Alexanderplatz
te Berlijn als straatventer zijn broodje verdient. Hij heeft zich vast voorgenomen een
geregeld en fatsoenlijk leven te leiden, doch het noodlot licht hem verraderlijk een
beentje. Goeie vrienden bedriegen hem en betrekken hem in allerlei misdaden. Men
ontfutselt hem zijn vriendin en vermoordt haar zelfs op beestachtige wijze. Bijna is het
nu ' afgeloopen met Frans Biberkapf. Ten slotte komt hij echter tot het besef dat goeie
woorden en beloften in dit leven niet het belangrijkste zijn. Het komt er op aan dat men
begrijpt, den zin ervan voelt, en met wie men omgaat. Gehavend en verouderd staat
hij ten slotte weer op de Alexanderplatz. Het leven heeft hem -hardhandig aangepakt.
Zoo resumeert de schrijver zelf zijn werk dat in Duitschland geprezen wordt als
representatief voor de moderne expressionistische romankunst. De literatuur der duitsche
Joden kenmerkt zich door een teugellooze wijdloopigheid (Wassermann, Feuchtwanger,
Ewers, Neumann, Werfel) waaraan ook Döblin zich « rücksichtlos » bezondigt. Zij
kenmerkt zich ten tweede door een soort hitsige opgezweeptheid en dat is de tweede
groote zonde van dit boek.
Daarnaast heeft het stijlkwaliteiten : het is zeer vief en beeldend. De dialogen zijn
verbazend levendig en daartusschen door snelt een tekst waarin de auteur nu eens den
lezer, dan zijn personagen onder den arm neemt en aldus een verhaal krijgt, bewogen
als een dispuut. Evenals Wassermann en Feuchtwanger heeft ook Döblin veel aan
Dostoievski te danken, dien hij echter nerveuser maar meer in de breedte dan in de
diepte herschrijft. Ons persoonlijk is de olympische onverstoorbaarheid der Noren
liever dan deze europasische woeligheid. En moreel kan het boek er niet door. G. W.
ALFRED DÓBLIN

: Vrouwenroof, vert. C. F. Van Der Horst. -- W. De Haan. Utrecht.
« Maar het huwelijk moet het leven dienen en niet aan een dorre wet gehoorzamen.
Er bestaat geen huwelijksvorm die onschendbaar de eeuwen trotseert. Maar wanneer
wij eenmaal tot de kern van het weten zijn doorgedrongen, zijn wij ons zelven tot wet.
Wij, die God verantwoording van ons leven schuldig zijn, wij mogen ook ons huwelijk
aan onze wet onderwerpen, ons zelven vonnissen en de straf ten uitvoer leggen ». Dat
citaat zegt genoeg en de roman is navenant, zoodat Thies, ook als romanschrijver, zichzelf mag vonnissen en nogal duchtig, want hij doet den lezer veel tijd verliezen.
FRANK THIESS

M. CONSTANTIN-WEYER : Napoléon. — Bieder, Paris. — ia fr.
Schrijver vertelt ons in zijn nieuw boek de lotgevallen van een nederigen Canadeeschen mesties, cow-boy van beroep, die in zijn prille jeugd betrokken wordt in een
paardendiefstal en daarvoor een paar jaren gevangenis krijgt. Daarna wordt hij een
eerlijke en taaie werker, vol toewijding voor zijn meester. Weldra komt de liefde op zijn
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weg, en lacht het geluk hem toe; maar een afgewezen mededinger verklikt de vroeger
opgeloopen straf, en veroorzaakt aldus het drama, dat Napoléon zijn leven kost.
Het boek is eenvoudig en boeiend geschreven, al gaat het niet heel diep; het geef;
ons treffende tafereelen van het leven in het verre Westen, en een fijne zielontleding
der mestiesen. T.
GÉNiRAL SIR WILLIAM F. BUTLER : « Red Cloud ». Récit de la grande Prairie.
Préface du Général Baden Powell. Traduit de l'anglais par M. Serre (coll. « Des Fleurs
et des Fruits »). Editions Spes. Paris. — io fr.
Alle jongeren zullen met gespannen belangstelling dezen scout-roman lezen, die
ons de boeiende avonturen verhaalt van twee jonge blanken en van « Red Cloud », een
jongen Sioux, die gezworen heeft zijn vader — laf verraden door een blanken « trader »
— te wreken. Duizend gevaren bedreigen de koene jongelingen, doch eindelijk zegepraalt de rechtvaardigheid. Een goed jongens boek. L. D.
RAY STRACHEY : le vent de dieu (Shaken by the wind). Traduit de l'anglais par
Louis Gillet. — Librairie Académique Perrin et C 1 e. Paris. — 12 fr.
Mad. Ray Strachey stamt uit een Anglo-Amerikaansche familie die verschillige
schrijvers telt. Zij zelve is de schoonzuster van Lytton Strachey, die interessante werken uitgaf over de « Beroemde Mannen uit Victoria's tijd » en over « Elisabeth en Essex »,
terwijl haar zuster Leslie Stephen, broer van Virginia Woolf en uitgever der « Fortuightly Review », huwde. Haar vader was een Iersch katholiek en haar grootmoeder,
van moeders kant, een Amerikaansche Quakeres. Aldus werd hare aandacht al vroeg
gevestigd op godsdienstige vraagstukken. Ze heeft dan ook een zeer mooi boek geschreven
over hare grootmoeder, de Quakeres. Deze had haar leven lang talrijke documenten
over het godsdienstig leven in Amerika verzameld : een uiterst belangrijke studie, want
nog geen eeuw geleden, was het ginder in Noord Amerika, waar eenieder den Bijbel
naar willekeur uitlegde, een vreemd mengelmoes der meest uiteenloopende, wel eens
der meest verdachte godsdienstige theorieën, en niet altijd bleef het schandaal uit.
Hierover had de grootmoeder omvangrijke dossiers, waaruit haar kleindochter de elementen van haar roman heeft geput.
Een zonderling roman, die op treffende wijze toont tot waar de menschelijke
lichtgeloovigheid kan gedreven worden, tot welke gevolgen de afdwalingen van het
godsdienstig gevoel kunnen leiden. Geen boek voor jongeren. L. D.
RODION MARKOVITS : Garnisons sibériennes. Traduit du hongrois par Ladislas
Gara et Jean Jardin. — Payot. Paris. — 25 fr.
Schrijver, advokaat van beroep, nam als officier deel aan den wereldoorlog. Na
enkele maanden gevangen genomen werd hij naar 't Kamp van Khabarovsk, in Siberië,
gezonden. Toen de omwenteling zoogezegd de vrijheid schonk aan de krijgsgevangenen,
trachtten deze naar hun land terug te keeren; doch ze werden op weg tegengehouden,
en naar het Kamp van Krasnoïarsk verwezen. Intusschen woedde de strijd tusschen
« Witten » en « Rooden », en met den dag werd het lot der gevangenen hachelijker.
Eindelijk werden ze gelast om den « goud trein » uit Siberië naar Moscou te geleiden;
ze kwamen echter niet verder dan Kazan.
Op sobere wijze verhaalt het boek de levenswijze der Oostenrijksche en Hongaarsche krijgsgevangenen; we zien er in hoe de officieren niets prijsgaven van hunne vooroordeelen en vereischten, noch van de strengheid van tucht en hierarchie; hoe zij hun
gedwongen vrijen tijd vulden met allerlei ingenieus tijdverdrijf, dat niet altijd onschuldig
bleef; hoe ze later, door uitersten nood gedwongen, hun toevlucht tot allerlei ambachten
moesten nemen; en zoo gebeurde het dat hoogere officiers eenvoudige werklieden werden, terwijl soldaten tusschen de leiders van het nieuwe bewind opgenomen werden.
In een woord, schrijver doet ons de duizend avonturen en gevaren meeleven die den
krijgsgevangenen te beurt vielen vooraleer ze hun land mochten terug zien. En voor
enkelen die dit geluk kenden, hoevelen die ginder omkwamen, bijzonder onder de
soldaten, door honger en ellende uitgeput, ergens vergeten in het enorme land, en al te
vaak door de inwoners tot de zwaarste, weerzinwekkendste karweien gedwongen.
L. D.
Een zeer belangrijk onderhoudend geschreven boek.
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AANBEVOLEN BOEKEN.
MOEDER CLARA FEY : Korte overwegingen voor alle dagen des jaars, uit het Duitsch
-door E. H. Victor Kissels, 3e deel, van O. H. Hemelvaart tot den advent.. -- Uitg.

J. J. Romen en Zonen, Maeseyck, 1930,
Fr. 38.50.
MGR. LELONG, BISSCHOP VAN NEVERS : Catechismus van het religieuse leven, bewerkt door E. H. Janssen. -- Uitg. J. J. Romen en Zonen, Maeseyck, Fr. 20.
H. H. F. BLANKEN C. ss. R. : Roomsche liturgie voor school en huisgezin, met afzonderlijk vragenboekje. Tesamen Fr. i2.5o. — Uitg. J. J. Romen en Zonen, Maeseyck.
P. J. GEARON O. C. C.: Troost voor scrupuleuzen, uit het Engelsch door J. Be
Houtman, S. M. A. — Uitg. Teuling's Uitgeversmij, 's Hertogenbosch.
L. BOT

: Ein deutsches Plauderstündchen in hollándischen katholischen Schulen. —

Verlag. J. B. Wolters, Groningen, Fl. i . 20.
S. NAVANTÈS : L'Imitation de Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus, avec préface par Mgr.
Schyrgens, 2e édition. -- Desclée De Brouwer et C 1 e, Paris-Bruges.
P. H. KLUG, O. C. Helden der Jugend, biblische Vorbilder für Junglinge 6 6 und
7e Auflage. --- Laumamsche Verlagsbuchhandlung Dülmen i. Westf.
DR. KONST. HOLL : Die Jugend grosser Frauen, elfte Auflage Herder en Co Freiburg i. Br.
:

DR. B. W. SPEEKMAN

: Spaansche spraakleer, ook . voor zelfonderricht. — Uitg.

L. Malmberg,'s Hertogenbosch, Fr. 12.50.
ZING EN SPEEL NU MAAR : oude kinderliedjes en spelletjes, verzameld door S. M.
Bouman van Terthoven; pianobegeleidingen van Theo Van Der Bijl; illustraties van
Adri Alindo. Twee deelent prijs per deel fl. i.go. — Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
P. J. PIJKERS jr. Avro-Kook-boek, uitgebreid, practisch, overzichtelijk, economisch. -- Uitg. Alg. Vereen. Radio-Omroep. Keizersgracht 107, Amsterdam C.
LATIJNSCH-NEDERLANDSCH DAGMISSAAL met vespers en de meest gebruikelijke
gebeden, bewerkt door J. P. met inleiding door Dom. Beekman O. S. B, en verluchtingen
.door V. Stuyvaert, -- Desclée De Brouwer en C°, Brugge.
J. NAUTA en D= J. J. PRINS Dierkunde-Album ten gebruike bij .het onderwijs.
-- N. V. P. Noordhoff, Groningen, Geb. fl. 3.
WILLEMIEN BROM-STRUICK Lied en luit, nederlandsche volksliederen. W. L.
en J. Brusse's Uitgeversmij, Rotterdam.
HET BOEK VOOR MOEDER EN DOCHTER volledig onderricht in alles wat een vrouw
als huishoudster en moeder dient te weten. Zesde druk, 75e-84 8 duizendtal. — Romen
en Zonen, Maeseyck Fr. 21 geb.
H. BOLO : Het Evangelie en de moeders, bewerkt door Th. Sinnige. -- Romen
en Zonen, Maeseyck, Fr. 30 geb.
Dr JOS SCHRIJNEN : Nederlandsche Volkskunde, tweede herziene uitgave. — Uitgeverij W. J. Thieme en Cie te Zutphen.
H. POUTSMA : Do you speak English? 7e verbeterde druk. P. Noordhoff N. V. —
Groningen fl. 4.50.
W. R. DE JONG en A. W. VAN RossuM : Geschiedenis der openbaring van het
Nieuwe Testament. — N. V. Paul Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum.
AUG. A. BOUDENS : Onze moedertaal, :e deeltje. -- J. B. Wolters, Groningen.
EVELIJN EVERETT-GREEN : A Child without a Name, adapted and annotated by
Drs H. R. S. Van Der Veen. — J. B. Wolters, Groningen.
H. AUGUSTINUS : Enchiridion, bewerkt door Carel Bloemen. — Romen en Zonen,

Roermond, Fr. 36.
G. D. VIs- DUYvIS : Wenken voor ziekenverpleging in eigen woning, met woord
vooraf door W. Maschhaupt, arts, met r 5 afbeeldingen. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.
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VERSCHILLENDEN : De Moederkerk, J. J. Romen en Zonen, Maeseyck, Fr. 33.
DELLY : Het geheim van den Kou-Kou -Noor, vert. J. Cauberghe Romen en Zonen,
Maeseyck.
DELLY : Onder het masker, vert. J. Cauberghe. — Romen en Zonen, Maeseyck.,
Fr. ia.
J. DE LA BRÉTE : Een donkere weg, vert. H. H. J. Maas. — Romen en Zonen,
Maeseyck, Fr. 12.
O. FEUILLET : Geknechte adel, vert. M. G. C. — Romen en Zonen, Maeseyck,
Fr. 12.
H. H. J. Ms : De hoof daonden op het land. — Rornen en Zonen, Maeseyck, Fr:1 a.
DELLY : Vergulde ellende, vert. H. H. J. Maas. — Romen en Zonen, Maeseyck,
Fr. ia.
MARION CRAwFORD : Haar geheim, C. H. Van Heeren. — Romen en Zonen,
Maeseyck, Fr. 12.
L. LAMMERTIJN : De H. Eucharistie en de vrouw, Redemptoristenklooster, StTruiden.
:
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Inhoud van Tijdschriften
DE GIDS (April). — Van de Redactie. — Marken na zessen : Moderniteit en
achterlijkheid. — Gerard Walschap : Eric. — J. J. van Geuns : Gedichten. — Dr. H. T.
Colenbrander : Willem I en de Mogendheden. — A. M. de Jong : Het centrale bankwezen. — Henri Borel : China's Volkstribuun. — A. M. Hammacher : Lusten en onlusten
in den Cultus van Van Gogh. — C. G. S. Sandberg.: Nederland en Zuid-Afrika. —
Buitenlandsch overzicht. — Lloyd George en Labour : Duitschland, Oostenrijk.
Vlaanderen op post. — Bibliographie.
HELIKON (April) : Maandschrift voor Poëzie. — Dit nummer bevat gedichten
,van : P. C. Boutens; Karel Vande Woestyne; Jan Van Nylen; Roel Houwink; A. J. D.
Van Oosten; Willem Ten Berge; A. W. Grauls; Karel Leroux; J. J. Van Geuns; Aug.
van Cauwelaert; Aimé De Marest; G. A. Van Klinkenberg.
IRENIKON (janvier-fevrier). — C. Bourgeois : Le problème de 1'Unité sous le
signe des Carpathes. Missions orthodoxes du Japon et de Perse. — D. O. Rousseau
Infructueux essais de rapprochement en Ehtipie au XVIIe siècle. — N. Leskov : Aux
confins du monde. — Hiéromoine Davis : Chronique et 1'Orthodoxie russe. — Notes et
Documents : Mort et obsèques du Patriarche Tichon. — Bibliographie.
r

V rz) Verlag Kösel u. Pustet. —
DER KATHOLISCHE GEDANKE (Januar-M
V nch : Das Wesen und die Aufgabe des Katholischen AkademikerFranz Xaver M
verbandes. — Friédrich Braig : Das deutsche klassische Drama und das Christentum. —
Heinrich Getzeny : Strömungen der Gegenwart in der protestantischen Theologie. —
Heinrich Rommen : Wiederkehr des Naturrechts? — Humbert Clerissac : Das Mysterium der Kirche. — Wilhelm Bergmann : Der ábnorme Charakter und die Psychosexualethik. Die juristische Tagung in Essen. Die medizinische Tagung in Kevelaer.
DE NIEUWE GIDS (April). — Mr. Herman H. J. Maas : Spranger's Lebensformen. — Eduard van Bergen : Racine. — J. van Nelle : Brieven van Emile Zola aan J.
van Santen Kolff. Wee Mij. — Jan H. de Groot : Gebed en De Onvervulde. —
Bert Nuver : De eenzame Artist. — Hélène Swarth : Angsten. — Willem Kloos
Binnengedachten. — Karel Damme : Het Gezellenhuis. — Willem Kloos : Willem de
Mérode. — N. G. : Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch
Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Bibliographie. — Herman Middendorp : Bibliographie.
ELSEVIER (April). — J. Knoef : Gerrit Lamberts. met 4 illustraties. — J. A. van
Erven Dorens : Avignon, I, met 9 illustraties. — W. Steenhoff : Vergelijkende Studie,
met 4 illustraties. — Johan W. Schotman : Lente. — C. en M. Scharten-Antink
Het Wonderbaar Instinct der Liefde. — Hermance Farensbach : De Wijze. — J. Slauerhoff : De Amphoor. — A. J. D. van Oosten : Breakaway. — Kroniek. — Boekbespreking.
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HOCHIfAND (April. — Vergil. Von Theod. Haecker. — Probleme des Groszbalkan. Von Dr, Walter Hagemann. — Sind die „Festlander" beweglich? Von Professor
Dr. Wilhelm Salomon-Kalvi. — Igor Borodjoff. Erzáhlung von Friedrich Rieszer. —
Vom Heiligen. Von Dr. Richard von Schaukal. — Der sterbende Johannes. Gedicht vox
Friedrich Demi. — Verstehendes Reisen. Von Dr. Heinrich Lützeler. — Kritik : Vergiliana. Von Dr. Friedrich Fuchs. — Ene Biographie Friedrich Julius Stahls. Von Dr.
Gustav Steinbómer. -- Rundschau.
LEVEN EN WERKEN (April). -- W. Banning : De Mens en zijn plaats in de
Kultuur. — F. Bremer : Een reis naar Griekenland. — jan J. Zeldenthuis : Doodsgedachten. — Annie Salomons : Onze Jongeren. — Geert Van Oorschot : Verzen. —
J. B. Th. Spaan : De rol der Vrouwen in Ghandi's strijd. — Nine van der Schaaf : De
liefde van een Dwaas.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (avril, i93x). — Leon Trotsky : La
revolution étranglée. — Andre Malraux : Réponse á Léon Trotsky. — André Maurois :
Le Peseur d'Ames. — Fr. P. Alibert : Lune couleur de perle. — Richard Hughes : Uit
cyclone d Jamaique. — Chroniques. — Notes.
LA REVUE GENERALE (i5 avril, 1931). — Bon Beyens : Les mémoires du
Prince de Bulow. — Henri Goffinet : La question linguistique et l'union nationale. —
Stanislas A. Steeman : Zero (Roman). — Jean de Vincennes : „Mon Sidi". -Lefebvre : La poésie de Camille Melloy. — Fernand Baudhuin : La vie économique et
financière : Ce qui reste du capitálisme. — Auguste Melot : Chronique politique.
DE GEMEENSCHAP (Maart, 1931). — Redactie : Conspiratie der kopschuwen.
— Chr. de Graaf : Resurrectio. Juxta Crucem. — Albert Helman : Triangel. Abel
spel in vier bedrijven. 1e bedrijf. — Franz von Oldenburg Ermke : Krantologie. —
Albert Kuyle : Deducant te Angeli. — Vic. Reinders : Jekerdal. — Anton van Duinkeren: De dood van Josine des Planques. — Albert Kuyle : Tien Paardenkracht. — Kroniek.
ROEPING (April). — Henri Bruning : Droefheid der vreugde (vers), -- M. Molenaar M. S. C.: De onpraktiese hervormer. — De Rijn-Schelde-verbinding. — Franz
von Oldenburg-Ermke : Russisch strijkje (vers)..— Kees Van den Berg : Katolieke
aksie op de markt (vers). — Hans Van Zijl : Het beginnen (vers). — Gerard Knuvelder :
Labyrinth en Prisma. — Pythia : Conspireerend (vers). — Dr. Victor Leemans : Kritiek
der sociale beweging. — Felix De Visser : Van Rimini tot Berlijn. — Boekbespreking.
LA REVUE BELGE (15 Avril, ig3i). — La Défense du Pays : Thèse du Lieutenant
Colonel C. Requette. — Richard Dupierreux : L'homme qui est tombé dans l'antiquité.
— Docteur Fafner : Régime végétarien et régime traditionnel. — Robert du Bois de
Vroylande : Elégie du clair-obscur (Poème). — Philippe Soupault : Charlot, vagabond
sentimental. — Charles de Bussy : Le forain dans l'antiquité et au moyen-áge. — Pierre
Bost : Cirque et music hall. — Maurice Chapelan :• Cinéma, paradis artificiel. — Paul
Prist : Lettre de Paris : Résurrection du Second Empire. — Paul Tschoffen : La quinzaine politique.
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NUOVA ANTOLOGIA (z Aprile, 1931). — Niccolo Tommaseo : Delle Cospirazioni Italiane. — Alessandro Chiappelli : Come s'inquadra ilpensiero- filosofico neil'
economia del mondo. — Nicola Festa : La realtà d'omero. III. L'Odissea come opera
d'arte. — Leone Tolstoij : Alla Nipotina Vàrenka (Racconto). — Francesco Formigari :
Trincee sul S. Michele. — Margherita G. Sarfatti : Panzini e la Storia. — Luigi Vilpicelli : La Filosofia dell'arte di Giovanni Gentile. — Alberto Consiglio : Populismo
s nuove tendenze della letteratura francese. — Nitizie E. Commenti. — Rassegna
bibliografica. — . Libri ricevuti.
NUOVA ANTOLOGIA (16 Aprile, 1931). — Niccolo Tommaseo : Delle cospirazioni Italiane. II. — Enrico Bevilacqua : Tra la storia e il Romanzo. —Luigi Messedaglia : II trómbettiere di calatafimi. — David Herbert Lawrence : Tu mi hai toccato
(novella). — Enrico di San Martin Valperga : Le grandi istituzioni musicali d'Italia II.
— Bruno Barilli : Dopo la Battaglia. - Mario Sertoli : Nei Balcani. — Luigi Chiarini :
Interpretazioni del Bolscevismo. — In Morte di Fausto Maria Martini. — Libri recevuti.
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Al emeene Bankvereen igill.g_
Volksbank
vanteuven
NO
V.
en

Kapitaal : 200.000 fr.
Reserves : 35.000fr.
ZETELS:
:
:
:
—

•

.

ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUNEN, Muntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

::

FILIAáL

:

Bank voor Handel en Nijverheid N.V.

-

.

KAPITAAL

10.000.000 Fr.

—

Leiestraat, 21

KORTRIJK
^

ALLE BANK- EN BEURSVERRICHTINGEN
REKE^NIN.`GEN OP ZICHT EN TERMIJN

:

BRANDKASTEN
—

:

.

Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inningen - Wissel - Vreemde munten -Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
en Buitenland -Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland.

:
:
—
—
—

—

.

::IIIuIIIIIIIIIIIIIuu,u,I,,,,,IuIIuIIuIiuiiiiu,u.11.
N. Y. DRUHH. HRASMVS, LEDEBERG-GENT

TE HUUR

ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR N. ^.
Zetel : 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
Kapitaal : 40 millioen fr.
TELEGRAMADRES :

TELEFOONNUMMERS :

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

247.60 - 234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !
Stichting van en participaties in Maatschappijen,
Alle Beursverhandelingen -Beheer vn vermogens.
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.
-

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

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.
Leden :
1V M. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.

Alle
intellectueele
Vlamingen
ronken slechts

tabak en sigaren
van

VERELLEN

Opvoedingsgesticht HEILIG GRAF
TURNHOUT
LAGERE AFDEELING;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.
Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.

Chnstetijffie
Kunstatefter

feotraete

8 - 9 - 1 O, Sinter-Goedeleplein - BRUSSEL

T^.Vaten ,'Koperwerk ,4' Gewaden
Rerkmeubélen ,' T^eílígbeelden 'P Vlaggen
Godsdíenstíge geschenken.
.

AUG. VAN CAUWELAERT

: ROMAN

Het Licht achter den Heuvel

Pr. 18 fr

.

" ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JOH . DE MAEGHT , in " Het Laatste Nieuws."

21
BESTEL UW BOEKEN in den
Huidevettersstraat
Kàth. Boekhandel « VERITAS " ANTWERPEN

ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR 1

De Beukelaer's Producten
CHOCOLADEN

BISCUITS

CARAMELLEN

EXQUIS

TOFFEES

WAFELS

PRALINE

BONBONS

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

EÏtro1ux
De,Stofzun*er met
wereidrepixtatie
Qemakké>l^ke hanleerinó.
Qebouti✓d voorjaren.
enorme zuiçSkracht
Solide constructie.
Zeer sterke motor.
gleQfante vormt.
./oo•t smeren.
.

TELEFOON

288.14
8.14
LEOPOLDST - R•21 ANTWERPEN

5

sxl b IE li 5 skl
Ie 40 IJ IAA W 1
23o Sch. Super Ortho
1400 H & D

Uiterste Hooggevooligheid
Een nieuw product
der wereldbefaa de Firma

i; EVAE Bi'

HIKT IS 1011 l^11,jill
VOOODIE EDOONELEIEEI 10A41 PEN
1

6

AAN ONZE GEgERDE LANDBUREN

in

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Weinbloetnige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Winterharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.
Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwissel).
Rembours 5 fr. meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 40 FRANK.
FIRMA BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2936

7

CHOCOLADE

Martougïn
DE BESTE IN GEBRUIK!

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

MINERVA
ZONDER KLEPPEN
Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
waarde nooit verliest

Mionerva. Motors N.V.
ANTWERPEN
8

De "Verzekeringsmaatschappij
van den Belgischen Boerenbond"
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
KAPITAAL 5.000.000 Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

Verzekert iedereen
tegen

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het

LEVEN,

Toestand op einde 1929:
170.000 verzekeringskontrakten in voege.
38 millioen fr. totaal jaarlijksch premieïnkomen.
7 milliard fr. verzekerd kapitaal in Brandverzekering.
142 millioen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
66 millioen fr. uitbetaald aan vergoeding sinds ontstaan.

9

SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S
Vereenigde Fabrieken N. V.

SINTwNIKOLAAS (Waas)
®®

TELEGRAMMES:
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V. K.) 428 & 448

Gedeponeerd Merk

Asbest -Cement Leien
Vlakke en Golfplaten
FABRIEKEN VOOR :-

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN -BETON-BRANDKOFFERS
GEWOON EN KUNSTVAATWERK
STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN
10

BOEKBINDERIJ

K. Vl. Hoogeschool voor Vrouwen
Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 11, Antwerpen

Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde -Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten -Rechten -Sociale vraagstukken, enz.

INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
— —Telefoon 710,32 — —

ST. LUDGARDISSCHOOL
KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool) .
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBELMAFDEELINC .

INTERNAAT — EXTERNAAT
JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

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

ANTWERPEN
IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
op Het eenige Plantin-Moretus-Muzeum i>
Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen j>
.o j> Gedenkteekens en Standbeelden •> •>

EEN KOOPSTAD
Wier winkels en magazijnen niet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

EEN WERELDHAVEN
Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

12

T E U L I N G ` S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Neder]. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Gebonden frs. 62.50
Ingenaaid frs. 52.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Gebonden frs. 62.50
Ingenaaid frs. 52.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Gebonden frs. 110,Ingenaaid frs. 90.—
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOx niet 't bezit kan worden van allen
die optreden In het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet ».

0. GORRIS (Studiën).

gesticht van de Dames der H. Familie
THIELT (West-Vl.)
Kindertuin. — Lagere en Middelbare klassen. Hooger leergang : Handels-, Talen- en Huishoudkundige sectie.
Humaniora. — Middelbare Normaalschool : afdeeling voor
Letterkundige en Wetenschappelijke
Germaansche Talen.
afdeeling.
Lagere Normaalschool.
Hooger Normaalschool voor Landbouwhuishoudkunde.
-

Inlichtingen te verkrijgen bij de Overste.

TUINBOUW FLORA N. V
Voorheen W. JUCHEM & ZONEN
STATIE m OUDE GOD -- MORTSEL
Groote keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. -- SIERAADBOOMEN. --- Coniferen.
Heesters. — Groenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en DALALIAS.
Algemeene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.

Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
Postcheckrekening 103484
Telefoon : Antwerpen 246.92
13

Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUNEN
Betrokken bij de ALGEMEENE BANKVEREENIG/NG, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telegramadres : N IJ V E R BA N K

Postcheckrekening

Nu'. 17 545

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploegsteert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude,
Gheluwe, Ohistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledeghem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

BANK van het Arroudisw
sement ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 107 -109 -111
ANTWERPEN

Het hoogste genot
bij het lezen
krijgt men

Gesticht in 1886 — Kapitaal : 15 Miljoen

door

Checkrekening : 3 1, /o interest, terugbetaalbaar op zicht.
Oeldheleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 o/o

'n koffie te drinken

- VERHURING VAN BRANDKOFFERS HOOFDBUREELEN:

36, Lange Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
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met

de BEUKELAAR'S
CHICOREI

Algemeene Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven
N. V.

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72
Kapitaal : Frs. 200.000.0 00

ALBE BANKVERRICHTINGEN
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen
Effecten
Koepons
SPAARKAS.
Brandkoffers
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J. Van Mierlo~proost
TURNHOUT
LITHO- EN TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE
Plooibare donzen in duplex en gestreken canon
bedrukt in een of meerkleurendruk

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschri ften en Handelsdrukwerken

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-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme- Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Caisse ene rale de
Reports et de Depots
Koloniënstraat, 11 -- Brussel
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven : 395 millioen fr.

Voorzitter van den Beheerraad

Mr Michel Levie, Staatsminister.
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Uitgaven van J.: B. WOLTERS
GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA
J. H. F. KOHLBRUGGE

JAN LIGTHART

PRACTISCHE SOCIOLOGIE
Deel I. Sociale opvoeding (De mensch
in dienst der maatschappij)
gebonden
. . . 2e druk gld. 4,50
ale kind,
Deel II.
3,90
gebonden
..
...................gld.
. .
Deel III. De zorg voor het abnormale
kind, gebonden . . . . gld. 3,90
rg voor de jeugd,
Deel IV. De zo
gebonden . . . . . . gld. 3,90
Deel V. Sociale nooden. I. De vrouw,
hoogere standen, degeneratie, alcohol,
gebonden . . . . . . gld. 3,90
Deel VI. Sociale nooden. II. Sexueele
en geestelijke problemen,
. . . . . . gld. j,90
gebonden

VERSPREIDE OPSTELLEN
volksuitgave — Met portret van den schrijver

Eerste bundel, geb., 3e druk gld. 1,50
Tweede bundel, geb., 2e druk gld. 1,50
I N ZWEDEN

van den schrijver

Volksuitgave — Metï'portret

Prijs, gebonden, 3 8 -1 druk . gld. 1,50
OVER OPVOEDING
Vlksitgave-Met portret van
—

den schrijver 1
=

Eerste bundel, geb., 6edruk gld. 1,50
Tweede bundel, geb., 5e druk gld. 1,50
JEUGDHERINNERINGEN
Volksuitgave — Met portret van den schrijver

Prijs, gebonden . 9e druk, gld. 1,50

Onze in guldens geprijsde boeken worden naar België
geleverd tot wederopzegging met 10 °/ o exportkorting.

STEUNT Belgische Ondernemingen
EN KOOPT

MAP-FIN
SCHRIJFMACHINES

MAES

Nieuw Model Nr 5
Beter
Kathelijne
dan vreemde stelsels

Vest, 59
ANTWERPEN
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Pil Noordhoff 'Groningen
De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de lijst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten is in de
officiéele middelbare onderwijsinrichtingen

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden .
f 2.25
f 1.00
Antwoorden I - III
Grafiekenschrift .
f 0.50
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
f 0.60
prijs per plaat .
f 1.25
op karton f 1.— : op linnen
f 13.00
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.—, op linnen
f 0.40
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks) .
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, II
of III, voor klassegebruik een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (f 11.--).

Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. 0.
Deel I - met 150 figuren, gecart.
Deel II - met 121 figuren, gecart.

f 2.75
f 0.50

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. 0.
2de druk, met 150 figuren, gecart.
Antwoorden

f 2.75
f 0.50

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

gebonden .

f 2.25
f 0.50

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

Holland Huis te Brussel
Auderghemschelaan, 61.63
waar de nieuwe schooluitgaven gratis ter
inzage beschikbaar zijn.
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. — Twee jaren studie:
één jaar algemeene vorming, een tweede Jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. Officieel diploma na minstens één jaar praktijk.

Inlichtingen en programma te bevragen bij hei bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en and ere Nederlandsche werken.
200 medewerkes
het
behoore
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;
verschijnt iedere maand;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
zedelijk gebied.
is een vertrouwbare gids, ook

BOEKENGIDS

detot

park

op

ABONNEMENTSPRIJS : 20 FR. PER JAAR
Inschrijvingen te zenden : A. S. K. B. Cuylitsstraat, 27, Antwerpen.
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B 0 EKZAAL

Constance TEICHMAN

DER GEHEELE WERELD

GESPREKKEN
MET DEN
BRUIDEGOM

Geïllustreerd Internationaal Tijdschrift
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

SAAMGELEZEN DOOR

De 93toude Boeksaet we rt door
Pieter Kabus opgerígt In i 692

VERSCHIJNT TWEEMAAL PER WEEK

AUGUST VAN CAUWELAERT

EIGEN REDACTEUREN
IN DE VOORNAAMSTE LANDEN DER WERELD

Geb. 16 Fr.
« Nee, geen boek voor nonnetjes alleen,
al gaat het wel degelijk over den « Hemelschen Bruidegom » maar een schat
voor iedereen, ook 'en vooral voor wie
midden in 't drukke moderne leven staan
en laten we 't maar zeggen, een beetje
bang zijn voor, « heilige » lectuur. Al
deze brieven zijn frisch, spontaan en
vooral diepmenschelijk. »
JULES PERSYN in « De Standaard ».

.ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIË
Per jaar, slechts 50 fr.
plus 7.50 fr. aan expeditie per post.
1 leergang bevat circa 2000 recenciesi
ACTUEELE OVERZICHTEN -- ARTIKELEN
ESSAYS GEWIJD AAN BOEKEN EN BLADEN
— — FILM- EN TOONEELKUNST — —
ACTUALITEITEN — WBTEN$WAARDIG
ALLERLEI — FOTO'S — TEEKENINGEN
CARICATURBN — KUNSTRBPRODUCTIBS

HET NEDBRLANDSCHB BOBKHUIS
TILBURG (HOLLAND)

TE HUUR
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STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 5 Mei 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding
van de onderneming betreffende de levering van een door Diesel aangedrevèn sleepboot voor den dienst der dokken te Antwerpen.
Borgtocht : 95.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier, : 8 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 19 Mei 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de herkasseiing van den rijweg
der Potgietersstraat te Antwerpen.
Borgtocht : 12.700 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage . op het 4e bureel van het Stadhuis,
Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 7 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 29 Mei 193*1, 's middags op het Stadhuis, bij
gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tdt de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en plaatsen aan boord
van de drijvende 40 tons kraan, van 2 electrische verhaallieren.
Borgtocht : 6.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.
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ü HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:

Columbia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149

COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

·_-_.
Compagnie Maritime BeIge

I
II
I
I CONGO-LIJN
I
Spoed Postdienst tusschen
I
I ANTWERPENenCONGO
I ANTWERPEN - LlSABON* ~ TENERlFFE* - BANANA* II
I .
I
I
LIJN OP OOST - AFRIKA
I
I
LIJN OP
YORK
II
I
IILIJN OP LA PLATA
I
I
LIJN OP BRAZILIE
I
I
LIJN OP LOBITO
I
I
I . LI]N NORD PACIFIQUE
I
I IILIJN OP HET·VERRE OOSTEN
I
II
I
I
I
(Lloyd Royal) .

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 •• ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES:

c

C 0 MAR BEL

»,

ANTWERPEN

80MA - MATADI en terog .
door de prachtig ingerichte paketbooten.

Gedfplomeerde geneesbeeren en verpleegsters aan boord.
*

Enkel voor Passaglers.

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaanschekust.

NEW -

iii

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
Twee-maandelijksche

postdi~n.st.

II

Twee-maandelijksche postdienst.
II

Maandelijksche postdienst naar Angola. .

RegeJmatige dienst van Antwerpen naar San FranciscoenVancouver.
Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.

AI deze schepen he bben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers s- klas.
Voor vervoer, relzen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN

.-

TELEFOON :

-.

« AGE N MAR IN», ANTWERPEN
Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 Hjnen)

TELEORAM-ADRES:

N. V. Drukkerij Erasmus, Oent

.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

MARKGRAVELEI, 168
BEHEER:
LEMMÉSTRAAT, 12
ANTWERPEN

MË WË B H

H
H
•
•

H•
Hj•
••
••

BEHEER VOOR

•
•
•
•

XXXI" JAARGANG H M H

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

MAANDSCHRIFT

AUGUSTUS-SEPTEMBER

1931
INHOUD : M. Koenen : Het Pardon der Heiligen. <~ P. Verbruggen :
Beethoven (gedicht). — L. Levaux: Bloy en Péguy. — L. Zielens: Toen
kwam ik. — i7. Ruiten : Padua. *— Albe: Uit het leven van Seppe. —
A Demedts : In Memoriam. — ƒ. Lambin-Pasquasy : Intermezzo. ~~
L. Van der Essen : Belgische Historiographie. — In Memoriam Pol de
Mont. •— Boekbespreking. — Inhoud van Tijdschriften.

CANADIAN ^ . . P A C I F I C
Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

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

rondom do wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Mlddellandsehe Z e e , West-lndiö.

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

Canadian Pacific Railway
Agenoy (Belglum) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb.

16 fr.

«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
SBeyt/nevueót. AafüerpefL

JUL. PERSIJN.

Het Pardon der Heiligen
door Marie Koenen.

Wanneer in den nacht van Maria-Hemelvaart de vreugdevuren
en alle kaarsen- en fakkelvlammen van het vigilie gedoofd zijn rondom
de kerk van la Clarté, dat in de landstaal Sklerder . heet, -- als daarbinnen alleen nog de kleine goudster der Godslamp haar schemerschijnen laat spelen over de gouden sterren van Maria's bruidskleed,
over de gouden lelies van haar weidschen blauwen koninginne-mantel, in de edelsteenen van haar kroon en van de kroon van haar lief
Kind, den Koning der Wereld, -- dan komen, hoog boven de zee en
toch lager dan de sterren, die groote witte wolken naderdrijven, een
vloot van hemelschepen. Bij den diepen samenzang van den vloed
en den nachtwind varen ze aan, recht op Maria's heiligdom toe, dat
op den hoogsten kustheuvel, halverwegen de bocht tusschen Perros
en Trégastel, zijn doorzichtigen torenflits opheft tot wegwijzer voor
allen te-land of ter-zee.
Rustig en welbestierd zeilen de wolkenschepen over de ZevenEilanden en de rotsbaai van Ploumanach heen, om ergens ginds tegen
de paarse heideheuvels te landen. Na hun voorbijgang is de nachthemel boven aarde en water van het droomverzonken Bretagne meteen
weer helder, groen en blauw maar ijler en doorzichtiger dan de zee
bij dag, en véél wijder nog, grenzeloos-wijd en zuiver in den schijn
van Godslichtende waaklamp, de maan.
Alleen over de hollewegen, de voetpaden, de breedere banen,
die van alle hemelstreken naar de kerk van Sklerder geleiden, bewegen
schaduwen voort, bij het geschuifel van vele voeten en het geprevel
van vele biddende stemmen. Want dichte scharen van beevaartgangers brachten de wolkenschepen aan, alle Hemelingen, en geen
bleef er achter -- die op de altaren, tegen de pilaren of in de portieken
der kerken van Bretagne, in veldkapel of deur-nis, bij de bronnen
in de bosschen of op de rotsen van de kust hun beeld weten staan.
Voorop de Alleroudste, God de Vader zelve, le Père-éternel van den
top der rotsstapeling in Trégastel, met de rechterhand zegenend geheven, het groote takkenkruis recht omhoog tegen den linkerschouder,
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zoodat het z'n scherpe schaduw werpt over wie Hem het eerst volgen,
moeder Anna met den trouwen Joachim, beiden grijs en wijs en
gelukkig, Sint Jozef met den lelietak bescheiden achter hen. Na hen
komen in twee rijen de twaalf Apostelen, ieder met z'n zaag of
zwaard, z'n kruis of kelk of boek, zooals ze waken, uit graniet gebeeldhouwd, in de smalle nissen halverhoogte van de diepe kerkportalen
te Guimiliau, Plestin of Rosternen.
Dan volgen, statig schrijdend met hun kromstaf, zeven gemijterde bisschoppen, de heilige Kelten, die aan Armor het Evangelie
brachten, Sint Pol van Leon, Tugdual van Tréguier, Sint Brioc,
Samson van Dol, Sint Malo, Paternus van Vannes en Corentijn
van Kemper, met heel een schare van hun opvolgers, van heilige
abten en kluizenaars tot geleide.
En zie, in 't midden van den weg, alléén, met z'n harp en geleid
door zijn trouwen wolf, komt Sint-Hervé, de blinde bard, de patroon
aller zangers, uit de kapel op den top van den Menez-Bré. Hem volgen Sint Efflam, opgestaan van zijn tombe in de kerk van Plestin;
Sint Ervel en Sinte Juna z'n zuster, uit hun bedehuisjes in de heuvelbosschen van Argaot, en de zes Genezers van Moncoutour : Honarniaule met den wolf voor den angst, Mamert voor de buikpijn, Livertin voor de hoofdpijn, Sint Meën tegen den waanzin, Sint Hubertus
de jager. Natuurlijk ook Sint-Jan de Dooper, met een klein wit lammetje zorgzaam in de armen, zooals hij neerzit in z'n kemelsharen
pij, bij de bron onder het oer-oude wegkruis op den heuvel bij St.
Jean-du-Doigt.
Aldoor weer andere : moeders, weduwen, prinsessen en kloosterzusters, reclusen en koningen. Sint-Yves van de Waarheid, de
groote patroon, in rechterstoga en baret, met het wetboek in leeren
schacht neerhangend van den pols, en links van hem de rijke, en
rechts van hem de arme.
Tot eindelijk de groote Sinte Michiel nadert met het vlammend
zwaard en de weegschaal, en achter hem, het laatst, een dichte
zwerm Engelbewaarders, Engelen en Aartsengelen tot heel de
kerk van Sklerder overvol is, en nog velen schouder aan schouder
in de portiek en op het kerkhof staan opgehoopt.
Sint Hervé heeft de hand over de snaren laten glijden, en bij
dit zilveren getinkel heffen vele stemmen den zang Ar Baradoz aan,
het lied van het Paradijs, zoo liefelijk en teeder als het suizelen van
den lentewind door bloesemtwijgen.
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Maria, de hooge Koninginne op haar troon, luistert en glimlacht
ontroerd, maar z66 schuchter, dat ze bijna bedroefd de oogen houdt
neergeslagen en het kleine Kindje met z'n groote kroon, bangelijk
z'n twee handjes vastgrijpt aan haar halsboord. Ze houdt den zoom
van haar rijken mantel opgeheven, het hoofd wat voorover, als vroeg
ze vergiffenis zoo de allerschoonste te zijn, en ziet niet op. Alsof
ze weifelt en wacht.
Wie moet er nog komen ? Wat zal er nog gebeuren ? Allen wachten, omdat de Koninginne wacht. Aan haar voeten heeft zich de schare
opnieuw in twee rijen gedeeld om doortocht te laten aan wie nadert.
Hebben niet allen terwijl ze neerzagen over den rand der wolkenschepen, over de zee tusschen de Zeven-Eilanden dien lichtenden weg
ontwaard, een gouden straat voor de voetstappen, die elk jaar in dezen
nacht zacht en zwevend en zeker van hun doel, dwars over de rimpelingen en de schuimkammen van den aanzwellenden vloed komen
gegaan? Voor de voeten van het Lieve-Vrouwtje van Port-Blanc,
het arme vergeten visschersdorpje, drie zeemijlen ver. In de baai
van Ploumanach stapt ze eindelijk over de ros-grijze ruggen der
logge monstersteenen aan land, en dan langs den heideweg berg-op,
naar de kerk van Sklerder, daar gebouwd Maria tot eer en dank,
door den edelman voor wien zij door storm en nevel het licht liet
stralen, dat hem den uitweg wees tusschen de gevaarlijke klippen
der zeven-Eilanden.
Ze is klein en nietig het Lieve-Vrouwtje van Port-Blanc. Met
haar sluike haren, haar zonverbrand blinkend en blozend rond gezichtje, in haar schamel blauw kleedje met den verschoten schoudermantel, lijkt ze een schuw en arm visschersmeisje. Zij, ze heeft

geen kroon op het hoofd, geen Kindje op den arm. Ze loopt zoo maar
stilletjes met de handen gevouwen en het hoofd neer, midden tusschen de rijen der wachtende Hemelingcn door, verlegen, heel verlegen, en o zoo eerbiedig. Eerst vlak voor de voeten van de hooge
Hemelkoningin durft ze de oogen opslaan Maria van Sklerder
en Maria van Port-Blanc, de tenhemel verhevene en de op-aardeverscholene, zien elkaar aan, blik in blik én een lach Istraalt
uit haar beider oogen, een blijdschap van herkenning. Want de
Koningin van alle Heiligen op haar hoogen troon is nu eerst voluit
gerust èn gelukkig omdat ze zich zelve heeft teruggevonden zooals ze
op aarde rondwandelde. En in 't vooruitzicht de vele armen en
eenvoudigen, die straks uit de dorpen en gehuchten van Bretagne
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bij haar komen bidden, toch ook als haars gelijken te kunnen verwelkomen, groet ze eindelijk haar genooten uit den Hemel aan den
voet van haar aardschen troon, met een gelukslach zóó blijde, dat
de morgen begint te dagen over land en zee.
Dan plooit het Lieve-Vrouwtje van Port-Blanc tevreden haar
kleed en mantel samen voor den weg-naar-huis, Dan zeilt van de
bloeiende heideheuvels de hemelvloot, terug de eindelooze ruimten
van het Eeuwig Leven in.
Wanneer het rozerood lichtende spoor van Maria's voetstappen is
weggeschemerd over de golven, en de wolkenschepen weer verdwenen
in de open eeuwigheid — staan daar aan de kimmen landwaarts, op
de kam der groene heuvels, in hun wijden kring alleen nog de wachters
op wie niemand lette : Arthur de koning, uit de kerkportiek van
Perros, met zijn ridders uit Bretagne's verborgen Graalburcht « Joyeuse Garde », goud hun helm en halsberg, goud hun schild, goud hun
groot tweesnijdend kruiszwaard. Zij blijven. Zij zullen daar staan
heel Maria's heiligen vierdag lang, zonderdat iemand van de pelgrims hen gewaarwordt. Want in hun gouden rusting stralen zij als
de zon zelve van haar opgang tot haar ondergang.
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Beethoven
Als de storm.
Hebt gij de zee gezien
die schuimt en wentelt langs de kust
en onbedaarlik met haar grootse onrust zwoegt?
De laatste barke vlucht ter rede.
Hoe eenzaam tobt de mens,
Hoe groeit in dit gevaar
de stoere kracht die slag om stoot
zich door het sombre landschap baant.
Zo gaat Hij vóór ons uit, 't orkaan als achtergrond
waaruit in 't avonduur
een weke lichtstraal sluipt
en zich dan teder
om dit hoge, blanke voorhoofd legt.
15-III -31.

PAUL VERBRUGGEN.
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Bloy en Péguy (i)
door Léopold Levaux.
... Het is leerzaam Bloy en Péguy, die twee mannen van het
absolute met elkaar te vergelijken.
In « La Pensée de Charles Péguy » ( 2) 'n jong en ernstig boek,
streng en vol vuur en wiens logische hoofdlijnen verloren loopen in
het struweel van bijkomstigheden, kan men, omtrent den voorvechter
der Cahiers het volgende lezen
« Sous sa polémique même, nulle violence pour la violence, nul
grossissement, nulle insinuation, nulle offense biaisée; nul trait pour
faire mal à l'adversaire. La plus dure riposte est la plus exacte d'intention. Il n'aj oute pas à la colère en lui de la vérité ou de la justice.
Héritier de l'esprit grec, pour qui l'ignorant seul est ennemi, il ne
frappe que pour témoigner, et ne frappe qu'à coups d'idées. Tout
autre procédé lui semble grossier, fut-il d'un coeur généreux et d'une
pensée droite. Il disait un jour à Stanislas Fumet de Barbey d'Aurevilly et des écrivains farouches de sa tradition : « J'ai 1'impression
que ce sont des pornographes (3), sans ressentir l'injustice du mot,
tant il lui était difficile de comprendre qu'un esprit pur prit une
grosse voix. »
Het is duidelijk dat « les écrivains farouches » uit de school van
Barbey, op de eerste plaats Bloy op het oog heeft. Grieksch was
deze inderdaad heelemaal niet, (of men zou moeten denken aan Aristophanes) niet alleen omdat hij van het grieksch zoo goed als niets
kende, maar vooral omdat hij een heiligen afschrik had van den
Helleenschen geest, hij mocht dan zijn van Athene of van Byzantium,
oud en heidensch of christelijk en van het Romeinsch Keizerrijk in
verval. Niets is b. v, minder grieksch dan dit voornaam gezegde van
hem : « Le propre de l'Art, c'est de faconner des Dieux » (q.). Als
Bloy « tot een wiskundige » sprak over den « Gulden beker » van het
(i) Uit een te verschijnen boek : Léon Bloy.
(2) Door Emmanuel Mounier. Marcel Péguy en Georges Izard, Pion. Roseau
d'Or. Paris 1931, blz. 70.
(3) Souvenirs. Le Mail, Orléans, Lente 1929, blz. 62.
(4) La Femme Pauvre.
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humanisme, als iemand die er al de verlokkende geneugten van geprogfd had, drukte hij zich uit in 't latijn. Juvenalis was zijn echte
meester uit de Oudheid. Van dien ouden hekeldichter heeft hij honderden verzen van buiten gekend, en dikwijls zoo heeft hij zelf
me verteld op zijn afmattende tochten-te-voet door Parijs als hij
op zoek was naar het dagelijksch brood (de trams waren nog ver te
zoeken, en aan de omnibus kon hij zelfs niet denken), zei hij ze
bij zich zelf op, om er den moed in te houden.
Wat Péguy betreft, « sa philosophie vivait autour de lui en un
système d'amitiés et d'inimitiés ou les concepts masquaient des bommes, des enthousiasmes et des brouilles » terwijl dit bij Bloy juist
omgekeerd was : want hier waren het de menschen, die in die
beteekenis de begrippen maskeerden ! Vandaar de strijdigheid
van hun polemische procedees, al was dan ook bij beiden de toon
essentieel episch, want beiden beminden den « sens militaire » tot
vereerens toe. Maritain heeft een uitleg gegeven van de ethico-metaphysische doenwijze die Bloy noodzakelijk moest toepassen tegenover alwie hij aanklaagde : « Bloy, zoo zegt hij, « était dans une impuissance native de voir et de juger en eux-mêmes les individus et
les circonstances particulières. Il ne les discernait pas. De là, pour
qui en considère les points d'application immédiate, l'outrance démesurée de ses violences. Elles visaient autre chose en réalité.
Dans ces violences je vois tout d'abord l'effet d'une sorte d'abstraction très speciale, non pas philosophique certes, mais artistique
ou, si l'on veut, de typification : tout evenement, tout geste, tout
individu donné hic et nunc était instantanément transposé, arraché
des contingences; des conditions concrètes de l'ambiance humaine
l'expliquent et le rendent plausible, et' transformé, sous le regard
de ce terrible visionnaire, en un pur symbole de quelque dévorante
réalité spirituelle » (5).
Daarenboven waren de aktie-standpunten zelf, van die twee
typische mannen lijnrecht tegenover elkaar. Bloy was, menschelijkerwijze, het pessimisme zelf : « Désespoir philosophique, espoir théologique » was zijn formuul (Mon Journal, blz. 261); terwijl, langen
tijd toch, Péguy het meest menschel i jk optimisme was en, het moet
gezegd, het meest edelmoedige ook, en het diepst treffende. Slechts
(5) Quelques pages sur Léon Bloy, blz. 14. Cahiers de la Quinzaine ioe van de

x8e reeks, 1927.
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op het eind, toen hij voor goed was vast genomen door den Geest
die niet van deze wereld is, liet hij alle aardsche hoop varen, en kende
hij de heilzame verbranding van dien laatsten afstand. « Je m'abandonne. Je ne tiens plus à rien. La gloire qui m'intéressait lil y a deux
ans, je m'en fous. Je m'abandonne » (6).
Péguy is essentieel een meelevende : «- citoyen communiant dans
la cité, chrétien communiant dans la paroisse, il ignorait jusqu'au
désir de se séparer » (7). De vreugde die hij gevoelt is « une joie de
rite et de communauté, une foie de paroisse » (8). Terwijl Bloy uit
zijn wezen zelf, een « eenzame » is, een afgezonderde, een aan-dekant-gezette, een segregatus bij verordening. Zijn parochie, is de
universeele gemeenschap der Heiligen. Zijn hergroepeering, de
Eeuwigheid. Zijn vreugde, de Hemel zelf, het eindelooze van aanschijn tot aanschijn der Gelukzaligheid. Péguy -- in een zeer specialen zin is meer kerkelijk, en Bloy meer theologaal. Péguy is
paroissien « de Saint-Aignau » en Bloy « citoyen de 1'Infini ».
eenigszins ten
Waar ze samenkomen en naast elkaar gaan
dat is in « de mystiek », in wat Péguy noemde « la mystiminste
que » in tegenstelling met « la politique ». « Une mystique, ce n'est
pas... cette tourmente intérieure et passionnée qu'ont décrite certains critiques du romantisme et qui emporte sans controle l'áme
qui croit la posséder. C'est une lumière qui excite la firveur, mais
écarte la confusion (g). C'est un centre de rassemblement des forces
vives d'une áme et par Ià elle exclut la dissolution de l'activité dans
une vaine recherche de la gratuité pure. » (zo). Neen waarlijk, niets
is minder kosteloos dan Bloy en dan Péguy. « Je mets mon coeur
dans tout ce que j'écris » ( i i) heeft Bloy gezegd, en Péguy kon dat
eveneens. zeggen. Beiden zijn getuigen, « jusqu'au gibet, jusqu'á la
torture » van iets of liever van Iemand die oneindig veel grooter ' is
dan zij en die juist Hij is, die is. Zij zijn, in den grond, mannen van
vurig leven, en schrijvers van geestelijke en rechtstreeksche aktie,
bijgevolg, inderdaad mystiekers, in dezen zin dat, boven al het zichtbare dat hen somtijds zoo sterk schijnt bezig te houden, ze heel en
al vastgehecht blijven aan het Mysterie, aan deze innerlijkste en
(6) Lettres et entretiens, XVIII, I, bladz. 159.
(7) La pensée de Charles Péguy, blz. 7.
(8) Idem., blz. 398.
(9) Ik onderlijn.
(i o) La Pensée de Charles Péguy, blz. i o5, io6.
(i i) Le Mendiant Ingrat, i6 Februari 1 894.
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subliemste bestaansreden, van den mensch en van de wereld, aan
« dàt, zonder hetwelk al het overige ons onbegrijpelijk schijnt » zooals Jacques Rivière zeii(i 2).!Maar daar ook houdt de overeenkomst op.
« Le texte religieux essentiel de Péguy, Eve, et la suite des trois
mystères : Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Mystère des saints Innocents, nous donne une
experience religieuse... qui veste commune, celle d'un chrétien « qui
connait son catéchisme » ( 13).
Dat is heelemaal niet het geval met Bloy.
Door « verdieping » komt Péguy ten slotte tot het Geloof (nochtans nooit, dit dient aangestipt, tot de pure en eenvoudige volheid
der beoefening.) Voorzeker, op zijn tocht naar boven, vindt Péguy
wonderen van litteratuur. Het gaat , er niet om, in een simpelen
catechumeen om te vormen dezen superieuren schrijver, die dikwijls
overloopt van de schoonste katholieke helderheden. Bloy daarentegen,
vliegt op, uit de gewoonlijke positie van den kristen, door Péguy
gezocht en daarna ook ingenomen, naar de dramatische hoogten
van de wereld der gedoopte ziel, waar de complementaire drama's
van de Verlossing worden afgespeeld. Hierin is het eindpunt van den
eene, het uitvliegingspunt van den andere. Hun posities vallen in de
geestelijke ruimte enkel samen aan hun uiteinde.
Daarmee moet worden rekening gehouden als men zooals ik
eenigszins getracht heb te doen — Bloy door Péguy wil belichten.
En eveneens is dat noodig als men Péguy door Bloy wil verklaren (14).
(1:2)

A la trace de Dieu, blz. 44.

(13) La Pensée de Charles Péguy, blz. 4 1 3.

(14) Men zal het wellicht interessant vinden, de meening te kennen van Bloy
over den stijl van Péguy.
Eens dat hij was gaan snuffelen op den zolder van het paviljoen der rue André
Theuriet, waar zooals ik gezegd heb, Péguy gewoond had, kwam hij naar beneden met
een heel bestoven voluum dat hij me liet zien. Ik meen me te herinneren dat het Le
Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc was, in elk geval een Péguy.
— « Hebt ge 't gelezen? » vroeg ik hem.
— « Dat is niet te lezen » antwoordde hij. 't Is onverdraaglijke kletspraat ! u...
Péguy begreep Bloy niet, moest niets van hem hebben. Bloy begreep Péguy niet, moest
evenmin iets van hem hebben, en ook niet van Claudel, dien hij trouwens nauwelijks
kende. Wat dat bewijst ? Niets tegen de essentieele waarde van Bloy en van Péguy, maar
dat de onderteekenaar van de Correspondance avec Jacques Rivière, meer kritische bekwaamheid bezit — met niet minder kracht van temperament — dan de twee andere
van die drie grootste figuren van de katholieke Hernieuwing der Fransche letteren.
Langs dien kant is Claudel veel dichter dan Bloy en dan Péguy bij het weinig
talrijk geslacht der groote scheppers, bij wie de scheppende macht en reflexe en kritische
kracht tegen elkaar opwegen en elkaar in evenwicht houden, zooals in een Goethe of
een Vinci.
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Toen kwam ik... (=)
door Lode Zielens.
2

Het leven bruist snel en driftig. Het stroelt schuimspattend
voorbij, — al schijnt de ellende het tempo traag te houden.
Nu vader hen verlaten had, voor goed, viel dra het gezin, verbrokkeld, uiteen. In wezen sterke persoonlijkheden gingen de leden ervan
voor elkaar niet uit den weg. Ieder van hen leefde hard en ruw zijn
eigen instinkten uit, — onbekommerd of zij elkaar zeer deden of niet.
Moeder deed al meer abstrakt.
— Zij wordt volslagen kindsch,
vertolkte de oudste de meening van de broeders.
Alles dreef nu op Marie, — de geheele slameur van het huishouden. , Met groote, nog verbeten, woede deed die al dat werk. Soms
ontlaadde zich haar drift in wanhopige radeloosheid : tumultueuse
buien van kregeligheid en rumoer. Zoo hondsch ook als de broeders
zich aanstelden, hoe langer zoo meer. Kwamen zij nu niet slechts
dan maar naar huis als zij nergens meer onderdak konden ? Weigerden
zij zelfs niet meestal het loon af te geven
— Wij werken niet voor de anderen?.,.
Zoo werd Rikke zeventien : vroeg rijp, vroeg oud, — vroeg zelfstandig, al schijnt de ziel voor altijd gekneusd.
Het leek nu wel of er een kompromis gesloten was tusschen de
fabriek en hem. Geen spraak van dat hij zich had aangepast, hij
volbracht stroef zijn plicht, met zwaar gemoed, maar ook : met een
zekere gelatenheid welke noch tragisch noch offervaardigheid beteekende, een zekere soort aanvaarding, uit berusting ontsproten. Hij
kwam en ging naar de fabriek, hij deed er zijn werk, noch goed, noch
slecht : middelmatig. Zijn dagelijkschen weg bracht hem door het
park. Zoo bleef hij voeling houden met de gekleurde wisseling van
de getijden en van het licht, — met iets dat hem de weldadige
grootschheid van de natuur vermoeden liet, --- de natuur welke hij
.

(z) Zie het begin in het Juni-Julinummer (Zoo verhalen de Vlamingen).
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slechts in onderdeelen vermocht te genieten : de wonderbare bouw
van een boom, de verkwikkende grasperken, de felle brand van
zomerbloemen.
Ja, zomer heerschte nu ook over de stad, -- en . was het dit
hoog-seizoen welke hem de laatste dagen een zwaren, doffen kop
bezorgde z66 dat hij soms lusteloos zijn studieboeken dichtsloeg?
Wat • ruischte daar na in zijn hoofd ? Het gezoem van de molens?
Wat het ook wezen mocht, zelfs hij kon nu niet meer elken avond
bij moeder blijven. De benauwenis van hare binnenkamers, na de
geslotenheid van de fabriek, was hem onverdragelijk, te verstikkend.
Hij moest de avondlucht in. Hij moest er op uit, — ook al eens zijn
biertje gaan drinken, wat muziek hooren op de stadspleinen...
— Er deed zich met Rikke voor wat met ieder gebeurt die zeventien is;
Het leven omwolkt hem, het leven lonkt en dat laat het bloed
jachtiger stroelen. Het leven, — en wat is dat bij zulke _ aanbiddelijke
jeugd, anders dan een meisje ? Het meisje ! Sinds eenigen tijd kwam
elken middag op de fabriek een zekere Jeanne eten brengen. Jeanne
is een meisje als alle anderen : doodgewoon, — maar het,is de eerste
maal in zijn leven dat Rikke aandacht heeft voor de slankheid van een
jonge vrouw, voor de zuiverheid van een blik, voor het glazuur van
een paar oogen. Dus werd Rikke verliefd.
Bij een harmonie-koncert op het Stadsplein ontmoetten zij elkaar,
zoo toevallig, en onder het lindengroen liepen zij een ommetje. Hij
sprak ernstig, bedaard, zij luisterde aandachtig. Maar toen hij, als
achteloos, een kwinkslag opliet kwam haar vroolijken aard los en lachte
zij als dól. Den volgenden avond wandelden zij op het terras nabij
den donkeren stroom. Vreemde sterren hingen schitterend boven
hun hoofd, het water slobberde geheimzinnig; soms dreunde een
boot, ver en gonzend. De schepen leken boden van andere landen,
waar men natuurlijk niets anders dan gelukkig zou zijn ! Waar zeker
het bestaan lichter moest wezen dan in deze stad van ellende. Zoo
praatten zij, al wandelend, en ondergingen de onbespeurbare fluïde
welke van sterren naar water vloeit en jonge zielen betoovert. Zij
zegden eindelijk elkaar zéér lief te hebben en eerst nu gelukkig te
worden, ondanks het zware leven. Of juist daardoor?
De drang naar muziek bloeide bij Rikke nu weer intens. Op
een avond kon hij haar zijn eerste, eigen gekomponeerd lied voorzingen, — op tekst van hem zelf ! Zij jubelde van verrukking. Hij
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kocht zich een piston, — een koopje. Daar oefende hij zich nu om
uit het harde, weerbarstige koper beschaafde klanken te krijgen.
Piston is het moeilijkste instrument dat er bestaat,
zegde hij tot Jeanne, -- als hij zeventien jaar oud was.
Leute, niets dan Leute!
Moeder werd z66 ziek, zoo suf, oordeelde weder de oudste,
dat zij den stoel bijna niet meer , verliet, welke Marie aan het raam
van de achterkamer schoof. Zoo kon moeder op de binnenkoer
zien. Afleiding. Maar moeder zweeg. Heele dagen zweeg zij. Als hij
er was keek zij slechts nu en dan naar Rikke, — die nu eiken avond
toch even met het meisje een straatje ' om liep.
Zoo bleef moeder verlaten en verraden door haar eigen kinderen.
Want ook Marie liep nu weg 1
Ik pas haar heel den dag op, dat onzen Rikke er 's avonds
bijblijft...
Zoo komt, eindelijk, de avond van moeder's afscheid uit dit leven.
Toevallig is Rikke thuis. Hij bladert in een boek over de grootmeesters van de muziek. Zij soest knikkebollend. Zij slaapt, — want steeds
heel den dag drukt een hardnekkige moeheid haar de oogen dicht.
Laat in den avond opent zij de als gebroken oogen. Zij zoekt
haar zoon, haar laatste blikken glijden over Rikke, die, daar zit, zwart
en in elkaar gedoken onder het flepse gaslicht. En leest.
Ik ben zoo moe. jongen. Lees nu eens een vader-ons voor mij,
moeder gaat slapen...
-- Ja-ja, moeder,
ontwijkt Rikke.
Dan golft moeders borst 6p, er komt een grooten snik uit de
dorre keel gewrongen en als Rikke opspringt vindt hij Moeder slapend in den dood.
3
Een maand, slechts één maand, bleven zij een gezin. Een maand
hield de gedachte aan moeder en vader zaliger hen allen bij elkaar, —
een mystisch gevoel dat niemand verklaren kon, dat zij allen redeloos
ondergingen. Er kwam een vreemden drang bij om elkaar goed te.
doen...
Maar ach, dra verveelde die genoeglijke huishoudelijkheid de
oudste, de al twee en twintig jarige oudste ! Bruusk, zonder overgang
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als het ware, hernam hij zijn leven, — het leven van de vrijheid ! Hij
ging dien avond zwijgend en koppig de deur uit, — en kwam nooit
meer terug. Van dien struischen klepper, die oudste heette, « onze »
oudste waren ze toch altijd wat schuw geweest. Nooit hadden ze het
gevoel gehad : hij hoort bij ons. Zijn zelfstandigheidsgevoel was, bij
zeer vroege ontwikkeling, kil en afstootend geworden : hooghartig.
Zoo zocht hij dan in een logement de genoegens welke hij niet in het
vaderhuis vond. Na een poosje meenden de drie andere grooten hem
te moeten volgen, tot groote wanhoop van Marie die met Jeanette,
Rikke en Franske alleen bleef. Dien avond liep Marie met haar
hoofd tegen een muur, zóó overgolf de woede haar. — Zij sloeg neer,
rolde zich over den vloer, huilend en roepend. Rikke trachtte ze te
bedaren, maar het was niet zoozeer uit finantieelen nood dat Marie
zóó woest te keer ging : zij had ook recht op leven ! Lieve God, waar
ging het heen dat zij haar leven zou moeten verdoen met den oppas
van broeders en zusters.
Het gebeurde dat Marie op straat de broeders ontmoette. Zij
schold ze weg ! Zij bleven echter sereen onder hare verwijten en gaven
haar als solaas een muntstukje, dat Marie, verteederd, aanvaardde.
Rikke ontmoette den oudsten nog wel op de fabriek maar voor deze
klomp bruutheid had Rikke afgedaan, totaal afgedaan als familielid,
zelfs als eenvoudige kennis.
Vreemd toch was Marie, — vreemd zooals zij, bij het nederzijgen van den avond, de boodschappen deed; het schrale lichaam in
een sjaal gehuld, welke zij als een huik over het magere, scherpe
hoofd geslagen hield. Daardoor kwam dat spitse, maar energieke
gelaat met de brandende, bruine oogen te treffender uit. Zij haatte
de broeders, welke haar laf in den steek gelaten hadden, maar zij
bezat een zoo sterk ontwikkeld familiegevoel dat zij nooit haar ,nood
aan vreemden zou klagen. Buitenshuis klonk geen enkel verwijt van
hare lippen. Zij zweeg aanvankelijk bij de troostredenen van meewarige geburen, — en op 't laatst verdedigde zij de broeders .
— Ach, lieve menschen, laat, mij het u eerlijk bekennen, het is
voor den werkenden man niet te houden zooals het bij ons gesteld
is. Zij hadden behoefte aan een gezellig tehuis, ik kon hen dat niet
geven...
Werd zij dan beklaagd dan riposteerde zij heftig
— Het zal bij mij ook niet lang meer duren. Ik zoek te trouwen...
En dan...
-
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Ja, Marie, en dan ? Zulk een zin voltooide zij nooit. De toekomst
lag z66 vaag beneveld in haar besloten, maar zij wist : er moest ook
voor haar een toekomst zijn en de vrees deze te verspelen maakte ze
vaak zoo kriekel en weerbarstig.
Toch was ze flink. Ze ging kleiner wonen, verhuurde zelf de
andere kamers en behield de huur-meerwaarde. Met hun vieren sliepen zij nu in de kamer, waar eens vader zijn winkel hield. Twee bedden
stonden daar, een voor de meisjes, een voor de jongens, en dat schikte
zich wel. De keuken werd natuurlijk behouden, maar al de andere
kamers werden verder verhuurd en de huisbaas ontving van Marie
de huur alsof er niets gebeurd was.
Wat Rikke naar huis bracht bleek spoedig veel te weinig. Dus
moest ook Jeanette in de bres. Tragisch oordeelde deze het geval
niet. Met welk een vreugde kwam zij aankondigen een betrekking
gevonden te hebben in een « rijk » huis!
Zoo ging nu ook Jeanette weg.
Een jaar vervloeide.
Rikke's drang naar muziek hield niet op. In zekere perioden van
zijn bestaan werd hij erdoor als verteerd. Muziek schroeide zijn ziel...
Hij beheerschte nu volkomen zijn piston, instrument van den
arme, werd lid van een fanfare en komponeerde zelf liedjes. Een
machtig koor wilde hij schrijven : « Hulde aan den Arbeid » wijl hij
reeds de ballade van Ten Kate : « Des Zangers Vloek » op muziek
gezet had. Verder dan de melodische lijn van zijn liedjes geraakte
hij moeilijk. Wat hij er als harmonie bijdacht kon hij niet kontroleeren, hoorde hij niet. Zijn scholing was te gering om een kompositie
te voltooien. Een gedeelte van het kompleks had hij aan zich zelf kunnen leeren,
het geheel te beheerschen ging boven zijn kracht. Men
kan één stem zingen, de piston speelt één klank,
dat geeft echter
nog geen samenhang.
Hij had nu niets meer in huis waar hij zich verschuilen kon om te
studeeren. Een eenzaat betrok vader's mansarde; een gewezen soldaat
van het vreemdelingen legioen wie de zon van de tropen in het lijf zat.
Op de kamer van vader en moeder zaliger hokte een overspelig koppel:
— Deze menschen moeten ook wonen,
meende Marie.
Hij had langzaam geknikt : ja, Marie had gelijk...
670
-

Dat belette niet dat hij zich allanger hoe meer vreemd voelde in
het huis. Zoo ongezellig ook als het er geworden was. Nergens kon
hij nog eenzaam zijn. Speelde hij in de slaapkamer, zoo was de
straat vlakbij en geen geluid, geen stem ging hem voorbij.
Hij had er met Marie over gesproken en deze bleek het dadelijk
eens : Jeanne kwam, bijna eiken avond kwam zij bij hen. Zij hielp
vaak Marie in het huishoudwerk, — en dat trof Rikke te pijnlijker
daar Marie niets anders overdag moest doen en Jeanne dan al zooveel
uren op een papierfabriek gewerkt had. Jeanne's vader was voor
korten tijd gestorven, — arm, want een gasontsteker brengt het niet
ver in de wereld, al loopt hij eiken dag kilometertjes 1 Daardoor had
die frissche en teêre Jeanne, dat broze, onwezenlijke figuurtje bijna,
rouwranden te verven omheen doodsbrieven; heel den dag, ook al
maakte de stinkende verf haar physiek onwel en hijgde zij helaas
vergeefs, naar frissche lucht.
Maar zaten zij dan 's avonds bij elkaar, Marie, Rikke en Jeanne,
dan vergaten zij, de dompige keuken ten spijt, de dagelijksche ellende.
Drie jonge menschen onder de lamp, het hart vol zorgen, maar pratend en lachend. Jeugd ! Het geluk komt zoo spoedig nabij, al
blijft het niet, neen, al blijft het niet bestendig toeven.
Toen zij al nauwer en inniger opgenomen werden in een
avondlijke sfeer van stil geluk speelde Rikke op zijn piston : klaar,
sterk, buigzaam. Speelde hij zijn liedjes welke meestal in mineur
begonnen maar in majeur eindigden. Bracht hij Jeanne dan naar huis
zoo sloeg zij vertrouwend haar arm rond zijn zwakke lenden.
Daar gingen zij dan, kinderen van ellende, maar onbevangen in
het gore leven. Huppelend tripte Jeanne naast haar jongen, die eens
en voor altijd haar man moest worden. Welk een warm gevoel doorstroomde haar toch als zij bij hem was, een haar douwend gevoel
hetwelk haar tijdelijk onthief uit een bestaan van fabriek en mizerie.
God, welk een onweerstaanbaren drang naar een morzel echt en blijvend geluk doorvloeide haar, en dat was niets anders dan het
verlangen om maar steeds z66 dicht bij haar jongen te mogen blijven.
Want slechts aan zijne zijde was het goed.
4
Er zijn groote, duistere diepten in Marie's ziel. Een vreemde
doem houdt Marie gevangen en dan is zij dààrdoor soms huivering671

het
wekkend vreemd tegenover zich zelf en tegenover anderen,
meest tegen hen die haar nochtans het naaste zijn. Er is nu iets dat
Marie kwelt. Marie wil spreken, het welt haar hevig naar den mond,
maar zij bijt het weg. Haar bleek gelaat wordt al geslotener, de
dunne, bloedlooze lippen klemmen zich op elkaar, de oogen staren
méér dan ze zien. Het is duidelijk dat Marie een strijd voert en niet
tot klaarheid komt.
Na weken broeden ontspannen zich haar wezentrekken in iets
dat lijdzaamheid zou kunnen zijn, — aanvaarding, berusting.
Als Rikke dien avond thuiskomt richt ze borend haar fellen blik
op hem, - en fluistert haastig, met droge stem
— Ik ga trouwen... Ik heb er lang over loopen denken, nu moet
het maar.
Wat ontdekt Rikke daar plots voor belangrijks op het plafond?
Dan kijkt hij haar lang en wezenloos aan.
— Proficiat, als gij het nu doet voor uw geluk ?
zegt hij heesch.
— En Franske ?
Ik houd hem . bij mij.
— Goed, Marie, — veel geluk.
Waarom snikt hij nu? Bij den goudklank van dit tooverwoord :
Geluk? Daar grijpen zij elkaar vast en zoenen lang en innig. Zó6
bekennen zij zwijgend hoe ongelukkig zij eigenlijk zijn.
Marie trouwt met een stillen man van over het water. Een weduwnaar. Marie blijft wonen waar zij woont. Marie doet den eenzame van
boven verhuizen en maakt van de mansarde een slaapkamer; voor
haar, voor haar man en voor het tienjarige Franske. De winkel van
vader gaat terug open, — Marie's man verkoopt er nu de klompen
welke hij uit Waasland betrekt. De handel bloeit, wie wil er Marie
niet helpen ?
Marie zegt te nadrukkelijk dat ze tevreden is opdat men het tenslotte zou blijven gelooven. Waarom zouden anders haar oogen zoo
vreemd-groot, starlings kijken, — bijna de oogen van een waanzinnige ? Waardoor wordt Marie's gelaat als het ware afgebleekt?
Waarom is Marie getrouwd ? Omdat de materieele ellende te groot
om dragen bleek ? Gebuurvrouwen fluisteren
— Het is uit armoe.
Maar weten zij het?
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Dat trouwen van Marie is wel spoedig gegaan. Rikke kan er zich
bijna geen rekenschap van geven. Och, is dit wel noodig? Hij heeft
zich nu een mansarde gehuurd, dicht bij de fabriek. Het is er gruwelijk kil, — maar heel in het kort hoopt hij te trouwen, dan zal het wel
beteren; het moet wel ! Om zuinig te zijn doet Rikke zelf zijn kost.
Hij wil een spaarpotje vormen, wat wil zeggen dat hij 's ochtends
met een ledige maag wegholt, 's middags een schraal dineetje gebruikt in een populair restaurant en eerst om den anderen avond iets
voor avondmaal neemt. Heel spoedig ervaart Rikke dat bezuinigen
op het eten niet vol te houden is, vooral niet als hij 's avonds bal
gaat spelen... Maar hij moet geld hebben. Zonder geld gaat het leven
eenvoudig niet. Spreekt men al niet van een oorlog en wel zoo zeker
alsof reeds het mobilisatiebevel uitgevaardigd is ? Zoo iets doet de
diamantindustrie slecht gaan. Hoe treurig toch is het leven. Een
mensch heeft niet veel. _noodig om gelukkig te zijn, en waarom is
dit weinige er niet ? Soms begeeft zich Rikke's hart, overstelpt door
moedeloosheid.
— Jeanneke toch,
fluistert hij. En dat geeft moed.
Ja, Jeanne welke op hare fabriek nog maar een halven dag te
werken krijgt ook hier : de onzekere toestand, de komende oorlog!
Jeanne welke echter haar moeder onderhouden moet, Jeanne welke
op een avond in schreien uitbreekt en zegt honger te hebben... Zij
wint niet, genoeg meer opdat er eiken dag eten zou zijn. Er moeten
ook andere dingen in een gezin gekocht worden...
Van Jeanne's moeder moet Rikke in het geheel niet hebben.
Zij heeft zulke vragende oogen, — eigenlijk : zulke bedelende oogen.
Toch, een sukkel en vooral : de moeder van Jeanne. En dus-„steunt hij.
Waar is nu het geluk ?
De avonden welke hij moet doorbrengen op zijn mansardekamertje maken hem ziek. Al die geladen reuken van arme menschen,
welke zich op het portaaltje voor zijn deur samenpakken maken hem
misselijk.
Met Jeanne gaat het na een poosje nog slechter. De fabriek
krijgt geen bestellingen meer uit het buitenland en heeft ook Jeanne
niet meer noodig. Volkomen werkloos is ze nu. Meerdere avonden
komt ze bij haar jongen met het hoofd ijl en dof van honger. Dan
gaan zij wandelen, want op de mansarde is het niet uit te houden.
Zoo loopen zij als twee verwezen kinderen • langs klammige straten.
-
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Waarheen ? Bij Marie komen zij niet graag, — bij Jeanne thuis ? Hij
houdt niet van haar moeder...
Twee wezens op den dool zijn ze dan, twee menschen hongerend
naar geluk. En wat zou dat geluk moeten zijn voor hen ? Niets anders
dan een beetje huiselijke warmte, een beetje welstand.
Korten tijd nadat hij zich vrijgeloot had uit militaire dienstbaarheid trouwden zij dan. Jeanne smeekte hem er om : zulke ondragelijke armoede had zij thuis.
Dicht bij moeder en dicht bij Marie hadden zij zich in een kazernehuis twee kamertjes gehuurd.
Hier was nu aanvankelijk het geluk : het woordenlooze geluk,
dat niets vragen en niets verlangen is; slechts « tevredenheid » beteekent. Jeanne verzorgde haar huishoudentje : een hemeltje ! Hij
werkte en speelde bals en koncerten. Ja, zijn instrument bracht hem
aardig wat op. Gierig spaarde hij elken frank welke kon gemist
worden...
De honger naar muziek, de echte en niet het surrogaat ervan,
verliet hem ook nu niet. Troost ? Afleiding ? Dwang ? , Als hij ts nachts
thuiskwam werkte hij nog aan zijn koor. Hij had zich nu voorgenomen : « De blinde Knaap » op muziek te zetten, een smeekend gebed
tot het Licht.
De avonden waarop Rikke _ bal speelde bracht Jeanne bij haar

moeder door. Nu zij ze verlaten had voelde Jeanne zich meer dan ooit
tot haar moeder aangetrokken, het mensch dat van ellende verging.,
Jeanne was nu geen kind meer. Het huwelijk had haar tot vrouw doen
groeien, maar die vrouw voelde zich, uit medelijdende liefde misschien, nog meer kind van haar moeder dan vroeger. Die verhongerende moeder ! Haar kind deed zich nu zelf te kort om haar eten te
kunnen brengen. Onder haar sjaal droeg zij het, opdat niemand iets
zou kunnen zien. En Rikke mocht dat niet weten.
Nochtans : moeder deed wat zij kon. Zij gelastte zich met alle
boodschappen waarvoor zelfs arme lieden nog te veel schaamte
bezitten. Zij had daar haar commissieloon op, -- o, als Jeanne dààr
aan dacht zonk haar het hoofd ter borst en waarom en voor wie zou
ze zich dan in)iouden om stil in tranen uit te breken?
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Dan gebeurt het : ergens davert geweldig, de woeste oorlog los.
De legers treden op elkaar aan, sidderend en huiverend voor den
Dood, de genadelooze. Het licht heeft uit, schuimend en kolkend
splijt de aarde, verzwelgt de heerscharen...
De oorlog wordt wel ver van Rikke's land gestreden maar de
grauwe angst voor de Toekomst laat de harten zwakker slaan. Rikke
had nog werk, -- echter eiken dag dankte de patroon gasten af. Rikke
dorst over de onmiddellijke onafwendbare toekomst niet spreken,
maar slapeloos bracht hij zijn nachten door, woelend naast een even
zeer beangstigde Jeanne. Toch spraken geen van beiden hun angst uit.
Laf stonden zij tegenover elkaar. Dien avond moest het echter wei:
= Jeanne, we kunnen morgen uitslapen. De fabriek is- gesloten...
Wat dit beteekende werd maar eerst recht duidelijk toen Rikke's
spaarpenningen verbruikt werden... Met grootere jacht spoorde hij
werkgelegenheid op. Steeds : vruchteloos. Tot wat bleek dit tengere,
zwakke kereltje goed ? Tot niets ! Daarbij : wààr had men nog werk?
Rikke wilde, hij moest werken, maar wààr was arbeid?
Hij speelde dan zijn lippen blauw. Hij liep de boerenkermissen
af met zijn piston. Tot bij het dagen van het licht speelde hij walsen,
polka's, redowa's, mazurka's. Hij speelde hartstochtelijk, om toch
maar te vergeten... Hij speelde het leed weg, maar laat in den
nacht kwam het over hem terug. Hij staarde dan in niets dan walmenden nevel, waarvan de kern nochtans licht was, licht, zoo ver
en ongenaakbaar en dat hem onweerstaanbaar « De blinde Knaap »
opriep : « Lieve moeder, reik mij uw hand »...
Zoo stortte hij dan in. Hij tuimelde van een ballustrade in dansende koppels. Men meende hem dronken, en zoo schold. hem ook
den waard.
Maar Rikke was oververmoeid, ondervoed!
Daar zat hij nu thuis en dus kwam geen geld binnen. In Rikke's
ziel was het volslagen duister.. Jeanne leefde naast hem, zwijgend
meestal, overstelpt door leed, — bitter en wrokkend soms, en
tegen wie ?
Dan kwam Marie. Eindelijk kwam Marie.
Geld kon zij niet geven, het ging ook niet te best met het
klompenwinkeltje, maar eten bracht zij. Eiken middag kwam zij,
ijl, dun, duister in den zwarten sjaal, sloeg een babbeltje, ging haastig
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weg, en toen de deur achter haar dicht gevallen was stond er een
pannetje aardappels.
Dagen achter elkaar kwam zij nu al. Rikke dankte met genegen
blikken.
Soms zegde hij al eens een vroolijkheidje, stekelig en ruig. Marie
deed dan of zij lachte. Jeanne hield zich stil, trok zich schuw van
Marie weg. Het leek of zij, onuitgesproken twee vijanden van elkaar
geworden waren. Jeanne werd ook in het dagelijksche leven al zwijgzamer en geslotener. Met oogen, die steeds grooter en vol raadsels
schenen zag zij af en toe tersluiks naar Marie. Deze voelde zulke
anti-atmosfeer scherp aan. Wat is dat vreemd, dacht zij.
Ineens kreeg Marie het vermoeden. Zonder afscheid bijna ging zij
heen, stelde zich aan den overkant van de straat verdekt op. Wat zag zij?
Zij zag Jeanne haastig wegsluipen, de handen onder dan sjaal,
handen die iets omklemden, dat merkte zij zoo wel. Jeanne liep naar
haar moeder.
Marie begreep. Marie zag hoe Jeanne daar het eten liep wegbrengen dat zij zich uitgespaard had voor Rikke en Jeanne, maar
in de eerste plaats voor Rikke, dewijl die haar broeder en bovendien
ziek en zwak was.
Marie holde naar boven. Rikke at rustig. Het was dus hààr
paart dat Jeanne naar moeder bracht. Een groote woede doorvlamde
Marie. Zij stijgerde en beet, wellicht meende zij het niet zoo scherp,
maar bitsig slingerde zij de kamer in
— Nu is het uit. Ik breng geen eten voor vreemden. Ik geef niets
weg aan vreemden dat ik mij zelf optrek. Als gij nog iets wilt hebben
dat komt gij bij mij, Rikke, gij alléén...
Rikke begreep nu het plotse wegvluchten van Jeanne, telkens als
Márie geweest was.. Eten liep zij brengen naar haar moeder, hààr eten.
Rikke rilde. Hij hoorde het gerucht van Marie's driftige voeten
versterven op de trap, hij keek troosteloos rond in zijn kamer, zijn
armzalige kamer. Rikke weende.
-

De ellende van Rikke en Jeanne, zooals deze van de geheele wijk,
stéég.
Nog vloeide het groene, eeuwige water voor de stad en binnen
de kuben van de dokken. Maar de vloed bracht geen rijke schepen
meer aan. De oorlog weerhield zé ter zee of ergens ver in de wereld.
De schepen welke nog toefden in de haven,- waarover een pijnlijke
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stilte gespreid lag, waren reeds, een poosje geleden, ontladen en hoog
ten anker gegaan op stroom of lagen nu met touwen en kettingen
gebonden; doellooze wezens. De fabrieken doofden hun vuren. Er
kwam geen arbeid meer in de stad.
Marie hield woord. Zij bracht niets. En Rikke ging haar niet
te voet vallen.
Waar armoede is worden dra de schoonste gevoelens vertrapt,
worden de geesten week en ontstandvastig. Zij hadden elkander wel
zeer lief : Rikke en Jeanne, maar maandenlange ellende verschervelde
die liefde, o, tijdelijk maar : Goddank, slechts tijdelijk!
Het tragische : Jeanne wachtte een kind. Toch bood ook zij zich
nu aan voor werk : kuischvrouw...
Af en toe won Rikke wat door muziek te kopieeren...
De honger verwijderde ze echter onbespeurbaar van elkaar, al
verder en verder trad ieder uit den cirkelgang van hun bestaan als
man en vrouw.
Eens maakten zij ruzie, scholden elkaar.
De ellende, niets dan de ellende!
En toen er in een paar dagen geen eten meer gekomen was is
Rikke dan naar Marie gegaan, naar zijn zuster Marie. Alléén, ja. En
at er, alléén!
Beschaamd, ontevreden, nog hongerig keerde hij terug. Wroeging
holde hem bij terugkeer uit. Toen hij t' einde krachten boven kwam
vond hij Jeanne bewusteloos ten gronde, op de plaats waar in den
winter hun thans verpand kacheltje gestaan had. Met de armen open
lag zij, als een kruis. Ontkracht boog Rikke zich over Jeanne,
trachtte haar op te beuren, maar zóó zwaar woog zij in de miserie

dat hij, uitgeput van inspanning naast haar nederviel.
Maanden zwalpten om. De ellende omklemde Rikke en Jeanne
ongenadig. In grauwheid droegen zij hun zwaar bestaan, — zijde
aan zijde en inniger verbonden dan ooit...
Toen kwam ik. Op een stralenden Zomerdag kwam ik. Op een
van zon schallende dag baarde Jeanne een zoon : — hij die deze regelen
geschreven heeft uit liefde voor hen welke hem met veel zorg en
ellende, maar met nooit falende liefde grootgebracht hebben, in
deze liefde, welke liefde oproept en ten zege doet zijn, - o, moeder,
o, vader...
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Bij Sint Antonius' eeuwfeest
PADUA.
door Felix Rutten.

Wie Padua binnenkomt met de wetenschap, dat dit een der
belangrijkste universiteitssteden van Italië is, staat lichtelijk verrast.
Hoe hebben Tilburg en den Bosch niet alles in het werk gesteld,
om de R. K. Hoogesche ol binnen hun muren te halen , daarbij kon
de prachtige « Sint Jan » het zelf niet winnen voor de Brabantsche
hoofdstad, die het aflegde voor 6e Karelstad om haar historisch perspectief en haar fraaie omstreken. Maar ook om heel. zijn edel, aristocratisch voorkomen won Nijmegen het geding.
Deze Alma Materstad van Noord-Italië is zoo echt provinciaal,
dat ik ze een boerenstad zou willen noemen. Zelfs in haar grootste
straten triomfeert de kleinhandel, en haar boeiende aantrekkelijkheid
ligt in haar bonte marktpleinen. Waar Padua's eerwaardige historische gebouwen staan, wemelt het van nuchter koopvolk, kramen en
-karren. Daar zijn de studenten vreemden en onbekend. Want -de studenten bestrijken er de karakteristieke pleinen niet, maar de alledaagsche straat : en zoo speelt er het academisch leven niet tegen een
antieken achtergrond, met een perspectief in het verleden, maar
meest binnen een modern, niets-zeggend decor. Geen kerk staat er
kennelijk als studentenkerk, in wier schaduw men schimmen kan
oproepen, daar haar poorten zich openen op de kolonnaden van een
beeldenrijken tijd. De dom van Padua verbergt zich, rerbarmelijk en
kaal, op een leeg plein, in de aandacht teruggeroepen door het feit,
dat de Oostenrijkers van 1814 hun bommen strooiden op zijn daken.
Het hoofdgebouw der Alma Mater zelve springt er evenmin in het
oog, daar het zich achter winkelhuizen terugtrok; een heele vleugel
daarvan, langs een smalle zijstraat, is bovendien nieuw van de laatste
jaren. De academische jongelingschap heeft dan ook niet de pleinen,
met de architectonische pracht der oude republiek, tot brandpunt
gevormd van haar woelige bewegelijkheid : die voelt zich eerst thuis
in de schaduw van het peristylum van Pedrocchi's groot café.
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Als stad doet Padua mij niet weinig terugdenken aan het vooroorlogsche oude Leuven : om zijn kleur, om zijn stemming, om zijn
karakter. Maar het groot verschil tusschen de Peterstad en Padua is,
dat geen van Leuvens oude monumenten zich losgewoeld had uit
het leven der jeugd, terwijl geen schaduw van het verleden valt over
de banen, waar het leven dezer Italiaansche academici zijn luiden
golfslag stuwt.
Een toeristenstad schijnt deze stad der pelgrims allerminst.
Naast het café Pedrocchi, dat in 1831 gebouwd werd als « het mooiste
van Europa », telt deze universiteitsstad maar één groot hotel en één
groot restaurant ira haar centrum. Grootere hotels liggen bij het station.
Maar in datzelfde centrum bevinden zich naast kleine eetgelegenheden
met helder witgedekte tafeltjes en « camariére » in het zwart, een menigte kleine proeflokalen en kroegjes, door een dozijn gasten tot berstens toe gevuld, waar men « een kleintje koffie » gebruikt aan de toonbank. In het grootste dezer koffiehuizen „ stante pede " koopt men
een kaartje bij den bureauhouder, dat tegen een warmen, geurigen,
„ expresso " wordt ingewisseld. Van iets in den geest der Duitsche
bierkelders is hier geen sprake, en het Weensche koffiehuisleven,
waar de gast een paar uur zit zonder iets te verteren, is er onbekend.
De studenten slenteren op straat : de Italiaan leeft , nu eenmaal
buiten. Maar ook als het regent, slenteren studenten en wandelaars
nog buiten rond, daar de arkaden langs al de huizen van Padua hen
overal tot beschutting zijn. Zelfs Pedrocchi is leeg. Gaat men er alleen
'S zomers heen om er buiten te zitten, op den stoep die een plein vormt,
aan tafeltjes die bewaakt worden door twee sfinxen, in de schemering
van zijn, Empire-monumentaliteit, van zuilengaanderij en platte daken?
De glorie van dit café is, dat de deuren er nooit gesloten worden,
en men er heel den nacht door eten kan : « servizio di forchetta ».
Pedrocchi werd in 1831 geopend door den eigenaar wiens naam
de inrichting nog draagt,, bij gelegenheid van het zesde eeuwfeest
van Il Santo »; en zoo valt hierbij het eerste schijnsel van S. Antonius' naam over het Paduaansche leven.
Het »Antoniaansche Padua ligt echter nog ver weg, en heel afzonderlijk, buiten de marktdrukte en de studentenwoeling, aan den
buitenrand der: stad. Het `is een wijk voor zich, die niets gemeen heeft
met het overige : de stad der processies en bedevaarten. Het centrum
van Padua, doorschreeuwd met de felle kleuren van tallooze reclameplaten en de opdringerigheid van »bonte cinema's, deelen de studen-
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ten alleen met de boeren van het omliggende die er ter markt komen,
en het koopvolk dat er wemelt en woelt. Maar dit koopvolk bestrijkt
de pleinen, en de studentenwereld de Via Cavour.
Vooral tegen het middaguur is er de beweging groot, al eveneens
omdat zelfs deze Via Cavour niet zoo heel breed is. Naast de vele
lokkende modewinkels en de geurige kapperszaken, zijn er dè boekwinkels vooral schraal vertegenwoordigd; en de ééne voorname die
er is, lijkt ons nog maar heel gewoon. Is het niet teekenend, dat cinema's en sportbladen er al het andere overschreeuwen ? Hoe minder
zorg dit volk besteedt aan den « inwendigen mensch », hoe meer het
den uiterlijken schijn huldigt.
Zelfs in deze noordelijke stad heeft het stratenleven al dat eigenaardig-zuidelijke, dat ons als onwerkelijk voorkomt. De straat houdt
op, een verbindingsweg te zijn tusschen twee punten : zij bleef niet
langer middel, maar werd zelfs doel. Men loopt er niet langs, maar
staat er, toeft er, verblijft er. Men leest er staande de krant, verwacht
er vrienden, behandelt er dingen, verliest er alle tijdsbesef in eindeboze gesprekken, en gesticuleert, debatteert, declameert... Geen
politieagent met zijn aanmatigend « doorloopen ». Hier heeft de inwoner een recht op de straat, waar wij nog geen recht op onze stoep
hebben, en niet omgekeerd. Wat zou hij opzien, wanneer men hem
ging wijsmaken dat hij voortaan rechts moest houden en links moest
houden ! Daar niemand er haast heeft, ontstaan er ook geen botsingen;
en daar dit een net publiek is, maakt er zich niemand boos. Waar verkeersregels bestaan, ergert men er zich maar over, wanneer ze niet
worden nageleefd. Dat de verkeersagent hier, op het snijpunt der
Via Cavour en der Via S. Francesco, zelfs nog te leeren heeft, berokkent geen onheilen, ook als hij het nóóit leert.
Dit is dan de groote Paduaansche verkeersader, waar de jeunesse
dorée de geverfde vrouwen der moderne mode ontmoet, die er in
grooten getale zijn, en waar de even tallooze officieren in hun statige,
blauwe, plooienrijke omslagmantels het wemelend tooneel wat kleur
geven : de « carabinieri » met hun steekhoeden, 'als « stomme ridders »
uit een verouderde comedie, loopen er alleen als straatpronk.
Sla van hier nu een of ander straatje rechts in, en een andere
wereld ligt er open, met een ander volk. Het straatje zelf is donker
als een smalle gleuf, tusschen' de gevaarten der huizen ingescheurd,
of breeder en dan bont van al maar uitstallingen. Heel deze stadswijk is verder als een groote uitdragerswinkel. De verkooprommel
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puilt er uit de nauwe, . donkere huizen uit, en perst zich door deur en
venster op de stoep, onder de overal aanwezige arkaden. .
Alles hangt er op straat, stoffen en doeken, gedrapeerd en wimpelend, dekens en heele uitrustingen, klein en groot, en alle denkbare
waren in alle mogelijke kleuren : waarbij het je verbaast, hoe dit alles
's avonds weer in het enge winkeltje terug kan en dir geborgen wordt.
Bij den straathoek een stalletje met kleine oesters en zeekrabben,
en ik weet niet wat voor warm goedje meer, dat op een fornuisje
te dampen staat. En ook slaat je de rook in het gezicht van een
kraam met oliebollen en van roosterende kastanje's, waarbij een besje
zit onder een zonnescherm.
Daar breidt zich de Piazza delle Frutta uit.
Dit is het gezicht van Padua dat niemand vergeet. Want hier
is de stad prachtig. Hier overstemt het antiek karakter van het geheel
de provinciale kleinburgerlijkheid van het heden, met haar vulgair
bedrijf. En al zijn hier de huizen niet schilderachtig als die van Verona's
marktplein, de monumenten die er rijzen, eischen voor zich
alleen alle aandacht op : de „ torre bianca " van het municipio, —
de witte toren, het palazzo del comune, de lala della ragione,
het palazzo delle debite, zooals de gevangenis genoemd werd : hier
herleeft de oude republiek met haar vrijheidszucht, haar trots, haar
gedurfden hoogmoed, tot zij voor Venetië bukken moest. Rondom die oude paleizen fladderen als een herinnering daaraan San
Marco's duiven.
En hier wordt markt gehouden. Ook op nog weer drie volgende
pleinen wordt markt gehouden, in de schaduw van weer andere architectuur en andere palazzi. Een woelige bedrijvigheid, een schreeu-

wende drukte, bont vooral op dit eerste plein, waar de vruchtenkramen hun witte zeilen spannen. Heele torens van fruit, opgestapeld mand aan mand, getooid met een donkerblauw papier, dat de
kleuren nog beter doet uitkomen van blozende appelwangen en bronzen peren, en het brandend geel - der sinaasappels als gouden ballen.
Tot kunstige pyramiden stapelen jongens en meisjes met voorzichtige
behendigheid de vruchten op elkaar. Daar, zijn ook mispels en noten,
vijgen en druiven, dadels en Johannisbrood en apennootjes. En karrevrachten van kastanjes. De meeste uitstallingen staan onbeschermd
en laten de kleuren over het plein spatten als vreemde vuurwerkuitbarstingen. En overal walmen de vuurtjes, waarop de « maroni
smoren. Marktmeesters zitten er onder de arkaden aan schrijftafels,
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beuren geld en kladden in registers. Er wordt met weegschalen en
gewichten gezeuld; kisten en balen worden er versjouwd in vliegenden
haast, onder harde commando's, roepen en kreten. Politie daartusschen in rustige rust. Vruchten, 'naar ook aardappels, kramers en
venters, straatschreeuwers, bedrijvigen en bedillers, lummels en
gaaplepels.
Doch zelfs óók hier, als overal elders in het jachtseizoen, die
barbaarschheid der verkoopers en kramen met vogels, heele nssen van doode vogels, van geplukte vogeltjes, lijsters en spreeuwen,
putters en sijsjes en vinken, voor 5o centesimi en voor 35 cente§imi,
de prijs staat er bij,. waar de Italiaan van smult : een onbegrijpelijk ruw en wreed bedrijf van strikkenzetters, van nettenspanners
en schutters, waar zelfs deze franciskaansche stad geen been in ziet
en dat verboden mocht zijn in dit land waar, als Antonius voor de
visschen, Franciscus preekte voor de gevederde zangers.
En de markt verglijdt, in eindelooze voortzetting, onder de
open bogen en portieken van de Sala della Ragione, gewoonlijk de
Salon » genoemd. Dit oudste gedenkteeken der gemeentelijke vrijheden is nog altijd Padua's belangrijkst monument. Het werd opgericht
toen de stad het juk van Barbarossa had afgeschud, in i 172, naar de
teekeningen van Pietro Cozzo. Latere tijden veranderden er aan en
breidden het uit. Het hoofddoel van dit indrukwekkend paleis, van
85 M. lang, bij 27 M. breedte, is de eene grootti zaal die het bergt
in zijn bovenruimte, en die het geheel zijn naam gaf. Open loggia's
omgeven den salone van beide zijden, over heel de lengte vair het
gebouw, afgedekt door arkaden, op zuiltjes gesteund. En zooals ik
te Krakau aan Padua dacht, moet ik te Padua nu ook weer aan Krakau- denken, dat in zijn italianiseerende XVIIde eeuw den Paduaanschen salon tot model schijnt genomen te hebben, en zijn koophal,
evenals die te Padua, nog altijd laat beantwoorden aan het oorspronkelijk doel : een verzamelpunt der handeldrijvende burgerij.
Winkeltje aan winkeltje in kleurige verscheidenheid : bonte'
doeken, manden en korven, glaskraleh, ook kroegjes, kaas en slachtvleesch... Over dit alles het licht der electrische lampen, daar het er
donker is wanneer de zon niet schijnt in haar volle kracht. Endoor
het gewemel dezer gangen en winkelrijen heen, komt men dan aan
de andere zijde van ,het gebouw op de Piazza delle Erbe.
Hier geen fruit meer, maar bergen van moes, stapels kool, pyramiden van groenten, . karrevrachten aardappelen. Ook tenten met
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bloemen. En alsof het kleurige mozaiekperken ' waren, liggen daartusschen heele zwermen van gevogelte, levend gevogelte, de pooten
stevig saamgebonden, hanen, kippen, parelhoenders en kalkoenen
naast elkaar, kop aan kop en kam aan kam, en wachten hun koopers.
Verderop een hooge fontein met groote, overschuimende schaal
en dansende waterpluim; dan een gebeeldhouwde portiek. Weer een
nauw winkelstraatje met flodderend goed buitenshuis en uitstallingen
op de stoep. En wéér een marktplein, de Piazza Unita d'Italia, door
de Paduaners echter nog altijd als vroeger de Piazza dei Signori ge•noemd.
Hier overheerschen de aardappels. Maar ook zijn er nog weer
bergen van allerlei groenten. Het is minder kleinhandel. Hier wordt
in het groot gedaan. Boerenwagentjes zoeken , er hun weg; lage bakjes
op hooge wielen, die sinds eeuwen geen verfkwast zagen en ook niet
meer van den modder ontdaan worden, die ze grauw'schildert.
Maar de boer bezit nog genoeg koketterie, om den rug van zijn slijksjees te behangen met een schapenvel of een bonten doek, zooals
hij zich zelf drapeert in een plooienden « mantone bollognese », den
rechter slip over den linker schouder geslagen. Als de boerenzoon
een kleurige bouffante om den hals getroggeld heeft, is dit het eenige
kleurige dat hij zelf ter markt draagt. De boerin, als de Venetiaansche
vrouw in het algemeen, geeft den voorkeur aan een zwarten wollen
doek. Gaat de Italiaansche in kleuren gekleed, dan is zij dapper
kakelbont; het zwart voert onder het volk den 'boventoon, en voor
gloed en kleur zorgt de hemel en de natuur.
Op den achtergrond van dit plein weer, — dit derde marktplein, -- een historisch paleis, het Palazzo del Capitanio der XVIde
eeuw, toen Padua onder Venetiaansch bewind stond. Zijn , poort
geeft toegang tot een volgend vierde plein. Maar die poort zelf, als
triomfboog gebouwd, met het groote uurwerk in den toren daarboven, en de duiven die er omheen 'vliegen, over dit marktplein
heenstuiven als over de vorige piazza's, alles spreekt hier duidelijk
van de nabije Lagunenstad; en op een afzonderlijke zuil daarvoor staat
het zinnebeeld van dit verleden : San Marco's gevleugelde leeuw.
Het kleinere, nu smalle plein daarachter is de Corte, of Piazza
del, Capitaniato, door oude accacia's overschaduwd. Ook dit staat
heel vol kramen en uitstallingen als een kleine jaarmarkt; en ook
hier is al het denkbare te koop. Ketels en houten keukengerei, schoenen en siertuig, stoffen en lappen. Ge merkt er de slofjes op, van
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hout en leer, waarop de luidjes zoo lichtelijk voortstappen, en die alleen maar om het voorste deel van den voet .aansluiten, doch den hiel
vrij laten. En wat zie-je' er al niet ? Maar vooral is deze markt die der
afgedragen kleeren, en daarom de toevlucht van het arme volk. En
onder de portiek van het Justitiepaleis door, leidt de weg van hier
naar den afgelegen dom, die nu vlak bij is.
Dit is dan het Padua der boeren en der kleinburgerij : en ik
herinner meop deze stadspleinen het veld, zooals dat daar in de
Povlakte ligt, en tusschen hier en Venetië, — telkens met rijen van
wilgen en rijshout doorsneden, vol maïs en aardappels en druivenwingerds; tusschen die kleine perceelen de armelijke boerenhuizen
zonder karakter of voorkomen, en nog zoo héél veel witgekalkte,
maar vergrauwde, leemen hutten onder mossig stroodak : het veld
van een overbevolkte streek en de behuizing van arme tobbers.
Van dit volk en dit veld is Padua de rgroote. markt.
Hoe dikwijls per week? » vraag ik een carabiniere.
« Elken dag », geeft hij trotsch ten antwoord; « óók 's Zondags. »
Volgens een oud spreekwoord zijn drie dingen kenmerkend
voor Padua, en wel : een Heilige zonder naam, een Prato zonder gras,
en een café zonder deuren. Inderdaad : van Antonius' vader weet
men niets; Padua's kermisveld is een geplaveid plein ; en Pedrocchi
blijft dag en nacht geopend...
Maar het oude volksgezegde werd van lieverlee vervangen door
een van waardiger ernst, wanneer de drie dingen worden opgesomd
die Padua roem gaven : Antonius, zijn Universiteit en zijn Feria.
Wijzen alle drie niet terug naar het historisch perspectief, waar
de stadsgeschiedenis een grootsch karakter krijgt, en kleur en relief?
Het is de XIIde eeuw, de eeuw der bewustwording, der vrij making :
de eeuw van Ezzelino's ondergang. En Ezzelino, bondgenoot en aanverwant van Frederik van Hohenstaufen, heeft de stad doen sidderen
en zijn vijanden versmoord in ongekende wreedheid. Het is de eeuw
ook van Antonius' roem en van den opgang der Paduaansche Republiek. Zij was het, die de stad haar kenmerkende trekken gaf, met
haar Santo, haar Salon en haar Hoogeschool, dat « gezicht » dat
de stad nog heden draagt. En haar Feria zelf is de uitdrukking van den
jubel, in levende volksvreugde vereeuwigd, waarmee de burgerij
der stad nog altijd het feest ,van haar Wonderdoener omgeeft.
Antonius zelf was het, die in zekeren zin het eerste teeken gaf
,
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tot den bevrijdingsstrijd : hij gaat naar. Verona, om er van Ezzelino
de in vrijheidsstelling af te smeeken van Rizzardo de Sambonifacio,
aldaar met andere Welfen gevangen gehouden. Ezzelino bleef doof
voor Antonius' stem. Maar als Padua dan eenmaal vrije Republiek
is na zijn val, stelt zij de Feria in tot gedachtenis van haar Santo
en dit groote volksfeest, een gebeurtenis voor de tijdgenooten, houdt
zich staande door de eeuwen heen.
Padua had met Antonius als een onmiddellijk uitzicht gekregen
op het paradijs : in haar Universiteit werd der jeugd. dan het brood
des geestes gereikt. Doch ook de materieele mensch eischte zijn deel
op, dat hij kreeg in de Feria : het glanzend hoogtepunt van zijn werkzame bedrijvigheid, waar het woord . is aan handel en industrie, en
aan al de dingen der geestesontspanning. En Padua's drievoudige
roem blijft duren.
Een plaat van Mattio Cadarin uit i 600 vertoont het beeld der.
Paduaansche Feria, toen deze nog gehouden werd op het plein zelf,
dat Antonius' baziliek omgeeft met ruimte en breedte. Na den laatsten oorlog is zij verlegd binnen een moderne omlijsting; doch eigenlijk had zij haar versten oorsprong op den Prato della Valle, een groote
vlakte buiten de oude wallen, waar steekspelen plaats hadden voor
Antonius 'tijd, ruiterfeesten en andere volksverzamelingen. Deze
feestelijkheden werden dan in een jaarmarkt omgevormd en voor
den dertienden Juni bestendigd, bij gelegenheid van Antonius' feest,
en later gebracht op het plein dat zijn naam draagt en zijn votiefkerk.
De Prato della Valle is thans al sinds jaren binnen de stad getrokken. Een halve eeuw geleden werd die naar koning Victor Emanuel II genoemd. Maar de Paduanen heeten dit plein nog altijd den
Prato, ofschoon er geen gras groeit. Er staan daar platanen in een
dichte groep, als tot een klein park : een bosch van oude, heilige
boomen. Om die boomengroep werd een gracht gegraven in het
ronde, in de XVIIIde eeuw, en die gracht zelf bekleed met hardsteenen randen. Vier bruggen springen er naar de vier zijden
overheen, en om heel den waterring staan, langs zijn beide randen,
twee en zeventig groote beelden op voetstukken. Zóóveel beroemde
personen kon de Universiteitsstad opsommen in 1775. Deze
versiering smukt het plein ook nu nog, en stempelt . het tot een
eigenaardigheid der stad, die overigens niets klassieks bezit, en leeft
in droomen van veel vroeger verleden.
-
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Hier ook ligt de derde groote kerk der stad, de derde na den
dom en S. Antonius' baziliek, aan S. Justina gewijd, met kalen voorgevel en ook weer koepels evenals die van Il Santo. Waarlijk, de
herinnering aan Venetië laat ' den bezoeker hier niet los.
Recht van het station uitgegaan, heeft het verlengde der Via
Cavour ons naar S. Justina gebracht, en den Prato. De dwarslijn
daarop, in Padua's middelpunt, voerde rechts, over de pleinen heen,
naar den dom; links brengt ze den vreemdeling en pelgrim, door de
Via S. Francesco, naar Antonius.
In al zijn wijken, die geen marktdrukte kennen, heeft Padua,
en zóó ook hier, het ingetogen voorkomen dat aan een klooster denken doet. Hoe vaak herinnert het niet aan een of anderen grauwen
hoek van een doode, Vlaamsche stad. Niet met zijn huizen en gevels:
daarop laten de arkaden, wier schaduw men zoekt, geen vrijen blik.
En je gaat uit Padua heen zonder te weten of er wel torens zijn!
Men zag er niets dan de arkaden, de booggangen onder de huizen
door, soms door zuilen gedragen en met kruisribben gewelfd, soms
ook maar hoogst bescheiden gemetseld. Overal verbreeden zij de
straat met een gedekten gang. Doch daar is dan opeens het slapend
water van een gracht, van een uitgeleefden stroom, binnen een rij
van vervallen huizen; een vergeten kerk op een als in droom verzonken plein ; een eenzame populier boven den hoogen muur van
een stadstuin; de stap van een wandelaar die storend door de stilte
klinkt van die uitgeleefde straat, waar een lamp brandt voor een
Madonnabeeld. Telkens buigt de straatlijn om. Zij springen de een
in de andere `over met scherpe hoeken. Maar deze « Vlaamsche
stad » is toch weer een andere : met den doorloopenden booggang
die overal zijn schaduw afzet, zijn koelte geeft en zijn stil gepeins
vervolgt, van het eene zwijgen in het ander, kloosterlijk-devoot. Tot
er je iets van engte-gevoel bekruipt. Het gerucht van het leven
ruischt er gedempt, als het geprevel van lippen die bidden.
De Via S. Francesco wordt nu aldoor vromer. De winkels met
« religieuze voorwerpen » volgepropt, verdringen er al het andere.
Hier wordt de studenten- en boerenstad van ginds nu kennelijk en
voor goed de pelgrimsstad. En eindelijk breidt zich in zijn wijkende
breedte het groote plein uit, dat de , baziliek omgeeft : het Padua
van Sint Antonius,
Zelfs in deze groote ruimte, in deze wijde omgeving, ' blijft die
kerk groot. Een breede, strenge, strakke voorgevel : alleen maar
1
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enkele bogen met daaroverheen een gaanderij; het geheel driehoekig
afgedekt. Twee, of eigenlijk drie torens; de derde is een uitgebouwde,
in de hoogte gerekte koepel; vijf, zes koepels daarnaast. Alles uit
baksteen. Een driebeukige kruiskerk met kapellenkrans om het
hoofdkoor. Heel, heel groot : i i 5, bij 5 5 Meter in het dwarsschip.
Maar ik kan ze niet mooi vinden. Zij voldoet het best van den kloosterhof uit, die er naast ligt, waar haar zuid-profiel zich afteekent
boven den beschilderden kruisgang. Van de koorzijde gezien is zij
het meest schilderachtig, waar haar slanke dubbeltoren, boven de
koepels uit, zoo rijzig ten hemel rankt, boven het groene hout van
een park. Maar zooals zij er op het groote plein staat, voor den aanblik van pelgrim en bezoeker bij het eerste schouwen, moet zij teleurstellend zijn. Daarvoor is zij wellicht niet harmonisch genoeg
gegroeid. Zij staat er kaal en effen bij, te veel op haar omvang bedacht, of te plomp alleen op het gewicht berekend dat zij in de hoogte
moet torsen. Zij mist fijnheid van geledingen, rankheid in haar opgang, en is noch romaansch, noch gothisch. Blijkbaar wilde zij Byzantijnsch worden, maar steekt daarom géén San Marco naar de
kroon. Zij wilde vooral héél groot, tot ruimte uitdijen. En daarbij
bleef het.
Daar ze nu zoo heel groot werd, hebben we er haast geen oogen
voor het ruiterstandbeeld dat er v66r staat : de Gattamelata van
Donatello, waardige evenknie van den wonderbaren Colleone te
Venetië. Erasmo de Narni, Gattamelata genaamd, was een beroemd
generaal der Venetiaansche Republiek, die in iq.j 3 te Padua stierf.
Nu staat hij hier te paard op post voor het heiligdom van Padua's
geestelijken veldheer, Il Santo.
Een klein laag muurtje loopt in een 'ring om de kerk heen, en
sluit aldus een gedeelte van het plein af. Daarbuiten mag de drukte
der pelgrims woelen; hierbinnen moet orde en rust zijn. Bij de verschillende doorgangen staan kleine tent-winkeltjes op het muurtje,
waar souvenirs en offerkaarsen door oude bessen levendig worden
aangeprezen.. Laatste herinnering der jaarmarktdrukte van eens.
Deze kraampjes behooren tot het typisch beeld van het plein. 's Avonds
worden ze saamgepakt en op kleine wagentjes ' naar huis vervoerd.
Ook als er geen storm van pelgrims over dit plein vaart, herinneren
zij aan de bedevaart en de populariteit van dit heiligdom.
Een kerk stond er op deze plek al in Antonius' dagen, in i ioo
opgericht. In een kapel van deze, aan Maria Mater Domini gewijd,
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werd de heilige bijgezet. Deze grafkapel bleef bestaan, toen het
overige van het gebouw werd afgebroken, om plaats te maken voor
de huidige baziliek. Na Ezzelino's dood ving de bouw daarvan aan;
zij rees omhoog als het triomflied der bevrijding. Antonius' grafkapel werd 'in het nieuwe heiligdom ingelijfd, doch enkel als vrome
herinnering. Want in de nieuwe baziliek kreeg de . Heilige een andere
rustplaats.
Het inwendige vertoont het indrukwekkend karakter der gothiek, ondanks de koepeldiepten. Hoog rijst het gevaarte op : hoog
het koor met zijn beschilderde gewelven, met den kleurenbloei van
zijn kapellenkrans. Grafplaten en monumenten tegen pijlers en muren der beuken aangebracht, geven de baziliek het karakter van ,een
nationaal pantheon. Maar voor het internationaal karakter van dit
heiligdom spreken de kapellen der verschillende naties en de biechtstoelen voor de verscheiden Europeesche talen.
Onder de kapellen is die der Madonna Mora merkwaardig.
Deze, met de daaraan grenzende Capella del beato Luca Belludi,
Antonius' trouwe vriend, bleef uit het oude heiligdom der XIIde
eeuw gespaard. Op het altaar troont in een hooge nis, waarvan de
vergulde tralies 's avonds gesloten worden, de Madonna van 1396,
die zich in de godsvrucht der Paduaners verheugt. Zij is overladen
met kostbaarheden en kleinodieën en draagt diamanten oorhangers
in de ooren. De kapel is voor een gedeelte behangen met ex-voto's
die den Santo geofferd werden. De altaartombe der kapel daarnaast
was zijn eerste graf geweest.
Nu rust zijn gewijd gebeente onder het altaar der prachtige
Renaissance-kapel, waaraan de beste kunstenaars van de XVIde eeuw
hun krachten gewijd hebben, en die het linker transcept afsluit. Zij
is meer breed dan diep, door een arkadenrij van marmer voorlangs
afgesloten. Van alle zijden dalen de zilveren lampen van het verguld gewelf. Het hooge altaar, waarheen een vlucht van trappen
opvoert tusschen marmeren leuningen, is geheel van de menigte afgesloten door marmeren borstweringen. Dit altaar is Antonius'
tombe •zelf; en zoo is de plek dus dubbel heilig. Maar het staat los
van den achterwand, — de wand met kostbare reliefs uit marmer
bekleed, zoodat men er omheen kan gaan, omhoog kijkend naar
de kostbaarheden van zilveren en gouden versierselen die het dekken. Zware zilveren votiefgeschenken hangen er opgetast; groote
kaarsen branden er in massief-zilveren luchters, rondom het zilveren
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beeld. Naast het altaar zelf staan, ter weerszijden op den marmeren
vloer, de kandelabers van Filippo Parodi op hun marmeren voetstukken, die spelende engelen voorstellen, wonderbaar gebeeldhouwd
en even schitterend uit het edel metaal gedreven. Overal ex-voto's en
dankbetuigingen, ingelijst in vergulde ramen, of ook eenvoudig met
inkt geschreven briefjes; krukken en kinderkleedjes. En heel den dag
door, komen menschen die er offers neerleggen van waskaarsen of
levende bloemen.
Voor de kapel, de « arca miracolosa », staan banken, -- de eenige
in deze kerk. Er bidden mannen en vrouwen, studenten, boeren en
vreemdelingen. Rustig gaat een . broeder rond met een offerkistje
dit draagt een medaillon, dat de broeder ter vereering reikt aan hen
die offeren. Hier heerscht aandacht en devotie. Maar het blijft
Italië, zoo hier als overal : twee jonge meisjes die er elkaar ontmoeten
in de kerkbank, omhelzen elkaar voor Antonius' altaar met een zoen.
Wie zou er aanstoot aan nemen, waar de marmeren engelen van Filippo Parodi het voorbeeld geven tot zooveel hartelijkheid?
Maar per slot gaat ieder die er biddend neerzonk, de marmeren
kapel binnen onder de arkaden, en gaat er achter het altaar om.
In den rug daarvan is het graf van den Wonderdoener gesloten met
grooten, donkeren marmersteen. Dààr bidt men dan, en raakt onderwijl den grafsteen aan met de hand. Niemand gaat er weg uit de
kerk, zonder de koelte dier marmeren plaat gevoeld te hebben. En
onderwijl wordt er gebeden met verdubbelde innigheid, als raakten
zij er den Heilige zelf nog 'n beetje aan, als zou Hij hen hooren
en tot verhooren bewogen worden onder den druk van dit vertrouwen
en bij de grijpbaarheid dezer aanraking.
Dit beeld der biddende Paduanen, de hand gesteund op Antonius' graf, is het onvergetelijk schouwspel der Antonius-baziliek.
Bij de schoonheid der ontroering die van dit tafereel uitgaat, verbleekt
er alle zilver en alle marmerglans. Al die handen die er reiken naar
het geheiligd gesteente ! Deze houdt er schuchter de vingertoppen
tegen; die prest er de volle hand op, met gespreide vingers; een
ander zag ik er het voorhoofd tegen leunen. Maar gewoonlijk is het
gedrang er groot, en reiken ze er over elkanders hoofd en schouders
heen naar de donkere steenplaat. Zeven eeuwen is zij de getuige
geweest van het leed en de veelerlei nooden der menschheid, maar
ook van het onwankelbaar vertrouwen der Paduanen en pelgrims van
heinde en ver, en van de wondere vertroostingen die de wereld even
-
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lang geput heeft uit de godsvrucht tot Antonius van Padua, den populairsten aller heiligen. —
's Middags op een willekeurig uur in de basiliek. Op het altaar
branden de kaarsen aldoor. Het tintelt en flonkert in dat licht. En
telkens komen menschen, knielen er een stonde neer, gaan dan achter
het altaar om waar zij toeven, handen reiken en bidden, en verdwij nen weer. En ik zag er dit aardig tafereeltje : een jong echtpaar
kwam er, keurig verzorgd, gevolgd door de voedster die een baby
droeg in een wolk van witte kanten. Daar nam de jonge moeder het
kindje over, en droeg het nu zelve naar Antonius' altaar. Zij legde
het wichtje dicht aan haar hart en preste dan de rechterhand op den
donkeren steen, het oog op het kind gericht. De vader stond er bij
met gebogen hoofd en hield de hand eveneens op Antonius' grafgesteente. Zoo wijdden zij het jonge leventje aan den Stadspatroon,
riepen zegen en bescherming in over het teere liefdepand. Z66 plant
zich het vertrouwen tot den Santo voort van geslacht op geslacht
en leeft het in Padua verder. Het was een mooi schilderij vol zin en
beteekenis. Maar niemand lette er op, want dit ziet men er dagelijks.
Toen gaf de moeder het kindje weer aan de zorg der voedster
over, en het paar wandelde voort en verdween.
Dan luidden de klokken, later op den namiddag, en het heiligdom stroomde vol menschen. Het was een Dinsdag, en dus Antoniuslof. Het orgel speelde en de priester droeg het Allerheiligste naar
Sint Antonius' altaar. De menigte zong de antiphoon : « Si quaeris
miracula... sciunt Paduani. » Er was een groote preek en een even
groote aandacht : en daarna weer als altijd stormloop naar de achterzijde van de altaartombe.
En lang nog nadat het orgel weer zweeg, ruischte de holle kerk
van de beweging der menschen. Maar het was als een eeuwig echo
van de gebeden en smeekingen van zeven honderd jaar van vertrouwvol aanroepen, van zuchten en klachten, doch ook van dankzeggingen
en lofprijzingen tot den grooten Genezer, den grooten Vertrooster,
den Machtige bij God, Antonius, roem van de stad zijner uitverkiezing.
« Sciunt Paduani... »
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Uit het leven van Seppe
door Albe,
« Het dondert, en dan is er onweer 1 » zei ' Seppe en hij sloeg ne
formidabelen slag op tafel, Leonore zijn vrouw, vluchtte de straat op
en ging twee huizen verder buurpraten. Zoo ging het onweer rapper
en zonder gevaar voorbij. Seppe goot z'n tas koffie met nen nijdigen
« arei ! » in den koolbak. Dat was geen koffie om 'n trappist voor te
zetten en dat durven ze ne mensch te drinken geven.
Seppe kon soms kwaad zijn voor ne niemendal, En andere keeren
mochten zijn kadeekes den hof omravotten, hij vertrok geen spier van
zijn gezicht. « Ze worden vetter van 't plezier, dan van vier struiken
patatten, die ze verdestrueeren, » zei hij aan Leonore, die met heur
twee kolosarmen in de lucht dreigementen stond te schreeuwen. »
— « Ge spreekt gelijk een kind, zot ! » kwispelde Leonore, Seppe
moemelde : « De waarheid valt soms uit den mond van zuigelingen
en kwibussen, Leorioorke. » En hij ging den hof in meeravotten met
den hoop. « Van tusschen de patatten blijven » zegt moeder, « die
groeien slecht mee al dat laweit 1 » en hij nam den oudste bij zijn oor
mee naar den bleek, Seppe ging op zijnen rug in 't gras liggen, tilde
den oudste met z'n voeten de lucht in, stak aan elke hand nog nen
andere de hoogte in en die drij spartelende kadeekes boven zijn
gezicht deden Seppe schokken van 't lachen. Hij lachte de macht uit
armen en beenen en moest ze willens nillens laten neertuimelen,
nevens hem. Op nen bleek als die van Seppe valt ge gelukkig geen
blutsen. Dan gingen ze met hun vieren op hunnen kop staan, om ter
langst. Seppe en zijnen oudste hielden dat het langst vol. Maar de
kleinen gingen aan vaders broek trekken en als die dan lachend omver
sloeg, stond de oudste nog mee zijn beenen in de lucht, draaide nog
drie keeren rond, zoo op zijnen kop, om te zeggen : nog eens zoo lang
als ge wilt ! Dan mocht Leander, de oudste, voor z'n belooning vaders
pijp gaan vullen in de keuken en hij kwam terug met de boodschap
van moeder : of ge niet verlegen zijt voor de geburen en of ze moeten
peinzen dat ge zot aan 't worden zijt ? — « Leander, zijde gij verlegen,
joeng ? » vraagt Seppe mee z'n oogen in de wolken. — « Neej e, va,
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willen we ne keer om ter meest tuimeljassen maken? » — « Ik ook nie,
j oeng, zeg het tegen ons moeder, en als ze 't niet gelooft, ze mag
komen meedoen ! » De Brij kadeeën stuiven tegelijk de keuken binnen.
Ze beginnen al te roepen van ver om elkander voor te zijn : « Moe,
ge moogt komen meedoen van onze va, en we zijn nie verlegen ! »
Seppe ligt op den bleek te lachen van puur genot.
Zoo was Seppe in familie en daarbuiten niet veel anders. De
menschen zegden — spijtig dat ze zooveel « zeggen » — die is geschapen om aardig te doen, maar met zijn tong klapt 'm zich den
Hemel binnen.
In heel het dorp had hij maar éénen vijand : dat was de schoolmeester.
En daar had de tong van Seppe alleen schuld aan, misschien ook
wel het klein beetje eigenwaan van den meester. Ja, . hoe geraakt
ne mensch ook al in moeilijkheden met nen andere ? Zoo was 't
gegaan : Leander zat in de klas van meester ;eerellen, maar was ook
niet" op zijn tong gevallen. Dat zat zoo wat in 't bloed bij de Verschorens. De meester had z'n veertig rakkers een opstel gegeven. Ze
moesten de ontdekking van Amerika vertellen. En enkele dagen nadien
zegt de meester zoo : « Verschoren kom voor de klas uw opstel lezen t))
Dat was zoo onverwacht en ongewoon dat Leander met 'n tomaatkleur
op zijn gezicht bleef zitten. De meester moest het nog eens herhalen.
Leander begost broebelend, kwam stilaan op zijn effen en juist als hij
zich in form meende las hij : En toen Colombus aan wal stapte gingen
de zwarten loopen mee grooten schrik en ze riepen onder malkaar
Wij zijn ontdekt t — Den meester Zijne pince-nez viel af, van 't danig
lachen en heel de klas trommelde op de banken, schreeuwde dooreen,
want in 'n klas is er geen plezier zonder laweit. Leander stond eerst
onthutst en toen. hij zag dat ze om hem lachten liep het bloed uit zijnen
kop weg, hij stampte zijnen blok rats in twee, wrong zijn opstel in 'n
bolleke, en liep mee ne geweldigen « foert » naar z'n plaats, ging met
zijnen kop op zijn armen liggen huilen van koleire. Enkele dagen
nadien stond de meester in zwemkostuum op het bord geteekend en
daaronder in groote letters : Meester veeellen in grooten tenue ! Dat
was Leander's wraak en 't lekte natuurlijk seffens uit met het gevolg
dat hij na de klas blijven moest. Maar ne jongen lijk Leander met
armen aan zijn lijf is niet te missen als de oogst binnen moet. En Seppe
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had geen volk te veel en recht op zijnen « roerenden » eigendom om
mee patatten uitte doen. Toen hij het briefje met de strafvermelding
in zijn hand had, pakte hij met de andere Leander's oor : « 'k Zal ekik
u ne keer 'n zwemkostuumke passen, Lorias ! » Seppe schreef 'n
briefje terug : Geachte Meester. Als onze Leander moet nablijven dan
hebde gij er last van en ik ook, dus Meester strafte gij u eigen en mij
ook. Gij verdient dat niet, en ik heb niets misdaan, dus Meester, zullen
we dat voor dezen keer maar zoo laten. Voor zijn straf zal ik uwen
onderdanigen leerling Leander wat meer patatten laten uitsteken en
er hem 's avonds wat minder laten meesteken. Eerbiedige groeten.
Vader Verschoren. De meester vond dat briefje erg onnoozel en
impertinent. Dat was 't begin, er kwam van links en rechts soms 'n
stootje bij, zoodat het tusschen Seppe en Meester Verellen voor goed
dweers zat.
Bij den pastoor was Seppe welkom en thuis. Die was de groote
getuige geweest toen hij Leonóre heur hand nam om ze vast te houden
tot aan heur dood.
Veertien dagen later viel hij van 'n hooimijt, zacht genoeg om
geen hersenschudding op te doen, maar dwars door z'n broek en braai
stak ne riektand. 'n Boer die doende was op 't naaste veld had hem zien
naar beneden gaan en kwam mee zijnen kruiwagen. « Pak die riek ne
keer weg ! » zei Seppe en hij draaide z'n gezicht wat opzij.
Als die eruit was kwam het bloed mee naar buiten. De boer bond
zijn kruizeel boven de wond, laadde Seppe op en voerde hem naar
huis. « Rust ne keer, man ! » zei Seppe onderweg, « en haal mijn toebaksdoos eens uit mijnen broekzak ! » Hij stak zijn pijp op en zijn gezicht
zag wat bleeker dan naar gewoonte. Ge ziet van hier hoe de menschen
in 't dorp opkeken, als ze daar dien boer, met Seppe op dien kruiwagen,
sinoorend gelijk nen Turk zagen aankomen. « Wa voor 'n soort van
vent dat dàt is, dat weet onze Lieve Heer ! » zei Rosalie van den stoofmaker, die juist wat aan 't klappen was met den groentenboer. Seppe
zag ze lachen maar hij smoorde voort. Achter de vensters gingen gordijntjes opzij en amper waren ze voorbij of de menschen kwamen op
hun dorpel staan zien. Wiske uit « De drie Pinten » die de straat aan 't
begieten was, liet heur blokken vol water stralen van 't danig zien.
Ze begost te lachen en ze wees met nen vinger naar heur T" hersens.
Seppe lachte ne keer terug, schudde van neen, en wees naar z'n
been. Maar ze verstond hem niet want ze riep : zot.
Leonore moest naar heuren asem pakken van 't verschieten als
,
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ze haren vent daar zoo onnoozel op dien kruiwagen zag zitten. Ze
meende ineens op te spelen : «. Maar zijn da nu manieren, zotte vent l 11))
Seppe was haar voor : « Leonoorke, als gij mij kunt pakken dan moogde
mij binnendragen, maar voor da been moet ge oppassen 1 » Als ze de
wond zag en àl dat bloed begost ze te greizen. « Allee 1 Allee ! kind, ge
gaat mijn hart week maken, maak liever 'n lijzemeelpapje, da's maar
'n kwestie van nen dag of vier l))
De doktoor veroordeelde Seppe voor een maand en méer rust,
maar twee weken nadien stapte hij mee naar 't kerkhof achter het lijk van
den boer, die hem naar huis had gevoerd. Taaiheid en forsch zat erin
van j ongsaf. Dat was heel het dorp door gekend, maar gevreesd was hij
niet want in dat geweldig spieren- en pezenlijk stak 'n hart en daarom
was Seppe gaarne gezien. Ik zeg : de schoolmeester kon hem niet
rieken, maar allee, hoeveel menschen zijn er die maar éenen vijand
hebben. De pastoor had hij op zijnen kant en dat was niet voor niet.
Hoe dat gekomen was ? Seppe was ne wipschieter eerste klas. Twee
jaar naeen was hij koning geweest, dat kostte hem veel reizen, dan
hier, dan daar, veel verkeer en veel vijven en zessen, en ne mensch met
kinderen mag niet dikwijls zeggen : 't kan eraf, bijgevolg schoot Seppe
liever ne keer mis, hij had dan toch 't plezier van 't mikken en 't aangenaam geluid van den ronkenden pijl. Nu, een wipschieter is nen
naar-binnen-gieter, zegt Leonore altijd. Op nen Zondag achternoen
vielen ze met vijf, zes man de « Wip » binnen. Er zat daar 'n kliekske
rond een tafel met hun gezicht over de pint gedempt te klappen.
Seppe zag dat het mannen waren van den Eembemd : volk mee
gevaarlijke messen en lange vingers. Daar moest iets broeien. Seppe
ging naar de koer, liep per abuus de keukenkamer binnen waar niemand was, klopte op de deur van 't salon, geen woord en hij binnen.
De deur links gaf uit op de gelagkamer maar bleef altijd op .slot en daar
zat het kliekske vlak tegen. Seppe lei z'n oor op 't sleutelgat en als hij
opstond wist hij genoeg.
« Mannen voor dat er 'n kwartier verder is, krijgen we nen
drache » zei hij tegen de wipschieters. 't Kliekske van den Eembemd
hieven hun gezichten ne keer op naar Seppe, zagen naar buiten, maar
fezelden voort.
Seppe was liever thuis voor den regen, zei hij en ging, maar liep
bij den pastoor binnen. Met twee woorden vertelde Seppe wat er op
handen was en met nog twee wat hij zou doen. De pastoor wrong
bevend een flesch den kop af, goot voor Seppe 'n glaaske vol en nog
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wat op het ammelaken en stotterde : Seppe, man 't is goed ! Om de
liefde Gods doet dat, enne... als we de gendarmen... ? Seppe onderbrak : ( c 'k Ben anders meer op mijn eigen zonder gendarmen, zulle,
meneer ? » En zijn oogen stelden den pastoor gerust.
En zoo gebeurde het dat Seppe een matras naar het oksaal van
de kerk sleurde en er drie nachten gelijk ne waakhond — één oog toe
en één open — sliep. Den vierden dag ging hij met tegengoesting
omdat hij er zijn volle rust niet kon genieten. Allee, peist eens : met
uwen rug naar onzen lieven Heer liggen : da's niet denkbaar en zoo
maar nen heelen langen nacht op één zelfde zij, da's het nog minder;
dus moest hij daar manoeuvreeren om in 't reglement te blijven; dat
wordt ne mensch beu op den duur, zeg wat ge wilt. 't Was nu al elf
uur. Seppe had nog geen oog toe gedaan, zich juist ordentelijk verlegd
en daar hoorde hij 'n droog krak-krak 1 Seppe verschoot, maar van
kontentement. 't Was dus misschien niet voor niks geweest... Daar
brak 'n ruitje want er vielen scherven in de kerk. Op nen ommezien
zat Seppe in een biechtstoel. Hij spioende -omzichtig naar omhoog.
De straal van 'n dievenlichtje wandelde over de kerkstoelen. Als 't
weg was zag hij 'n menschenlijf door de opening naar binnen serpenteeren. Seppe voelde het bloed in zijn polsen kloppen. Komt naar
beneden peinsde hij, mee twintig als ge wilt maar als 't u belieft één
voor één. Een jonge kerel raakte grond vlak voor den biechtstoel.
Twee geweldige handen tilden hem bij de keel den biechtstoel binnen.
D'r kwam geen kik uit. Seppe neep om er nooit geen woord meer uit
te krijgen, vouwde de man in twee om plaats te maken voor den volgende en stak hem nog zijnen zakdoek in dén mond. Daar wandelde weer
'n lichtje over de kerkstoelen. « Licht weg, ezelt » fluisterde Seppe
naar omhoog. (c Kom af ! 't is goed ! » en Seppe liet geenen vinger van
hem zien. Hij stond met zijnen voet op den andere zijn keel te lachen.
Nummer twee scheen gerust, want hij kwam naar omlaag.
Het ging alleen wat rapper : want die viel naar beneden met nen
verdoeme » vlak voor Seppe. Hij had den tijd niet om dat nog eens
te zeggen want Seppe wrong hem bij de keel naar binnen, gaf hem daar
nog ne keer of zes nen toek tegen zijn slapen, want die had nog « amaai !
durven roepen, en dat in de kerk. Seppe propte den kerel zijn eigen
foulard tot in de keel en de vent verroerde niet meer. Seppe wachtte.
Boven zijnen kop hoorde hij iets vragen. Hij veranderde zijn stem een
beetje : « Allee, kom naar beneej e, zonder licht, zulle L. — « Hedde
mij noodig daar ? » — « Ba, ja begod ! » deed Seppe half hard. .t Ging
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goed, die twee onder z'n voeten waren braaf en de derde was aan 't
komen. Die was dan nog zoo stom z'n voeten vlak voor Seppe zijn
gezicht van den biechtstoel te laten bengelen. Seppe hielp een beetje.
Pakte hem bij zijn knieën naar beneden, zette hem op den vloer en gaf
hem daar ne smak tegen zijn hersens, dat hij tusschen de stoelen ging
liggen kermen. Seppe maakte licht. Hij duwde op het knopje van den
biechtstoel van den pastoor. Juist als hij zich omkeerde kwam er ne
stoel naar Seppe zijnen kop gevlogen... « Pak vast ! » zei Seppe en de
stoel ging terug naar den kop van den laatsten loebas, die over nen
anderen stoel strompelde en pladerm tegen den vloer sloeg. Seppe er
boven op en « Arei manneke » zes keeren met zijnen bandietenkop
tegen 't plaveisel zoodat hij voorloopig zweeg. Er was al beweging in
den biechtstoel. « 'k Zal - eens moeten gaan zien » zei Seppe, haalde er
een die al wakker was naar buiten, toekte hem terug in slaap bij den
stoelsmijter en als de drie kerels neveneen lagen stond Seppe met ne
zwaren kerkstoel in de hand te wachten. Als 't nu maar niet te lang
duurt, peinsde Seppe anders zal ik nog met klorreform moeten werken.
Het duurde 'n kwartiertje. De pastoor had de gendarmerie opgebeld.
Seppe zag vier geweldige tenue's langs 't sacristeideurtje binnen komen
en ssst ! deed hij. « Zijt voorzichtig, meneeren, doet ze geen zeer
onderweg, 't zijn nog joenge spotters. » Als de gendarmen met hun
vracht weg waren pakte de pastoor Seppe bij zijnen arm; « Vriend
Verschoren, ik bedank u in naam van onzen Lieven Heer. » Seppe
lachte ne keer en sliep de rest van den nacht plus nog een gat in den
dag op de logeerkamer van meneer pastoor. En de pastoor is altijd
fier geweest op Seppe en later kwam er van 't bisdom een groote brief
vol lof over de schoone daden van meneer verschoren. Seppe heeft
dien altijd bewaard en nu nog steekt hij in de binnentesch van zijn
trouwkostuum. Het doet hem nog altijd plezier als hij dien eens leest.
Eens heeft Seppe in vertrouwen zijn groote hoop aan den pastoor
meegedeeld : « Ne priester of ne missionaris zag ik geerne groeien uit
mijnen Leander, meneer Pastoor, maar 't is toch zoo ne sloeber ! » —
« Zulke kerels worden soms de beste, vader Verschoren, en daarbij,
onze Lieve Heer is er nog om wonderen te doen ! » Seppe peinsde dan
diep met zijn hoofd naar den grond en er lagen twee zachte rimpels in
zijn voorhoofd. « We zullen het afwachten meneer !» — « Ne vaderons
kan daar veel aan doen, Verschoren » zei de pastoor en zijn vriendelijke
hand klopte op de robuuste schouder.
Seppe stapte peinzend naar huis. Hij had nog de deurklink in de
-
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hand als Leonore de gang kwam ingeschoten. « Ik doe nog malheuren
aan dien sloeber als gij er u niet mee bertioeit, zulle. » — « Maar wat is
't mensch, ik ben nog nie binnen of... » Leonore schoot alweer in
gang. « Da's nu alle dagen wa versch en 't een al erger dan 't andere.
Gisteren rijdt 'm mee den splinternieuwen velo van Gust Spruyt ervan-onder en vlak in de pinnekesdraad; ik kan voor dien Lorias nen
nieuwen band betalen. Daar seffens kom ik in de keuken en onze Sooi
en Filleke zitten me daar te vloeken om het hardst. En hij, de schelm,
— se vent ik moet me inhouen — hij staat daar mee te lachen lijk ne
clown. En da's hij die dat de kinderen leert, en daar moogde gij geen
malheuren aan doen, de groote leubbe van ne lorias ! » In Seppe's
voorhoofd komt nog ne rimpel bij, maar strakker dan die twee andere.
Hij gaat binnen en pakt ne stoel. Leander zit ievers op den vloer met
het hoofd tusschen de knieën : hij ziet gedurig naar de voeten van
vader, precies of 't gevaar van daar alleen komen kon. u Leander, • kom
's hier... » zegt vader met egale stem en trekt zijnen oudste zoo tegen
zijn been. Leonore staat er met stomme oogen op te zien, anders moest
zij zijn koleiretegenhouden en nu, ze verstond er haar niet aan... aan
haren vent. Seppe zegt twee keeren « Waaroem dode da, j oeng ? »
En Leander kan maar niet beseffen dat de verwachte toefeling zoo
lang achter blijft en dat vader dezen keer zoo aardig-stil begint..
« Waaroem leerde gij die mannekes vloeken, joeng» ? zegt Seppe nen
derden keer. Leander heft zijn gezicht op. En als hij ziet dat vader met
een traan in zijn oog zit begint hij plots te snikken. « 'k Dee het nie om
ekspres, vader... h-hi-hi- L. 't was maar... om te hi-hi !.., lachen, va...
hi-hi L. » Moeder kan ook niks meer zeggen, ze gaat buiten wat op 't
koerke staan want dat pakt heur. Seppe raakte dien keer zijnen zoon
nog met geen vinger aan, en zijn woorden waren gewikt en gewogen
zonder 'n greintje gramheid in. Als Seppe wist dat de eenige oorzaak van
dat gevloek geweest was « de vieze bakkessen die onze Sooi en Filleke
trokken als ze verdoemme-en-nog-wat zegden » ging die groef uit zijn
voorhoofd weg. « Joengske, ge gaat wat braver zijn bij ons moeder,
zulde ? » vraagt vader en Leander kon nog niet spreken van 't geweldig
snikken en daarom knikte -hij wel zes maal. Die oudste van Verschoren
is zoo sterk geworden als zijn vader en met 't komen van de jaren werd
hij zoo wat baas over eigen geweld. « Daar is nen ommekeer in onzen
Leander teweeg» zei Leonore eens tegen Seppe. En die knikte want hij
zag dat al lang. Hij zegde simpel : « Leonore, ne vaderons van u en mij
kan daar veel aan doen » en hij bezag haar in 't wit van haar oogen,
-
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we moeten daar soms eens op peinzen, moeder. » Alleen om de manier
waarop Seppe dat zei, zag Leonore-naar den grond, haar lippen trilden
effekens. Seppe stond op en ging op den bleek zijn pijp zitten smoren.
Boven zijn hoofd hing 'n leeuwerk en zijn lied viel in brokskes naar
beneden.
Ge zult nu zeggen : Leonore, 'n vrouwmensch lijk een kasteel, die
moet tegen ne slag en ne stoot kunnen. Ge zegt daar zoo al iets, maar
een ziekte is rap gekomen. En een mensch moet gaan als onze lieve
Heer hem roept. Leonore kloeg al lang van haar maag; 't kwam tot een
subiete operatie. Vier dagen heeft het mensch nog geleefd en den
nacht daarop stierf ze schoon en gelaten, met haar man en kinderen rond haar. Dien dag heeft Seppe ne geweldigen knak
gekregen. De menschen in 't dorp zegden : de Seppe valt af van dag
tot dag. Ja, voor zoo'n mensch is vrouw verloren alles verloren. En
de boeren die achter 't lijk gingen klapten stiller dan naar gewoonte.
Meer uit deernis voor den jovialen Seppe, die daar nu met zijnen kop
in den grond liep, dan voor gelijk wat. « Daar zal veel van den Seppe
mee begraven worden, » zei een wijze boer, die als een pintgeleerde
bekend stond. Zoo is dat alles rapper gegaan dan Seppe ooit van zijn
leven gedacht heeft. Zijnen kleinste, Filleke, die was toen in de fleur
van zijn leven : negentien jaar, hebben ze op nen zomernanoen, paars
en opgezwollen naar huis gebracht : verdronken in den meersch bij 't
baden. Seppe heeft den bleeken, dikken waterkop met de natte haarklissen twee uur lang tegen zijn lijf gedrukt en gesteend : « Filleke L.
Filleke 1 mijne goeië j oeng !rinkaaneen. Een vreemde mensch moest op
de tanden bijten om zijn eigen kloek te houden. Seppe heeft die dagen
hooge schouders gekregen en het pezige van zijn lijf was eruit. Nog
éénen keer is Seppe geweest de Seppe van vroeger. Dat was juist
dertien jaar geleden na den dag, waarop hij zijne groote hoop aan den
pastoor — die mensch was ondertusschen ook z'n welverdiend loon
gaan opstrijken — had meegedeeld. Hij stapte met zijnen Leander,
den eerweerdigen pater Verschoren, missionaris van Scheut, en nog
eenige andere paters en Sooi naar den boot, die in de haven van Antwerpen vertrekkens gereed lag ter bestemming van China. Seppe stapte
er dien dag fluks over,. fier nevens zijnen Leander. En hij bezag de
menschen speurend naar vriendelijke gezichten. Die ontmoette Seppe
altijd in zijn dorp. Maar Seppe was hier in Antwerpen en zag niets
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anders dan koude, kurieuze oogera op zijnen zoon en de andere paters
gericht. « Zoon, zie, dat had ons moeder nog moeten beleven » zei
Seppe zoo ineens tegen Leander. — « Wel vaderke, ons moeder
beleeft dat vast en zeker, en die zal heel mijn reis meedoen, maar ver en
veilig bij onzen lieven Heer. » Seppe knikte, bukte het hoofd onder
last van zware gedachten. Maar seffens weer : « Wel Leander, mijne
j oeng ! mijne joeng 1 Wie had dat ooit gepeinsd ? » En hij schudde zoo
den arm van Leander over en weer. De vent van een patattefrutkarreke
moest er even om lachen. « Vader, zij voorzichtig, de menschen bezien
ons ! » zei Sooi, die den patattefrutvent zag lachen. Seppe blijft wat
staan, haakt Sooi achter zijn hand : « Wel Sooi, vandaag zijn wij nu
ne keer bezienswaard, dobbel en dik, onze Leander, gij en ik 1))
En Seppe loopt dichter tegen Leander, den missionaris aan, en
beziet de menschen, die voorbij stappen met een milden lach op zijn
gezicht.
Seppe heeft de groote boot mogen afzien. Hij wandelde met de
paters de kabienen binnen en buiten als met z'n eigen zonen, deed ze
vroolijk lachen en knikte zelfs gemoedelijk op de vreemde bootslui,
die hem een woord toeriepen, dat Seppe niet verstond. Seppe was de
laatste van de bezoekers, die het schip verlieten na het fluitsignaal.
Hij heeft zijnen zoon omhelsd en met een kruisje gezegend : zijn hand
beefde 'n beetje. Hij heeft , ook nog gezegd : « Schrijven... j oeng ! »
Dat was 't laatste. Op de kaai is hij blijven zien, met een zieken kop,
tot wanneer het schip aan een ommedraai van de Schelde verdween.
Dan stak Seppe voor den eersten keer zijnen arm op en hij zwaaide eens
onnoozel. Sooi die daar had staan grienen lijk een kind trok Seppe met
zijn mouw; hij stokte : « Vader... kom... gaan zien ! » — « Ja, j oeng ! »
zei Seppe en ging mee.
Den eersten brief, dien Seppe kreeg uit China, heeft hij heel voorzichtig met het broodmes opengesneden. En zoo gelijk een kind begon
hij met den vinger de regels schrift te tellen : zes en veertig ! Hij begon
dan te lachen lijk ne zot en moemelde rinkaaneen : « Zes en veertig...
mijne j oeng L. Leander... zes en veertig ! »
Als Sooi van het werk thuis kwam vond hij Seppe aan tafel met
den brief voor hem. « Hewel, vader, nen brief ? » vroeg Sooi. En Seppe
bezag hem, toonde den brief : « Zes en veertig L. mijne joeng ! »
deed Seppe en hij lachte weer, maar dat was eendelijk om aan te hooren.
Sooi heeft den brief dan hardop voorgelezen en terwijl zat Seppe te
knikken en te smooren.
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Seppe is dan nog ne keer of twee goed geweest, dan ging hij met
den brief naar de « Wip ». En voor al zijn oude kameraden las hij dien
brief met veel rustpoozen voor; daarna bestelde hij pinten voor de
mannen en voor hem. De bazin had toen eens het ongeluk van een
pint te plaatsen op den omslag die op tafel lag. Seppe heeft dan bevend
het glas gepakt en het met geweldigen vloek naar haren kop gesmeten;
hij miste, maar de pint vloog in gruizelementen tegen het spiegelglas,
dat met een korten krak barstte. Dan moesten ze hem beschonken naar
huis dragen, maar -den brief hield hij vast in zijn hand.
Een week voor den tweeden bief aankwam werd Seppe begraven.
Achter zijn - lijk stapten Sooi en veel oude boeren, die den Seppe van
kindsbeen af kenden.
Als de brief aankwam heeft Sooi hem in eenen asem gelezen, is
beginnen te weenen lijk ne jongen. En in een vlaag van waanzinnig
verdriet is hij naar 't kerkhof geloopen en heeft dien brief hardop
gelezen voor Seppe's graf.
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In Memoriam
Nu dat er maanden gingen,
sedert de dood u heeft bevrijd,
dwaal ik niet eenzaam door de schemeringen,
mij is 't of gij hier immer zijt;
en overal- waar mij de dagen drijven,
en waarheen ook mijn hart gedreven is,
voel ik dat wij verenigd blijven,
hoezeer ik nog uw handen mis,
hoezeer ik naar uw liefde blijf verlangen,
en uw aanwezigheid,
kan vrede toch mijn ziel omvangen,
omdat gij eeuwig zijt.
Er moet geen leed in mij genezen,
ik heb om uwe dood geen pijn:
als ik wat later ook bij u zal wezen,
zal 't of we nimmer scheidden zijn.
ANDRÉ DEMEDTS.
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Intermezzo
door J. Lambin-Pasquasy.
Er stapt een meisje in den morgen haar nieuw leven tegemoet.
Wat achter haar ligt houdt haar niet vast. Grauwe jaren in een grauw
gesticht. Zooiets laat geen herinnering na. Alleen dien éénen dag
waarop Zuster Overste haar liet roepen.
— Bertha, heeft die toen gezegd, ik heb iets voor u. Een betrekking
van kindermeisje bij de familie Vermeersch. Ze hebben een jongentje
van vijf jaar, een schat van een kind. De moeder is ziek en moet een
tijdlang naar den buiten.
Bertha heeft niet lang geaarzeld. Weigert een gevangene zijn
vrijheid ? En dan, die plaats van kindermeisje lacht haar wel aan, als
dat baasje werkelijk zoo lief is. Ze zal veel van hem houden. Freddy
heet hij. Dat is een lieve naam, die klinkt u als muziek in de ooren.
En nu staat ze voor het huis waar ze voortaan wonen gaat. Op
haar bellen komt Marie, de keukenmeid, open doen. - Ze kijkt Bertha
met speurenden blik aan en haar lippen zijn dun van achterdocht.
Maar dadelijk voelt ze dat ze van dit meisje niets te vreezen heeft.
Tegenover zooveel schuchterheid staat haar autoriteit stevig als gra
niet. Ze wordt zelfs week om de hulpelooze verwarring van dat bleeke
kind.
— Wel, wel, daar hebt ge dan de nieuwe kinderjuffrouw, zegt ze
met neerbuigende gemoedelijkheid. Meneer heeft zoo pas voor hij
wegging nog over haar gesproken. Marie, zegde hij zoo, vandaag komt
de kinderjuffrouw. Als ik niet thuis ben ontvangt ge ze in mijn plaats.
En ge zorgt maar dat ze zich gauw hier thuis gevoelt. Ja, zeker, dat
zijn nu de eigenste woorden van meneer.
Och, ze zal het wel gauw gewoon zijn. Het is hier een goed huis
voor de dienstboden. Vooral nu dat madam weg is. Weet ze het allemaal van madam?
Bertha knikt. Ja, men heeft het haar verteld. Madam is immers
op den buiten voor haar gezondheid.
Marie's strak gespannen aandacht knapt in een hoonschater open.
Of ze 't niet gedacht heeft. Ze hebben haar natuurlijk maar een ver-
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telselke wijsgemaakt. Madam op den buiten ! Neen, in 't zothuis zit ze,
al meer dan een maand. De dokter heeft haar, samen met meneer,
op een goeien morgen met list en schoone woorden in een auto getruggeld, want het was niet meer om vol te houden. Het mensch zette het
heele huis op stelten. Zot was ze, zot van glorie en hoogmoed. Lieve
hemel, zooals ze dien braven meneer getreiterd en gejudast heeft en
Freddy dan, het arme schaapken, een engel van een kind... Maar
juffrouw Bertha kent hem natuurlijk wel. Toch niet? En ook zijn
portret nog niet gezien ? Nu, dan moet ze even mee naar de eetkamer.
Een echt engelenkopje, dat zal ze zelf wel moeten toegeven.
Bertha volgt gedwee. Ze wandelt over donzen tapijten een onvermoede weeldewereld binnen. Geboeid kijkt ze naar het blonde kinderkopje op den hoek van den schoorsteen. Marie geraakt in een roes
van vertrouwelijkheid. Och, als ze alles wou vertellen wat ze hier heeft
meegemaakt...
Maar Bertha luistert niet meer naar haar. In den spiegel, boven
den schoorsteenmantel, staat een groot, donker vrouwenbeeld weerkaatst. Met een schok heeft ze den glimlach van de dunne, raadselachtige lippen voelen neervallen op haar. Vreemd, de weerkaatsing
van zoo'n schilderij in den spiegel, denkt ze. Om de beklemming van
zich af te schudden wendt ze zich haastig om, blikt nu recht in het
levensgroote vrouwenportret. Het onbehaaglijke groeit nu echter tot
benauwing. Angstig wijkt Bertha een paar stappen op zij. Maar de
oogen van die vrouw laten haar niet los, ze blijven haar volgen, wonderbaarlijk levend in de starre roerloosheid van het strakke gelaat.
Marie merkt opeens dat haar woorden verloren vallen en breekt
haar verhaal af. Ze kijkt nu ook naar het donkere vrouwenbeeld.
Ja, dat is ze nu, ons lekkere madam. Ze is er vet mee met al
haar stomme pretentie.
Maar daar slaat onverwacht de huisdeur dicht en de dreun schokt
door Marie's opschrikkende stem. Onze meneer Doch dadelijk
daarop heeft ze zich hersteld. Ze maakt de deur van de eetkamer open.
Meneer, de kinderjuffrouw is hier, zegt ze met vlakke stem.
Ik liet haar juist het portret van Freddy zien. Ze wou den kleine gaarne
kennen.
Meneer Vermeersch groet koel, kijkt Bertha even onderzoekend
aan. Zijn onverwacht binnentreden heeft haar van streek gebracht
en nu stamelt ze onsamenhangende woorden. Ze voelt zichzelve lomp
en onbeholpen en weet geen blijf met haar handen. Kort en zakelijk
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spreekt meneer over haar dienst, die morgen beginnen zal. Freddy
komt pas morgen vroeg thuis; hij is enkele dagen gaan doorbrengen
bij zijn tante.
Bertha geraakt al meer en meer verstrikt in haar schuchterheid.
Ze voelt dat meneer haar niet sympathiek vindt en dat verlamt haar.
In haar ontreddering kijkt ze van hem weg en ze vindt weer in den
spiegel de beklemmende vrouwenoogen, die haar meedoogeloos zijn
blijven vasthouden. Ze is blij dat ze eindelijk weg kan...
Meneer Vermeersch vindt haar onbeduidend. Hij heeft trouwens
niet beter verwacht. Ze komt immers regelrecht van de nonnekens.
Doch Bertha valt beter mee dan hij voorzien heeft. Eens dat ze
zich alleen weet met het kind zakt alle onbeholpenheid weg en het
schuchtere in haar leeft op tot een streelende liefheid, waarmee ze
Freddy dadelijk naar zich toe heeft gehaald. Het jongetje wordt dol
op haar. Zijn heele kinderleventje werd overhoop gegooid door de
ziekelijke onevenwichtigheid van zijn moeder. Nu ondergaat hij onbewust de bekoring van Bertha's rustgevende gelijkmoedigheid. Ze
kan zoo heerlijk opgaan in zijn spel en als ze bij hem is verheldert
heel haar wezen in een frissche, kinderlijke blijmoedigheid.
Zoo heeft meneer Vermeersch haar enkele malen verrast en hij
weet zijn zoontje nu veilig en goed in haar zorgende teederheid. Maar
nu de bekommernis om het kind wegvalt voelt hij, schrijnender dan
voorheen, de schrille realiteit van zijn bestaan. Hopeloos ligt het
vastgeketend aan dat van die vrouw, die hem nochtans eens bedwelmd
heeft met de donkere roes van haar -ontredderde zinnen. Na al die
jaren van worgende benauwing is haar heengaan voor hem een bevrijding geweest en bij zijn thuiskomst uit het ziekenhuis heeft hij
in een gevoel van - verlossing de armen wijd uitgeslagen. Maar,
het eerste moment van verademing voorbij, heeft hij nog schriller
dan voorheen gevoeld dat ze zelfs van uit het ziekenhuis zijn leven
beheerschen blijft....
En nu zoekt hij zijn onrust te smooren in de koorts van den arbeid.
Hij werkt tot diep in den nacht, zichzelf verteerend in opgezweepte
werkdrift. Zoo vindt Bertha hem op een avond, dat ze, na lang aarzelen, tenslotte toch durft aankloppen. Er ligt angst in haar oogen.
Meneer schrikt op. Is er iets met ;Freddy ? Wel, hij doet zoo vreemd,
vindt ze. Misschien maakt ze zich te gauw ongerust. Maar met een
kind kan men niet te voorzichtig zijn. Hij ijlt de trap op, vindt Freddy
warm van koorts tusschen zijn dooreengewoelde dekens. Een rauwe
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hoest scheurt door zijn hijgend keeltje. Gauw de dokter opbellen.
't Is misschien wel kroep...
Freddy, lief, klein ventje, hijgt meneer in radeloozen angst
en zijn onrust verdringt de gewone terughouding. Hij kijkt naar
Bertha, hulpeloos als een kind en er beeft iets om zijn mond alsof hij
gaat schreien.
En bij het blootgeven van die zwakte vergeet Bertha haar eigen
schuchterheid. Er blijft in haar niets meer dan een warm, mild verlangen om te troosten en te helpen. Meneer ziet het zeker veel zwarter
in dan het is. Een kind lijkt zoo gauw doodziek. Haar stem is zacht
en rustig. Meneer luistert onbewust naar den zang van die stem en
het is voor hem een nieuwe, ongekende muziek...
Eindelijk is de dokter daar en hij lacht hun onrust weg. Neen,
hoor, gevaar is er niet. Wel vergt Freddy's toestand een toegewijde
verzorging. Maar is Bertha dan niet bij hem met haar , lieve, opbeurende teederheid?
En nu kan meneer Vermeersch stil naar haar zitten kijken hoe
ze Freddy verzorgt en hem lieve, hartelijke dingen zegt. Zoo is zijn
eigen moeder nooit voor hem geweest, denkt hij bitter.
En zooals de saamdoorleefden angst om het kind hen dien nacht
heeft bijeengebracht, zoo groeit hun blijheid om zijn herstel in stille
genegenheid naar elkander toe.
Bertha weet nu wat geluk is. Het vreemde huis wordt een tehuis
en er ligt goedheid en genegenheid rondom haar. Als meneer met
vriendelijke oogen naar haar kijkt voelt ze zich telkens blozen in een
heerlijk, verwarrend gevoel van dankbaarheid en ze streelt dan met
bevende vingeren over Freddy's hoofdje.
Op een avond komt meneer op de kinderkamer en hij maakt
het raam open achter het dichtgeschoven behangsel. De lentewind
blaast leven in de plooien. Er waait een geur binnen van natten grond
en zwellende knoppen. In een naburig huis zingt een gramofoon.
Meneer Vermeersch blijft even staan luisteren. Die nostalgieke
neusstem roept de oude pijn weer wakker. En toch waren de laatste
dagen goed en rustig...
Maar nu is het lente, er zingt een gramofoon in den avond en
er is ook een meisje dat naar hem kijkt met warme, begrijpende
oogen. Waarom zegt hij haar nu alles wat hij maanden lang angstvallig verborgen heeft gehouden in zijn hart ? Waarom geeft hij zijn
nood en zijn zwakte bloot aan haar, die toch maar een vreemde is?
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Ach neen, ze is hem niet langer meer een vreemde. Haar heele leven
lang heeft ze alle nuttelooze teederheid bijeengehouden om ze hem
nu te geven. Haar heele kindsheid door en haar heele jeugd heeft ze
naar dit oogenblik gewacht om naar hem toe te komen met haar
zachte, moederlijke goedheid.
Alles wat achter haar ligt, vóór ze in dit huis gekomen is zijn
leege, donkere dagen geweest, zonder vreugde en zonder doel. Nu
wordt het leven schoon en rijk, nu voelt ze haar hart zwellen naar de
volheid van een -ongekend geluk.
De lente is licht en geurig en door het groote huis dartelt nu
Bertha's lichtenden lach. Maar op een avond dat meneer naast haar
staat ziet hij opeens de zachte ronding van haar schouders en er
komt iets in zijn oogen dat haar rustige blijheid vertroebelt.
Haar aanwezigheid is niet langer meer een troost voor zijn onrust
en zijn pijn. Kan een man zich dan niet tevreden stellen met de stille,
zorgende genegenheid van een argeloos meisje?. Bertha zoekt tevergeefs naar de onbevangen vertrouwelijkheid van voorheen. Er drukt
een onzichtbare beklemming op het huis. Angstvallig ontwijkt ze de
eetkamer want de oogen van die vrouw, waarin ze reeds bij haar
aankomst de vijandschap heeft zien branden, vervolgen haar nu met
hun haat.., en achter alle hoeken en kanten voelt ze Marie op loer
liggen lijk een kat, gereed om toe te springen.
En ondanks het heftig verweer van die twee menschen, die zichzelf verteeren in een hopeloozen strijd tegen hun eigen hart, staan
ze op een avond • weerloos tegenover elkander. Hij legt zijn armen
rond haar schouders en kreunt in een verbeten snik : Bertha, kindje...
Kan het dan nooit iets worden tusschen hen? Moet dit meisje
dan altijd ver en onbereikbaar blijven als een schoonen, onmogelijken
droom of zal hij dat ongerepte, bloesemende leven hopeloos ten
onder brengen?
Hij drukt haar vaster tegen zich aan, hij zoent haar voorhoofd,
haar angstige oogen, haar bevenden mond. Hij weet ineens dat hij
haar niet kan prijsgeven...
Bertha tracht zich los te wringen. Maar vaster sluit zich de
greep van haar armen en ze voelt zich weerloos wegzinken in zijn
hartstocht....
Maar daar ziet ze opeens, achter de halfopen deur, den grinnikenden mond van Marie, dadelijk als een verschijning weg. De koude
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realiteit doorschokt haar. Ze wringt zich met een ruk los, vlucht de
kamer uit.
In de gang schiet Marie op haar los
-- Gemeen stuk spuwt ze haar in 't gelaat. Dat hangt de kwezel
uit en intusschen vrijt ze meneer op. Bah!
Bertha duizelt. De minachting van de meid brandt als een hoonenden kaakslag op haar wangen. Haar onbeheerschte voeten loopen
de eetkamer binnen. Maar daar grijpen de gevreesde oogen haar
weer vast en in de schemering van den aansluipenden avond groeit
de sombere figuur aan den wand tot een zwarte bedreiging, die buiten
de dofgouden omlijsting breekt en de heele kamer vult.
En Bertha ziet de zwarte gestalte groeiend op , haar toekomen.
Ze loopt naar de gang, grijpt hoed en mantel en vlucht de straat op.
Want de oogen van die sombere ' vrouw hebben haar het huis uitgejaagd.
De avond is donker en leeg. Daar staat nog slechts één enkele
toevlucht in die wijde verlatenheid. Ze wankelt erheen en leunt
nu tegen de harde kloosterpoort. waarachter haar trieste jeugd ligt
opgesloten.
Ze tast naar de bel en met een koortsigen ruk scheurt ze zichzelve los van haar schoon, verboden geluk.
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Prof. L. v. d. Essen
en de « Belgische Historiographie »
Naar aanleiding van een artikel gepubliceerd door Prof. C. Gerretson
in het tijdschrift « Leiding » ( 193 I, 2° jaargang, bl. 5 I -58; I 59 1 66 )
en waarin eene studie van mij over de Belgische Omwenteling scherp
werd aangevallen en ik beschuldigd werd hevig anti-Nederlandsch
te zijn en mij aan geschiedvervalsching te hebben plichtig gemaakt,
heeft een mijner studenten, een Noord-Nederlander, aan de « Tijd »
(Woensdag 7 juni 1931, avondblad 2 0 blad, bl. 6) een antwoord
ingezonden, waarin het niet gaat over den wetenschappelijken kant
der zaak, maar wel over mijne houding tegenover Nederland. « Onder
zijne leerlingen, schreef de inzender, die gedurende drie jaren mijne
lessen gevolgd heeft, staat hij (prof, v. d: Essen) bekend als een universeel, onbevooroordeeld historicus, van « belgicistische smetten »
vrij. »
In een naschrift heeft prof. Gerretson dan wel willen erkennen
dat, wat betreft « vergissingen door belgicistische historiographie »
ik niet naast andere Belgische collega's en historici mag worden gesteld
en heeft verklaard dat, zoo ik , « ruiterlijk mijne meening herzie », hij
« de eerste zal zijn om hem [mij] met vreugde de hand te reiken, als
een geschat medewerker aan onze gemeenschappelijke geschiedenis ».
Ik wil graag op dat verzoek ingaan en hier trach:en het bewijs te
leveren dat het er bij mij om te doen is alleen de waarheid te achterhalen en te onderwijzen.
Het artikel door mij in « Dietsche Warande en Belfort » gepubliceerd is niets anders dan de samenvatting van eene voordracht die
ik verleden jaar heb gegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van
het museum van den archeologischen kring « Taxandria » te Turnhout. Een medewerker van de « Standaard », vlaamsch dagblad dat
genoeg gekend is, vond mijne uiteenzetting zoo verschillend van deze
die gewoonlijk door Belgische historici wordt gegeven, dat hij er in
zijn dagblad een artikel aan wijdde. Wat als gevolg had dat het tijdschrift « Dietsche Warande en Belfort » mij verzocht den tekst mijner
voordracht op te zenden om dien aldaar te drukken.
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't Is aan dit artikel — weergave van een voordracht — dat Prof.
Gerretson verwijt een fictio belgica te zijn en de geschiedenis te vervalschen.
Mijne thesis in dit artikel want ik wenschte een thesis voorop
te stellen — was dat de afvaardiging der Brusselsche notabelen, die
na het voorval der « Muette de Portici » en de daaropvolgende straatbetooging, den koning in Den Haag gingen opzoeken om hem er op
te wijzen dat zij het janhagel in toom hadden weten te houden en zij
verwachtten, als gematigden, bij den koning steun te 'vinden en
tegemoetkoming voor het verwijderen der « grieven », door Willem I
niet werd ontvangen; dat daardoor de koning aan de Brusselsche
extremisten wapens in de handen gaf en de gematigden ontmoedigde;
dat hij daardoor de schuld draagt van hetgeen er verder in het Zuiden
gebeurd is en tot de scheiding heeft bijgedragen.
Ik moest nu toch weten, zegt prof. Gerretson, dat de koning de
notabelen wel heeft ontvangen, en het deed met groote goedheid en
tegemoetkoming. Indien ik het anders heb voorgesteld, dan kan het
alleen met opzet gedaan zijn.
Ik geef oogenblikkelijk toe dat prof. Gerretson volkomen gelijk
heeft waar hij spreekt over het feit in se : dat de Koning de afvaardiging
der notabelen ontvangen heeft, maar ik kan me niet van opzettelijke
geschiedvervalsching laten beschuldigen.
Gespecialiseerd in de middeleeuwsche periode en in de geschiedenis der Nederlandsche zestiende eeuw, ben ik niet vertrouwd met de
hedendaagsche of nieuwste geschiedenis. De nota's die ik zonder
twijfel onvolledig en in haast —in moderne Belgische en Nederlandsche
publicaties over 1830 genomen heb, hebben mij den indruk gelaten
dat de Belgische notabelen, bij hun bezoek in Den Haag, door den
Koning niet werden ontvangen. Dat scheen mij te blijken uit de bron,
die ik als de bijzonderste aanzag, het boek van Ch. White, The Belgic
Revolution, (zie deel I, bl. 199 -202, 237-238). London, 18 35.
Ik heb mij vergist, maar moet men daaruit afleiden dat ik de
geschiedenis wilde vervalschen ? Moet men er integendeel uit besluiten dat, zooals prof. Gerretson zegt, ik « tot het geven van voorlichting
op dit gewichtig tijdperk onzer gemeenschappelijke geschiedenis inderdaad onbevoegd » ben ? Ik verwerp ten stelligste de eerste veronderstelling, maar ik wil wel toegeven wat door de tweede wordt gesuggereerd. Het behoort een man van wetenschap wanneer hij ziet dat hij
er heelemaal neven spreekt, ronduit en zonder omwegen te erkennen
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dat het zóó is. En dat doe ik dan ook hier in volle oprechtheid.
Dat heb ik ten andere reeds spontaan gedaan op io Mei 11. in mijn
college te Leuven waar er spraak was over dat punt der omwenteling
van 1830. Ik heb verklaard dat de stelling van mijn artikel, in « Dietsche
Warande en Belfort » gepubliceerd onhoudbaar en totaal verkeerd
was en de feiten bekend gemaakt zooals zij door Prof. Gerretson in
zijn artikel van « Leiding » werden recht gezet.
Ik heb namelijk aan mijne studenten medegedeeld
10 Dat Koning Willem, op het psychologisch oogenblik, precies
datgene heeft gedaan wat hij [volgens mijne thesis] moest doen om
zijn kroon en België te behouden.
2 0 Dat hij de afgevaardigden heeft ontvangen; dat hij hun verzoek
heeft ingewilligd; dat hij hun de oplossing der moeilijkheden langs
constitutioneelen weg in 't vooruitzicht heeft gesteld.
3 0 Dat hij het vaststellen der maatregelen, noodig om de orde te
Brussel te herstellen, aan het gemeen overleg van zijn unionistischen
minister De La Coste met de unionistische vertrouwensmannen —
dus aan het Zuiden zelf — heeft overgelaten.
40 Dat Willem dus ni , t aansprakelijk is op het punt dat ik als het
bijzonderste der gebeurtenissen beschouwde.
Dat al blijkt klaar uit de bronnen en citaten door prof. Gerretson
medegedeeld en dat zal dan ook voortaan door mij als de waarheid
onderwezen worden. Maar dan mag ik er toch wel bijvoegen dat ik
het verder verloop der gebeurtenissen, zooals dit door mijn Belgische
collega's wordt voorgesteld in hunne publicaties, heelemaál niet meer
begrijp. En hier kom ik aan het centrale punt der controverse. Om
de geschiedenis van 1830 te schrijven op wetenschappelijke manier,
zouden Nederlandsche en Belgische historici met elkander in voeling
moeten blijven in plaats van achter een borstwering, gescheiden door
een no man's land, op den loer te liggen om den « Kerel aan den
overkant » een kogel door het hoofd te schieten.
Wat mij betreft, ik doe den eersten stap en zal graag uit een door
prof. Gerretson voorbereid artikel vernemen hetgeen hij noemt
« Het geheim , van Polichinel » en waardoor zal worden uitgelegd hoe
Willem I, hoewel hij alles gedaan heeft wat, van zijn standpunt uit,
hij moest doen en kon doen,. nochtans zijn Kroon en België verloren
heeft. Ik hoop wel dat Prof. Gerretson mij dat artikel zal opsturen
en indien daar de sleutel wordt gegeven tot ,hetgeen voor de Belgische
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geschiedschrijvers een geheim blijf :, dan ben ik bereid ook dien uitleg
voortaan als de waarheid te onderwijzen.
Indien ik dus mijne krachten eerst en vooral zal wijden aan het
schrijven van de zeer uitgebreide studie over de regeering van Parma
in de Nederlanden der XVI° eeuw, waaraan ik sedert jaren werk naar
de . oorspronkelijke bronnen, en mij niet meer zal bezighouden met
iets te publiceeren over de Belgische Omwenteling, tenzij na grondig
onderzoek van en in aansluiting met wat daarover door bevoegde
Nederlandsche historici wordt gezegd en bewezen, dan zal, hoop ik,
professor Gerretson tevreden zijn.
En dan zal hij wellicht, van over den Moerdijk, aan dien ZuidNederlandschen of Belgischen collega wel de hand willen reiken.
Indien hij, met het oog op dit ons wetenschappelijk dispuut, de leuze
Je maintiendrai gerust mag opsteken, zal hij er waarschijnlijk niets
tegen hebben dat ik hem,.met het oog op de gewenschte samenwerking
tot bereiken en verspreiden der waarheid, van uit de oudste Nederlandsche Universiteit onze leuze toone : L'union fait la force.
Leuven.

L. VAN DER ESSEN.

brr

In memoriam Pol de Mont
Bij het onverwachte verscheiden van Pol de Mont zouden wij
willen herhalen wat we, eenige jaren geleden, over hem hebben geschreven in het tijdschrift.
Drie literaire generaties heeft hij meegemaakt en zonder ijdele
schaamte mocht hij getuigen dat zijn aandeel in de cultureele herleving van Vlaanderen niet gering geweest is.
Vijftien jaar lang heeft hij geregeerd over de Vlaamsche literatuur, dan is zijn roem in de schaduw gegaan. Maar steeds is hem
een lijfwacht van jonge en oudere vrienden trouw gebleven.
Daar is geen dichtvorm of de Mont heeft hem beproefd : sonnetten en cameeën, rondeelkens en villanelles, ritornelles en terzinnen, toute la lyre. Daar is geen genre of hij heeft er in zijn beste
oogenblikken in geschitterd : huiselijke en epische poëzie, lyrische
en verhalende, strijdende en amoureuse, godsdienstige en heidensche.
Maar de Mont is meer geweest dan dichter voor zijn volk. Hij
gaf een viertal bundels verhalen en legenden uit, schreef voor tooneel
en opera, verzamelde met wijlen zijn vriend Alfons de Cock een
schat van vlaamsche vertelsels, schreef studies over literatuur en
kunst, vulde kranten en tijdschriften met zijn strijdvaardig proza,
en was een der meest gevierde redenaars van Vlaanderen. Maar hij
is meer geweest dan dit alles : hij is een van de groote levenwerkers
geweest van ons volk. En al is er nog zooveel in zijn leven en zijn
werk dat onze christelijke levensbeschouwing en overtuiging grieft,
en al heeft zijne uitvaart ons geloovig gemoed ten diepste bedroefd,
wij willen niet de laatsten zijn om zijn gaven en verdiensten te erkennen. De bliksem der Goddelijke genade moge hem in het uiterste
oogenblik getroffen hebben.
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Boekbespreking
ERNWT CLAES : Het Leven van Herman Coene, Tweede Deel. De Standaard,
Brussel, i93o. 35 fr.
Met dit tweede deel, weten wij nu eindelijk,, hoe het met het leven van Herman
Coene, den jongsten zoon van den heereboer der Donkelhoeve is vergaan. Hij wilde
priester worden, maar na de dood van zijn moeder, en door de liefde voor Elza ,van
Berckelaer die stilaan in hem ontkiemt en groeit, belandt hij aan de hoogeschool. Van
huwen met zijn beminde kan er echter geen sprake zijn, omwille van den haat, dien de
Coene's, geslachten ver, reeds de van Berckelaers toedragen. Maar ondertusschen verongelukt Fons Coene, Peter's oudste zoon en opvolger, en de vader roept Herman terug
om op de hoeve te blijven. Deze weigert echter en de oude jaagt hem uit zijn huis weg.
Na drie jaren verblijf in de stad komt Herman toch naar de Donkelhoeve weer : Peter
is ziek en vraagt naar hem, wordt er geschreven. Waarop de verzoening volgt en het
sprookjeseinde : als de jonge boer naar het Wazinghuis gaat om de hand van Elza te
vragen, treedt zij hem tegemoet en zegt : « Nu zijt ge eindelijk gekomen ». De oude Coene
gaat wat later gerust de dood in, waar hij op zijn bed ligt, en zijn jongen achter zijn- paarden naar het veld ziet stappen, en weet dat een Coene op het erf blijven zal en voortdoen,
wat hij heeft voorgedaan.
Claes is één onzer beste schrijvers. Hij verhaalt zoo grootsch en krachtig niet als
Streuvels, maar zijn romans hebben meer spanning en zijn beter gebouwd. Vaak valt er
bij hem een milde humor en een soort wijze gelatenheid te genieten, die zijn werk
boeiend maken en de levens zijner helden doorzichtig als fijn glas. Dit boek over Herman
Coene herinnert in zijn beste deelen aan sommige fragmenten van Knut Hamsun en
hetzelfde gedacht ligt aan beider opvatting ten grondslag ook : de menschen moeten
naar de aarde terugkeeren, door veel stormen en moeilijkheden heen soms, maar spijts
alles is de mensch van de aarde nog de beste en gelukkigste. En als Claes over het bedrijf
der boeren spreekt, als hij zijn personen plaatst in hun midden, in den gang der seizoenen,
aan het werk van zaaitijd en oogst, krijgen zij een symbolische grootheid. Een epische
kracht en breedheid heeft zijn stijl op de schoonste oogenblikken, een soberheid van
zegging en een zekere weemoedige wijsheid, die ontroeren en medeslepen kan. Ik verwijs naar het hoofdstuk dat Herman's wederkeer verhaalt, -als de boer aan zijn zoon afstand doet van macht en heerschappij met het eenvoudige woord : « Herman, het koren
moet nog worden gezaaid, » ofwel naar de dood van de hoevevrouw of van Peter Coene
zelf.
Moest Claes het gansche boek op die hoogte kunnen houden hebben, het zou het
eerste deel overtroffen, en onder onze naoorlogsche romans één der beste zijn geweest.
Maar onbegrijpelijker wijze, heeft de schrijver meer dan eens, te veel geofferd aan een
zeker lyrisme, (om de liefde van Herman en Elza te verklaren o. a.) om de gave eenheid
van het boek te kunnen bewaren. Zijn wijsheid heeft hem daar zelf doen spreken, zooals
dat wel in een gedicht gebeuren mag en moet, maar niet in een roman, waar de schrijver•
zelf niet op den voorgrond mag komen en zijn gedachten door zijn helden doen beleven
moet. Die deelen zijn wel niet slecht geschreven, integendeel, doch zij passen niet in het
kader, zij verbrokkelen de epische gedrongenheid en de objectiveering van het verhaal,
het blijven versieringen die afleiden van den kern van het gebeuren.
Het biezonderste verwijt aan dit werk blijft echter dat het tientallen bladzijden te
veel telt. Claes heeft eraan gehouden .de middens waarin Herman Coene leeft, zoo uitvoerig te teekenen, dat deze fragmenten uit het geheel zonder schade voor dit laatste
kunnen weggenomen worden. De uitweidingen over Dorothea Caspeele, over het hoogeschoolleven, zijn op zichzelf afgewerkte deelen die los uit de roman, met kleine weglatingen, afzonderlijk gepubliceerd zouden kunnen worden. Zij zijn ten andere geschreven
met fijne en boeiende geestigheid, zij maken een midden levend voor ons, maar ingelast
,
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in het groote verhaal, blijken zij er te uitgebreid en onnoodig ook. Vooral omdat deze
omstandigheden voor den held van het boek geen nieuwe factoren bijbrengen, die de
ontwikkeling van zijn leven veranderen of de ontknooping anders doen zijn.
Hij verblijft wel in die middens, maar hij handelt er te weinig in, en het leven dat
hij er ervaart is te onbelangrijk om .het groote aantal bladzijden te wettigen en de aandacht, die aan sommige nevenfiguren wordt besteed.
De schrijver heeft niet genoeg het hoofdgebeuren vastgehouden : van het
eerste blad tot het laatste is niet in zijn werk aanwezig, die jacht naar het einde,
die onverbiddelijkheid die het overbodige weglaten kan, om het wezenlijke en eenig
belangrijke te verhalen; hij heeft om tien, twintig of meer bladzijden, de eenheid en
schoonheid van het geheele werk laten verloren gaan en belet, wat wij thans alleen betreuren kunnen, dat dit leven van Herman Coene tot die meesterlijke roman gegroeid
zou zijn, die wij van Ernest Claes mochten verwachten. A. D.
K. HUGHES : Kinderen en Piraten. Uit het Engelsch vertaald door Rob. Peereboom.
Uitg. N. V. Kosmos, Amsterdam. Pr. Ing. 2.go f. geb. 3.90 f.
Doorgaans volgt de aanbeveling op de bespreking. Ik wou ze laten voorafgaan;
opdat velen de onvermengde en zeldzame vreugde die ik aan dit wonderbare boek beleefde, mede genieten mogen. Ik herinner me uit de literatuur dezer laatste jaren, hier
of in het buitenland, geen boek dat op zulke geestige, speelsche en doordringende wijze
het wondere spel der kinderziel heeft weergegeven. Hughes verhaalt van kinderen die
na een wervelstorm en een aardbeving op Jamaica, door hun ouders naar Engeland
werden gezonden om daar in rustiger atmosfeer hunne opvoeding te ontvangen; doch
onderweg werd de boot verrast door piraten, die de kinderen aan boord namen. Huiver
niet, waarde lezer, want de kapitein van het piratenschip is een zeeroover van een. bijzonder slach en het leven der kinderen op de boot en aan wal heeft, behoudens de spoedig
vergeten dood van John, een onverwachte bekoring, waarover met een zeldzaam kostelijken en tot het einde volgehouden humor wordt verhaald.
Ik heb aan dit boek, dat ik ter lezing met nadruk aanbeveel, een zeldzaam en
onvermengd genot beleefd.
Dr. L. D. S.
i

MAURICE MAINDRON : Récits du temps passé. (Coll. pour Tous). — Editions Mame.
Tours. — Cart. 43 fr.
Eene reeks historische verhalen meestal uit den honderdjarigen oorlog, die een
tijd van ramp en ellende voor Frankrijk was, waarin het Fransche volk dikwijls meer te
verduren had van zijn verdedigers dan van de Engelschen, zijn vijanden. Ook eenige
interessante hoofdstukken over de republieken van Venetië en Florentië, en de ridders
van Malta. De historische waarde van deze verhalen valt te loven, zoowel als de onpartijdigheid van schrijver die niet aarzelt als het er op aan komt de fouten zijner landgenooten met dezelfde nuchterheid te onderstrepen als die der tegenstrevers.
Aangename lectuur voor de jeugd. L. D.
L. PFANDL : Johanna die Wahnsinnige, Ihr Leben, ihre geit, ihre Schuld. Herder
Verlag. Freiburg.
Johanna de Zinlooze was koningin van Castillië en dochter van Koning Ferdinand
de Katholieke; zij huwde Philips de Schoone. Dit zal wel ongeveer alles zijn wat de doorsneeman over dit personnage weet mede te deelen. Niet de minste verdienste van den
schrijver is het dan ook deze figuur meer bekend te maken onder het lezend publiek; ten
geheele uit wordt het leven van deze vorstin geteekend met zijn scherpe verscheidenheid
aan wisselvalligheden en den langen stoet van ellende, gevolg van die pijnlijke geesteskrankheid, die haar en haar omgeving drukte. Daarenboven laat de schrijver haar leven
afrollen in het historisch midden : al de verwanten en vooraanstaande Spaansche tijdgenooten worden ten voete uitgeteekend; in het Escorial en de Spaansche maatschappij
krijgen wij een inzicht dat 't vermelden overwaard is. Hier is wel een first class kenner
van de Spaansche Geschiedenis aan 't woord. En hij doet het met een forschig gebaar
en een sterke vizie : al dadelijk heeft hij u te pakken en tal van bladzijden doen aan als
een roman. J. U.
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SIGRID UNDSET : De mooiste leeftijf. Vert. Henr, M. H. Ledeboer, met band en
omslag van J. Dykstra, Ing. 2 gl. geb. 2,go gl.
SIGRID UNDSET : Martha Oulie. Vert. W. den Hartog, band en omslag van J.
Dykstra. 2e Druk. Ing, 2 gl., geb. 2,90 gl.
SIGRID UNDSET : De Splinter van den Tooverspiegel : I Uni Hjelde. Vert. Henr•
Ledeboer. Band van N. J. Van de Vecht, 2e Druk. Jng. 2,5o gl., geb. 3,5o gl.
II. Harriet Waage. Vert. Henriette Ledeboer. Ing. 2,5o gl., geb. 3,5o gl.
Alle vier uitgegeven door de N. V. Uitgeversmaatschappij : « De Gulden Ster »,
Amsterdam.
Wie deze romans gelezen heeft kan er zich niet meer over verwonderen dat Sigrid
Undset ten slotte de katholieke geloofswaarheid als de eenige goede, als de eenige die
een duurzaam houvast biedt in dit leven, heeft erkend. Zij heeft het leven der vrouwen
rond haar, zij heeft haar eigen vrouwenhart doorschouwd, doorvoeld met een klaarheid
en een ongenadigheid, waarbij ge ontstelt en huivert.
Uni Hjelde — Harriet Waage — Martha Oulie en al de vrouwenfiguren die rond
deze drie bewegen, worden alle verteerd door dezelfde onvrede. Het zijn alle aspecten
van hetzelfde probleem waarvan Sigrid Undset met een haast razende hardnekkigheid
een oplossing bevechten wilde en heeft bevochten. Uni Hjelde — Martha Oulie —
Harriet Waage, zij vangen alle drie aan of eindigen met een miskenning der gestelde
orde en levenswetten en het onontwijkbare gevolg is geweest : onvrede of erger.
En de schuld van dit alles?
« Onze tijd — verklaart Alice in « Harriet Waage » -- mist de voorwaarden voor
Tristan en Isolde. Bij ons komt de duivel niet met de keus tusschen twee soorten geluk:
of hem te overwinnen en de voldoening gevoelen, die er voor elk schepsel ligt in het
overwinnen van zijn tegenstander; — of het geluk iets te bezitten, dat meer waard is
dan iemands hemelsch erfdeel »... (p. 175). Vroeger, verklaart Alice lag het « ik » geheel
in God; er was niets buiten God. « Alleen wij moeten de oorzaak van ons lot in ons
eigen, kleine, eenzame ik zoeken — en ontdekken dat onze handelingen en onze sterkste
gevoelens niet zooveel vermogen als kleine, ongeachte fouten en zwakheden en onaangenaamheden ».
Deze onvrede brengt « Martha Oulie » tot deze bekentenis in haar dagboek : « Wat
een genot zou het zijn om achter het rooster van een biechtstoel je tot in het stof voor
een priester te verootmoedigen en naar huis te gaan, verlicht en bevrijd, met een rein
geweten. Of om zijn zonde uit te kunnen zitten in een tuchthuis ». (Martha Oulie
p. i i). Want Martha Oulie weet en zegt tot Henrik met wien ze de echtelijke
trouw verried : « Zoolang wij leven, moeten wij het met ons mee sleepen, — wij
zijn diep ongelukkig; het zit in ons als een kwaal die nooit genezen kan. En dat weten
wij van te voren ! »
Eén weg is er, die naar de bestrijding en de bevrediging voeren kan : inkeer en
berouw na den val of bezinning voor het onvermijdelijke is misdreven. Dat ligt zoo

dwingend uitgesproken in Uni Hjelde : « Een moeder moet niet alleen onaantastbaar zijn,
ze moet ook onaantastbaar lijken, anders is ze geen goede moeder »... « Ik zie, dat er iets
wonderlijk verleidelijks ligt in het ongeluk zoowel als in 't geluk, in gebrek aan verantwoording en in gehoorzaamheid. Ik zou een beeld van alles willen geven. Maar ik heb
niet de gave het zoo helder en duidelijk te zien als ik gekund heb. En daarom heb ik er
geen verontschuldiging voor om mijne algemeene burgerlijke plichten tegenover het
gezin, waarvoor ik zelf gekozen heb te behooren, te verzuimen. Ik ben maar een heel
gewoon mensch, en ik kan evenmin van mijn plaats loopen als een soldaat in den oorlog
dat kan. Het is beter te gelooven dat men er uit vrijen wil staat, dan omdat men ertoe
gedwongen wordt... ».
Wie den ontwikkelingsgang van Sigrid Undset, die in Kristin Lavransdochter
kulmineert, wil kennen, moet aanvangen met deze vier verhalen over het leven der vrouw:
het ongehuwde meisje in « De mooiste leeftijd », de gehuwde vrouw in Uni Hjelde,
Harriet Waage en Martha Oulie. De vertaling is keurig en de uitgave verzorgd en goedkoop. Dr. L. D. S.
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ARTHUR SCHNITZLER : Thérèse. Chronique de la vie d'une femme. Traduit de
1'Allemand par Suzanne Clauser. Préface de Louis Gillet. — Albin Michel. Paris, i 5 fr.
Thérèse stamt uit een goede familie; doch haar vader wordt gek, en haar moeder
bekommert zich maar weinig met haar dochter. Weldra begint voor 't meisje de lange
reeks der liefdesavonturen, die nooit tot een huwelijk komen. Ze verlaat. Salzburg om
haar leven in Weenen met lesgeven te verdienen. Want in haar bestaan wil ze zelf voorzien. Zoo wordt ze beurt om beurt gouvernante of onderwijzeres bij alle slag lieden, en
kwijt zich gewetensvol van haar plicht... Maar dat eentonig leven vult haar hart niet,
dat dorstig is naar liefde. Ook volgt de eene liefdeintrigue op de andere; waar het op
liefde aankomt is Thérèse de zwakheid zelf; ze kan aan geen enkelen man weerstaan, al
weet ze zelf niet of ze hem bemint. Geen zweem van - wroeging na ieder nieuwen val.
Aan hoevelen geeft zij zich aldus, enkel en alleen omdat zij niet weigeren kan ? En intusschen zet zij haar werkzaam leven voort, en voelt soms onverschillig, maar soms ook
echt moederlijk tegenover hare leerlingen, alhoewel zij geen moederliefde gevoelt tegenover ,haar eigen zoon, het kind van dien raadselachtigen Casimir, -van wien zij niet eens
den echten naam kent, en die na enkele samenkomsten plots uit haar leven verdwijnt.
De gedachte aan het kind dat gaat komen is een martelie voor haar, en als het geboren
wordt, tracht zij het te verstikken onder een kussen. Nooit zal zij dat onvoltrokken gebaar
echter vergeten, en het kind wordt voor haar als een levende vloek. De jongen wordt een
gemeene apache, die eindelijk zijn moeder vermoordt om haar te bestelen; maar ze vergeeft hem, ter wille van die bange herinnering aan den nacht waarin hij ter wereld kwam,
en zij hem om 't leven had willen brengen.
Een roman zonder crisis, maar een nauwkeurig verhaal van een leven zonder zon,
alledaagsch en grijs, tusschen engzielige, egoïste, laag-bij-de-aardsche menschen. Een
boek vol talent, maar een treurig, neerdrukkend boek. L. D.
MARÉCHAL FocH : Mémoires pour servir d l'histoire de la guerre de 1914-1918.
Tome I avec 18 gravures et i 2 cartes. Tome II avec 26 gravures et 4 cartes.
In deze twee boekdeelen geeft Maarschalk Foch zijne herinneringen over de gebeurtenissen waaraan hij persoonlijk deel nam, gedurende de eerste maanden van den
oorlog (25 Juli 1914 - 19 April ,i g i 5) eenerzijds, en anderzijds gedurende het laatste
jaar, van af 21 Maart 19 i 8 tot de neerzetting op den. Rhijn. Hij had den tijd niet om zijne
volledige herinneringen neer te pennen. Een korte samenvatting der tusschenliggende
gebeurtenissen leidt het tweede deel in, terwijl het eerste deel ingeleid wordt door een

uiterst interessant Voorwoord, waarin Maarschalk Foch, in enkele bladzijden, ons zijn

eigen levensbeschrijving geeft. Hij drukt in 't bizonder op het feit dat hij, vooraleer
naar de « Ecole Polytechnique » te gaan, eene volledige letterkundige opvoeding had
genoten, en zijn « baccalauréat-ès-lettres » achter den rug had, toen hij eindelijk van de
klas van « Philosophie », naar de « Scientifique » ging. In eenige korte zinnen zet hij de
voordeelen uiteen van eene letterkundige vorming voor wetenschapsmenschen, en in
't bizonder voor officieren, die 't meer dan wie ook noodig hebben, een breede algemeene
cultuur nevens hun technische kennissen te bezitten. Komend van zulk een man, is deze
getuigenis gewichtig.
Wat de « herinneringen » betreft, ieder die den oorlog heeft meegeleefd, zal ze met
diepe belangstelling verslinden. Wel zou hier en daar een kritiek kunnen geuit worden, wanneer de rol van ons leger, b. v. in den. slag aan den IJzer te berde komt,
en het oordeel van den Maarschalk ons soms onjuist en onnoodig kleineerend voorkomt. Doch dat • zijn slechts de schaduwkanten van een zeer schoon boek. Al de
bittere, zware uren der eerste maanden, al de bange stonden van 't voorjaar van 1918,
al de heete hoop en vurige vreugde van zomer en najaar, worden weer wakker bij 't
lezen van die sobere bladzijden, die zoo nuchter slechts het meest noodzakelijke vertellen. ,Geen lyrisme, geen overwegingen, geen verwijten of beschuldigingen, geen
zweem van literatuur, niets dan het eenvoudig uiteenzetten van de feiten. En deze
eenvoudigheid treft dieper dan alle dithyramben. Met 'recht kan men zeggen : « Le
style c'est 1'homme. »
Maarschalk Foch vindt men heelemaal in zijn boek terug, met zijn klaren geest,
zijn breed verstand, zijn ontembare wilskracht, zijn vasten wil die mirakelen bewerkte,
en den eindzegen mogelijk maakte.
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Heel dit werk in zijn nuchtere soberheid is een ,groote les van wilskracht en edel
plichtbesef.
L. D.
G. B. MEANS, enquêteur du Ministère de la Justice. La Mort étrange du Président
Harding. Traduit par Pierre Belperron. (Coll. « Choses vues »). Librairie Pion. Paris, i5 fr.

Door zijn ambt was Gaston Means allerbest geplaatst om hetgeen er in het
« WittelHuis » van Washington omging, na te gaan. Na een tijd lang werkzaam geweest
t e zijmin den Duitschen spioneerdienst, werd hij beroepsdetective, en weldra factotum
van deI« bende van den Ohio », die, meester van de hoogste plaatsen onder het bewind
van President Harding, opvolger van President Wilson, het heele land schaamteloos
plunderden, als bandieten op den openbaren weg. Eenige maanden fungeerde hij als privaat detective ten dienste van Mrs. Harding, die over zekere kanten van het sentimenteel
leven van haar echtgenoot verkoos ingelicht te worden. Het is soms een vrij vuil karweitje, zulk een naspeuringsdienst, maar Gaston Means schijnt dat niet te voelen : met
cynieke zelftevredenheid geeft hij ons zijne herinneringen, en wijst met fierheid op zijn
onfeilbaar speurhondsinstinct, zijn behendig klaar spinnen der meest ingewikkelde
zaken. Maar wat een walgelijk zootje, die politieke middens, welke hij ons beschrijft,
waar de ministers van Justitie en van Binnenlandsche zaken, en met hen menig andere
hoogere ambtenaar voor het Gerecht kwamen, voor zaken van knoeierijen met 's lands
geld, ambtsmisdrijven, steekpenningen, en wat dies meer zij. Leerzaam, maar weinig
stichtend, is de rol der « Prohibition » in al dat geknoei. Was Pres. Harding het met zijn
vrienden eens, of was hij slechts een al te zwak werktuig in hun handen? Dit schijnt
wel het geval geweest te zijn. Doch was hij zwak, niet zoo zijne vrouw, die ons voorgesteld wordt als een eerzuchtige, hartstochtelijke, uiterst energieke vrouw, die met ontembare wilskracht en weinig scrupuleus in de keuze harer middelen, streed tegen die
gevaarlijke vrienden, alsook tegen hare mededingster, Nan Britton, het jonge meisje
van wie de President een kind had. Mrs. Harding voelde dat een schandaal ging uitbarsten, waaraan haar man misschien ten onder zou gaan; en om hem daar voor te
bewaren deinsde zij voor de uiterste middelen niet terug. G. Means aarzelt niet haar
den plotsen dood van haar echtgenoot ten laste te leggen.
Wat er ook van zij, al werden deze « herinneringen » door eene schrijfster van
beroep, May Diton Thacker, geromanceerd, toch worden de hoofdfeiten door officieele
documenten vastgesteld. Het boek geeft maar een treurig tafereel van de politieke, en
andere zeden in 't land van stripes and stars in de na-oorlogsche jaren. Is het sindsdien
veel verbeterd ? Eens begonnen, leest men deze herinneringen tot het einde, als de
boeiendste detective-roman. Ongelukkig heeft men hier te doen met weinig stichtende
werkelijkheid. L. D.
PATRICIA WENTWORTH : L'Homme au Masque Gris. Adapté de 1'anglais par M. L.
Chaulin. — Firmin-Didot et Cie. Paris.
Een wel gelukte detective-roman, vol onverwachte verwikkelingen. Is Margot
Standing een wettelijk kind, en, zoo ja, bestaat er een getuigenis van haars vaders huwelijk? Tot het einde toe blijven we in spanning, tot een plotse wending van zaken alles
komt ophelderen. Uitstekende ontspanningslectuur. T.
JAN VAN LUMEY. De Roman van een Schilder. G. W. den Boer, Middelburg.
Dit boek negeert zoo volstrekt elke zedelijke wet, en is zoo doodgewoon geschreven, dat niemand iets verliezen zal, door het ongelezen te laten. Als Jan van Lumey met
zulk werk naam en faam verwerven wil, valt hij te beklagen. A. D.

Louis GILLET : Shakespeare. Grasset. Paris, 15 fr.
Schrijver kent Shakespeare grondig, bewondert en begrijpt hem zooals weinige
Franschen dat kunnen. Zijn boek verdeelt hij in drie deelen. Het eerste is gewijd aan
Shakespeare's jeugd, en aan zijn eerste stukken, Romeo en Juliette, de historische- drama's,
de blijspelen. Het tweede « Orages et Tragédies », handelt over de rijpere jaren. Shakespeare is in de volheid zijner kracht, 't leven lacht hem toe. Dan komt de diepe crisis die
hem de smart leerde kennen, en waarvan men niets met juistheid weet, dan hetgeen zijn
heerlijke sonnetten laten raden. Zijn blik op 't leven verandert; het is de tijd van Hainlet,
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Othello, Macbeth, King Lear en der Romeinsche tragedies. In het derde deel eindelijk
is de dichter, alhoewel nog jong van jaren, om zoo te zeggen reeds los van de aarde. En
bij schrijft Cymbeline, Winter's Tale, The Tempest. Minder dan ooit bekommert hij
zich om waarschijnlijkheid of strenge compositieregels : maar misschien nooit steeg zijne
poëtische vlucht tot zulke duizelige hoogten.
Heel het ontzaglijke werk gaat schrijver na : met fijn artistiek gevoel weet hij er de
schoonheid te doen uitstralen, al die imponderabilia, waarvan het genie gemaakt is.•
Shakespeare is wel het grootste dramatisch genie van alle tijden — slechts de Grieken,
Eschulos, Sophocles, kunnen met hem in dramatische kracht en diepe menschelijkheid
wedijveren. Maar mag men hem bestempelen als een louter Germaansch, anti-latijnsch
genie, zooals Schlegel beweerde en heel de ige eeuw hem nasprak? Hiertegen teekent
schrijver energiek verzet aan. Volgens hem is Shakespeare allerminst een romantieker,
maar wel een klassieker; niet in den engen zin der Fransche zeventiend' eeuwers, gehouden door den regel der « trois unités », maar door zijn -klaren blik op 't leven, zijn scheppende levenskracht, zijn diepe menschenkennis. In dien zin is hij wel degelijk een klassieker, en de grootste van allen. En stilaan komen de laatste studies over Shakespeare tot
deze zienswijze, die ook die van M. Gillet is.
Misschien heeft schrijver hun volle recht niet gegeven aan Shakespeare's historische drama's, die toch menige van Shakespeare's schoonste bladzijden bevatten. Misschien valt er ook wel hier en daar te bedillen in het hoofdstuk gewijd aan de vrouwenfiguren van den grooten dichter,waarin schrijver misschien wat al te ver in zijne karaktervitterij gaat, 's dichters meening heel waarschijnlijk voorbijstrevend, en daarbij enkele
der heerlijke vrouwenfiguren der historische drama's heelemaal ter zijde laat. Doch
deze lichte gebreken nemen niets af van de groote degelijkheid van dit schoone en
boeiend boek, dat door alle Shakespeare-bewonderaars zou dienen gelezen te worden.
L. D.
CAM : La Crise d'un Chef. Illustrations de Maurice Lavergne. (Coll. « Des Fleurs
et des Fruits )), Bibliothèque pour les Jeunes dirigé par 1'Abbé Félix Klein, professeur
honoraire à l'Institut catholique de Paris). Editions Spes. Paris. — io fr.
Paul Dumont is een geboren chef. Hij heeft zijn scouts in handen en heeft den
besten invloed op hen. Maar hij is nu 24 jaar, en op eens heeft hij er genoeg van, genoeg
van zijn leven van toewijding en zelfopoffering. Hij wil weg, om eindelijk voor zich zelf
te kunnen leven. Maar eerst zal hij zijn zes maanden dienstplicht kwijten. Hier wordt
zijn innerlijke strijd heviger dan ooit. Een ongeval dat hem bijna het leven kost, verwekt zijn inkeer tot zichzelf. Hij leert weer uit 't volste van zijn hart bidden, en de schoonheid van 't sacrificie begrijpen. Voortaan zal hij zichzelf weer heelemaal wijden aan zijn
ideaal. Een schoon boek, best gepast voor jongeren. L. D.
CHANOINE GASTON COLOMBET : Fleurs de Provence offertes d Mistral à l'occasion
de son Centenaire. Maison Aubanel Père. Avignon. — 12 fr.

Schrijver haalde den eersten prijs in den sonnettenprijskamp door de « Université
des Annales » ter eere van den grooten Provengaalschen dichter ingericht. Mistral zelf
schreef hem destijds een waardeerenden brief. 't Is op aandringen van Mistral's
nicht, Mev. Tresguerras-Mistral, dat schrijver het besluit nam zijne gedichten te
bundelen. Geen hooge poëzie, geen adelaarsvlucht, maar enkele mooie verzen, eenvoudigheid en vroolijk humeur. L. D.
FERNAND NEURAY : Une grande figure nationale : GODEFROID KURTH. Un demisiècle de vie beige. Librairie nationale d'art et d'histoire. Bruxelles et Paris. -- 25 fr.

M. Neuray is de leerling, en nadien de trouwe vriend van Godefroid Kurth
geweest. Hij heeft dan ook een schoon boek geschreven, van piëteitsvolle waardeering
en bewondering over den edelen man, wiens wezen en streven hij goed gekend heeft.
Godefroid Kurth was een groot man : « Un puissant foyer de chaleur et de lumière, »
volgens het treffend woord van Pirenne. Van zijn prille jeugd tot zijn laatsten dag,. bezielden hem dezelfde gloed en vlam, dezelfde geestdrift en dorst naar 't ideaal, hetzelfde
optimisme en vertrouwen in het leven, dezelfde hartstochtelijke liefde en algeheele overgave tot God. Zoo toonde hij zich als student, als hoogleeraar en historicus, of gedurende
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den bitteren schoolstrijd, en als onverdroten kampioen voor de christene democratie.
Een koene strijder voor 't recht was hij, en zijn ergste vijanden vond hij niet altijd
tusschen zijne tegenstrevers, maar al te dikwerf bij zijne eigene geloofsgenoten. Wanneer
men dit boek leest, staat men verbaasd over de taaie wilskracht, de rijke veelzijdigheid,
de geniale intuïtie, de verhevenheid van geest van dezen hoogstaanden man. Hoe jammer
dat M. Neuray, terwijl hij dit schoon boek schreef, niet heelemaal zijn dagbladschrijverspen kon wegleggen en alle geest van polemiek vergeten. Zoo gebeurt het hem nu en dan
lucht te geven aan zijn persoonlijke gevoelens over hedendaagsche toestanden, die met
zijn onderwerp geen uitstaans hebben. Die ontijdige uitlatingen zijn hinderlijk, en nadeelig voor het boek zelf, dat anders overwaardig is gelezen te worden. L. D.
MARIA ALGOET : Regendrup. Gedichten. -- Steenlandt, Kortrijk, 1931.
Deze verzen, geschreven naar het model van Alice Nahon, zijn eenvoudig, kinderlik en vroom, maar hebben niets met kunst en schoonheid te maken.
A. D.
THEO BOGAERTS , Het Oog op den Heuvel. Het Kompas, Mechelen, Tweede, goedkoope druk. — i8 fr.
. Dit misschien allegorisch bedoelde werk, is zoo verward van opvatting en uitwerking, dat het niet alleenlijk alle ontroering, maar zelfs het klaar begrijpen van het gegeven
uitsluit. Na een vijftig bladzijden lange inleiding, waarin allerlei, en vaak ongemotiveerd,
de meest onbegrijpelijke personen optreden begint het eigenlijke verhaal der liefde van
Alambik, de hofchemiker, voor Anouschka, de vrouw van den ambassadoor Peace. Later
scheiden zij, maar vinden na veel dolen en zoeken rust en vereeniging naar den geest,
in de vrede van de kerstnachtmis. Waarna Alambik sterft « om langs de radieuze poort
van het lijden te treden in het eeuwige leven. »
Er zijn wel enkele dingen in dit boek te prijzen : een scherpe manier om de zaken
voor te stellen soms, een geestige toespeling hier en daar en in 't geheel een goede ondergrond; - maar dit alles blijft toch zeer onvoldoende om het werk te redden, dat
hoopeloos mislukt is, door duisterheid, verwarring, langdradigheid en dat zoeken naar
stijl dat Bogaerts eigen schijnt en zijn Nederlandsch gauw onhandig en slap doet zijn.
A. D.
BARON PIERRE DE GERLACHE

: Gerlache et la fondation de la Belgique indépendante.

Illustré d'une planche en couleurs et de trois planches en phototypie. -- Librairie
nationale d'Art et d'Histoire. Bruxelles et Paris. — 3o fr.
Een schoon en degelijk boek, zoo boeiend geschreven, dat men het in één adem
uitleest.
In 1785 geboren, werd Baron de Gerlache achtereenvolgens lid van den Regeeringsraad en van de Provinciale Staten van Luik, en van af z 824, lid der tweede Kamer van
het Koningrijk der Nederlanden, waar hij de unie der partijen tot stand bracht, en weldra
de leider der Katholieken werd. Toen de omwenteling uitbrak, zocht de Gerlache tot
een voldoening gevenden uitslag te komen langs rechtmatige wegen. Doch ontmoedigd
door den slechten wil van Koning Willem, koos hij openlijk partij voor de Revolutie,
en speelde er een kapitalen rol in. Ondervoorzitter van het Congres benoemd, was hij
het die in 1831 gelast werd de kroon aan Leopold van Saxen-Coburg te Londen te gaan
aanbieden. Den 21 juli legde Leopold I den constitutioneelen eed in zijne handen af.
Toen hij een jaar later afstand deed van zijn politiek mandaat, werd hij Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie benoemd. Als hoofd der katholieke partij, zat hij het eerste
congres van Mechelen, in 1863, voor, en stierf enkele jaren later in 1871. Zijn heele leven
streed hij voor vrijheid en eendracht. Met schrijnend leedwezen sloeg hij het vijandig
sectarisme der liberalen gade, dat zich lucht gaf zoodra het Koningrijk gesticht was, en
de oprechte, vruchtbare samenwerking der beroerde tijd te niet deed. Een prachtmensch, een voorbeeld van liefde tot God, toewijding aan zijn land, onbaatzuchtig
streven voot 't heil van zijn volk en de verdediging van den godsdienst. Een hoogstaand man, die eerbied en bewondering afdwingt. L. D.
MADAME DE CHAMP : Michel-Eugène Chevreul. Vie intime, 1786-1889. Documents
réunis par sa petite-fille. « Editions Spes ». Paris. — 12 fr.
Michel-Eugène Chevreul was een edel mensch, die heel zijn leven in volle onbaat-
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zuchtigheid aan de wetenschap wijdde. Gewichtige uitvindingen deed hij op scheikundig
gebied. Bestuurder genoemd van de fabriek der Gobelins te Parijs, en later van het
Museum van Natuurlijke wetenschappen, werkte en studeerde hij onvermoeid voort tot
zijn laatsten dag. Hij noemde zich zelf « le doyen des étudiants », oordeelend dat een
echte geleerde zijn leven lang een student moet blijven. Doch Chevreul sloot zich niet
op in zijn laboratorium als in een ivoren toren, maar stelde belang, niet alleen met het
woord maar met der daad in menige schoone zaak. Zoo was hij voorzitter zoowel van de
St-Vincentius' Genootschap als van de « Société d'Agriculture » van Frankrijk, en ijverde
er voor tot in den hoogsten ouderdom. Eene grootsche huldebetooging werd op touw
gezet om zijn iooe verjaardag te vieren. Heel de geleerde wereld van Frankrijk en Europa
zoowel als de gewone mensch namen er- deel aan, want de groote geleerde was alom
geëerd en bemind. Zijne laatste jaren kenden zijn algeheelen terugkeer naar het katholicisme. Aandoenlijk zijn . de bladzijden waarin Mev. de Champ de bekeering van haar
grootvader vertelt. Uit een zeer godvruchtige familie gesproten, had hij zijn geloof in
de woelige jaren der Revolutie verloren, zonder echter ooit vijandig tegenover de Kerk
te staan. Stilaan brachten zijn wetenschappelijke onderzoekingen hem weer terug tot
God, en eindelijk tot de Kerk. Een schoon leven, en een schoon boek. L. D.
ALBERT VOGEL : Voordrachtskunst (tweede herziene druk). -- 1931, Arnhem,
Van Loghum Slaterus.
De eerste druk dagteekent van i g i g en telde i4 bl.; deze telt er 194 : dit bewijst
genoeg hoe de -nauwgezette ' en tuchtvolle kunstenaar die Albert Vogel is dit standaardboekje over voordrachtskunst bijgewerkt heeft.
Minder dan ooit is het een vade-mecum geworden dat den dilettant-voordrager de
kneepjes en de ficelletjes leert die het hem doen. « Onder de kunst van voordragen, verstaat men, in den ruimsten zin genomen : den meest volmaakten vorm van mededeeling
door middel van gesproken woorden ». Zoo luidt de eerste zin, en zoo gaat het in stagen
ernst voort over de theorie dezer kunst, die den schrijver zoo nauw aan 't hart ligt. Een
ernst die eerbied afdwingt om de liefdevolle zorg waarmee hier alles wat de artistieke
en technische opleiding van den voordrager raakt, klaar en bondig en « ad rem » uiteengezet wordt.
Het is een studieboek zooals we er maar al te veel missen, een studieboek dat het
vak waarover het handelt, niet al te licht opvat en soms zelfs zware eischen stelt aan dengene die het ter hand neemt. ' Maar wie niet gering denkt over de kunst van het voordraT. D.
gen, verdiepe er zich in : het zal zijn inzicht verruimen en verrijken.

Boeken uitgegeven bij , Wolters Groningen
Een honderdtal examenopgaven Engelsch-Nederlandsch door Drs. H. R. S. Vander

Veen.
Exercices adaptés au Précis de Grammaire Française par L. Goeman, P. Larochette

et Sondervorst.
Lyceum-Herdrukken II Vondel's Gysbreght van Remstel en Leeuwendalers door

Ph. A. Van Lansberg.

-- 2e

uitgave.

Vormleer voor Homerus en Herodatus met Woordenlijst door E. Slyper.
Uit onze omgeving door J. J. C. Starkenbrug.
Esmoret, (Abelspel uit de veertiende eeuw) door C. G. Kaakebeen en door R.

Verdeyen.
Twee jaar Fransch door Albert Dory en A. Wepster.
Fransch taalgebruik verhelderd door C. R. C. Herckenrath en Albert Dory.

Uitgegeven bij : N. V. Van Loghum-Slaterus' uitgevers maatschappij Arni hem.
Rathenau's denkbeelden over onze samenleving door Dr. J. A. de Koning.
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Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch overzicht. — F. F. Bosman : Bibliographie.
ELSEVIER (Met). — Frontispice-plaat : Cimabue (E 1240-1301), Madonna
met Kind, verz. Riccardo Gualino, Turijn. — A. Stheeman, I : Italiaansche Schilderkunst
met 6 illustraties. — J. Slauerhoff : Bordeaux. — L. J. Jordaan : Joris Ivens, met 8 ill. —
J. A. van Erven Dorens, II (slot) : Avignon, met 8 illustraties. — C. en M. SchartenAntink : Het Wonderbaar Instinct der Liefde, Hfdst. VII. — H. van Loon : De Passante
(fragment). — Hermance Farensbach : In Memoriam Karel Van De Woestijne. —
Kroniek. — Boekbespreking.
ELSEVIER (Juni). — Frontispice-plaat : Kerstboom, kleurendruk naar de schilderij van Radda. — W. Jos. de Gruyter, Radda, met 5 illustraties. — Roei Houwink,
Hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde, met 22 portretten. — Ro van Oven : De
Hollander en zijn interieur in de 18e eeuw, met 4 illustraties. — Hélène Swarth : In den
Schemertuin. — Hélène Swarth : Moeder en Dochter. — C. en M. Scharten-Antink:
Het wonderbaar instinct der liefde, Hfdst. VIII (slot). — A. Viruly : Bloeiende Cactus. —
Elise van Backum : De Roode Anjer. — Hermance Farensbach: Dien Avond. — Kroniek.
-- Boekbespreking.
ELSEVIER (Juli). — Frontispice-plaat : Max Beerbohm, The insurgence of
youth. — Cornelis Veth : Max Beerbohm, met 2 illustraties. — Matty Vigelius : Achttiende-eeuwsche Hollandsche porceleinen in de collectie Bernard Houthakker, met
To illustraties. -- P. L. Broeksmit : Keizer Karel en de Muntpoort te Dordrecht, met
4 illustraties. — R. Blijstra : De Vuurproef. — A. J. D. van Oosten : Klaprozen. —
G. H. Streurman : Kroniek. — Boekbespreking.
ROEPING (Mei). — Ir. St. Van Schaik : Rerum Novarum voor onze dagen. —
F. A. Brunklaus : Eisenstein bij Madame. — Franz von Oldenburgermke : Voor Sint
Antonius (vers). — Gerard Knuvelder : Ilja Ehrenburg. -- Gabriël Smit : De Zieke
(vers). — De handen (vers). — Dr. Victor Leemans : Kritiek der sociale beweging II
(vervolg). — Kees van den Berg : Quatertemperdag (vers). — Sentimentale (vers). —
Voorjaarsmorgen (vers). — Paradise Lost (vers). — Prof. Dr. J. A. Veraart : Politieke
Kroniek XIV. — Anton Van Duinkerken : Jan Vos (slot). — Gerard Knuvelder : Een
goede dag voor de Nederlanden. — Boekbespreking.
ROEPING (Juni). — Hans Van Zijl : Maannacht (vers). — Henri Bruning : Lof
der Levenskracht. — Prof. Dr. P. Geijl : 1830; een nabetrachting. — M. Molenaar :
Mechtild de Begijn. — Dr. Victor Leemans : Kritiek der sociale beweging III (slot). —
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Math. Kemp. De sterren verbeiden (vers). - Anton Van Duinkerken : Triomf der
levenden. -- Franz Von Oldenburgermke : De aandeelhouders spraken (vers). Ir. St. Van Schaik : Het kapitalisties stelsel in de Katholiek Wetenschappelike Vereniging. —. Prof. Dr. J. A. Veraart : Sociale economie bij jongere Katholieken. — A. J. D.
Van Oosten : Letterkundige Kroniek (vers). — Landelijk blijspel (vers). — « Annechiene » (vers). — Th. De Jager : De studie van het Middelnederlands I. — Gerard
Knuvelder : De laatste lichting. — Boekbespreking : G. K.: Bordewijk : Blokken;
Arthur Muller.
UIT BOEK EN BLAD : Roeping:: — Dietsche Warande en Belfort.
BOEKZAAL (i Mei). — Piet Visser : De Boerenroman in Holland. — Kees van
Hoek : De Odyssee van een succesvol man. — Dom. J. de Vathaire O.S.B. : Bladzijden uit
de Kerkgeschiedenis. II. — Jean H. P. Jacobs : Sigrid Undset vertelt. — Kees Spierings
Een roman uit de Diaspora. — P. Placidus, O. Cap. : De Dietsche stam. — Dr. Raph.
Kreemers : Vrouwen in de Literatuur. I.
DE PELGRIM. (Driemaandelijksch tijdschrift). — Mei 1931, no
Verschaeve : De Tempel te 'Poestum. -- Dirk Vansina : De Antechrist.

2.

— Cyriel

LEVEN EN WERKEN (Met). — E. C. Knappert : Ramsay MacDonald. — F.
Wibaut-Bastert : Het Pinksterfeest op de Paasheuvel. — Annie Salomons : -Een grootsch
Boek : — Jolanda : Lenteregen. — Nine van der Schaaf : De :Liefde van een Dwaas. —
G. v. d. Panne : De IJsheiligen. — Onze Bijlage. — Boekbespreking.
.

LEVEN EN WERKEN (Juni). — Adèle Withof : De vrijwording der Vrouw. —
Annie Salomons : Een grootsch Boek. — Melchior Kiss : Hongaarsch Onze Vader. —
M. Albarda : Maatschappelijk werk in Parijs aan de Ecole de Puériculture. — Dr. P.
Endt : Boekbespreking. — Henriette Barbe : Op zoek naar het Zelf. — Ine Colin
Liedje. — J. C. Bloem : gedichten. — A. M. Th. Scheltema-Juynboll : Op de Toppen
en in de Wildernis van de Great Smoky Mountains. — N. M. Prins-Burgers : « De Hand
van een Vrouw ». -- Hermien van der Heide : Leekenspelen van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. — E. C. K.: Boekbespreking. — H. W. Sandberg : Het Meer.
,

LA REVUE BELGE (i Juin). — A. de Goulevitch : Ukraine : chimère ou réalité.
— Robert Valette : Portraits d'écrivains : André Maurois. — André Maurois : De
l'Amour. — John Flanders : Les histoires étranges de John Flanders : « Le Psautièr de
Mayence ». — Arnould-Grémilly : Poèmes. — Roger Kervyn de Marcke ten Driessche :
El Sieg' de Trwa (Pièce marollienne). -- Docteur Jean Frumusan : Naturisme et Nudisme. — Paul Prist : Lettre de Paris : Expositions et artistes. — Paul Tschoffen : (Sénateur) :
La quinzaine politique : La chute du cabinet Jaspar.
LA REVUE BELGE (i Juillet). — Arnould-Grémilly : La main de Fathma
(Roman). — John Moody : La responsabilité de 1'Amérique dans le malaise mondial. 'Cyriel Buysse : Le repas des funérailles en Flandre. — Henri Glaesener.: Pierre Benolt
et ses principales orientations. — Emile Chardome.: Beethoven (Poëme). — Paul

724

Gaultier de I'Institut de France : L'éducation des parents par les enfants. — Paul Prist :
Lettre de Paris : L'exposition coloniale de Vincennes. — Paul Tschoffen : La Quinzaine
politique.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (ir mat). - Philippe Soupault: A propos
d'une traduction. — James Joyce : Anna Livie Plurabelle. — Jean Grenier : Les fles
Kerguélen. — J. M. Sollier : Vierges folles. — Benjamin Crémieux : Inquiétude et
reconstruction. — Richard Hughes : Un cydone à la Jama!que (fin). — Chroniques. —
Notes.
LA REVUE GENERALE (i 5 mat). — Auguste Mélot : Au service de la France. —
Bon Firmin vanden Bosch : Vingt ais d'Egypte : vers une constitution. — Stanislas-A.
Steeman : Zéro. (Roman II). — Georges Doutrepont : Du féminisme littéraire en France.
— Colonel Chabeau : Les mémoires du Maréchal Foch. — Cte L. de Lichtervelde
Godefroid Kurth. — Henri Siret : Le Cinéma. — Bon Pierre de Gerlache : Revue littéraire : les souvenirs de Madame Georgette Leblanc. — Fernand Baudhuin : La vie
économique et financière : la malchance de Malthus. — A. M.: Chronique politique. —
Notes critiques.
- LA NOUVELLE EQUIPE (nr 1, 1931). — Lionel Giraud-Mangin : Notes sur
la crise économique. — Jean Glineur : L'Enfance de l'Art, Poèmes. — René Schwob :
Mystère de l'Art. — Raoul Rey Alverez : Avant-gout de roman. — Paul Werrie : Sur
un « état présent » du cinématographe. — Chroniques. — Bloc-Notes.
WESTERMANNS MONATSHEFTE (Mat). — Herren vom Fjord. Roman
von Karl Friedrich Kurz. — . Gebet. Gedicht van Hans Friedrich Blunck. — Die Entstehung der Entente zwischen England und Frankreich. Von Univ: Prof. Dr. Gustav
Roloff. — Tausend Tiere — zehntausend Wunder. Von Arno Dohm. Mit vierzehn
Tieraufnahmen. — Ein Freundschaftsdienst. Novelle von Georg Hirschfeld. — Gerhard
Rohlfs' tunesische Sendung. Unveröffentlichte Aufzeichnungen des Afrikaforschers.
Gerausgegeben von Dr. Hans Offe. — Ein Maler der Anmut. Zu den Bildern des
Münchner Malers Colombo Max Von Richard Braungart. — Alles um Jorindental d
Roman von Irmgard 'Spangenberg. IV (Schlutz). — Erinnern. Gedicht von Emma
Müllenhoff. — Die Handschrift guter und schlechter Lebensgefahrten. Von Bernhard
Schultze-Naumburg. — Lettische Bühnenbilder bon Prof. Ludolf Liberts. Text von
Berhard Amundsen. — Polo. Text und Zeichnungen von Arthur Grunenberg. — Amis
Ende. Skizze von Ernst Zahn. -- Dramatische Rundschau. — Literarische Rundschau.
— Photo-Ecke u. s. w.
WESTERMANN'S MONATSHEFTE (Juni). — Demetrius. Novelle von Ernst
Wiechert. — Legende des Tai-Sung-Fu. Von Lucie Rolímer-Heilscher. — Konjunktur
und Krisen. Von Dr. Ludwig Tormann. — Hanau am Main. Gedicht von Anton
Schnack. — Graübunden, das Alpenland der hundertfünfzig Táler. Von Walther Flaig.
— Herren vom Fjord. Roman von Karl Friedrich Kurz. II. — Birken. Gedicht von
V dchenlachen in der Nacht. Gedicht von Frieda Schmid-Marti. —
Alfred Hein. — M
Motorlos in den Liften. Von Dipl.-Ing. Heinz Voigtlánder. — Siidliches Gebirge.
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Kunstblatt von Claus Richter. — Spionage in Handel und Industrie. Von Lothar
Philipp. — Du kommst. Gedicht von Johanna Wolff. — Frauen auf dem Balkan. Von
V ller-Neudorf. — Ernst Moritz Geyger. Sein Leben und seine Werke. Von
Alice M
Adrian Lukas Muller. — Kartenspiel im Garten. Von Arthur Frank Kausek. — EvaMaria. Gedicht von Franz Wegwitz. — Die Schwankung der Ekliptik. Eine Schulgeschichte von Max Dehnert. — Literarische Rundschau, — Moderne japanische
Malerei. Von Dr. William Colin. — De Rregenbogen. Aus Kunst, Natur und Leben. —
Dramatische Rundschau u. S. w. Ik
Der KATHOLISCHE GEDANTE (Januar-Márz). — Verlag Kösel u. Pustet. —
Franz Xaver Münch : Das Wesen und die Aufgabe des Katholischen Akademikerverbandes. — Friedrich Braig : Das deutsche klassische Drama und das Christentum. —
Heinrich Getzeny : Strömungen der Gegenwart in der protestantischen Theologie. —
Heinrich Rommen : Wiederkehr des Naturrechts ? — Humbert Clerissac : Das Mysterium der Kirche. — Wilhelm Bergmann : Der abnorme Charakter und die Psychosexualethik. Die juristische Tagung in Essen. Die medizinische Tagung in Kevelaer.
HOCHLAND (Mat). — Die Kirche in der Minderheit. Von Dr. Friedrich
Fuchs. — Wiener Wohnbaupolitik. Von Dr. Ernst Karl Winter-Wien. — Zionismus
in Vergangenheit und Gegenwart. Von Professor Dr. Johannes B. Krans S. J. — Igor
Borodjoff. Erzáhlung von Friedrich Rieszner. — Vom Tanz in unsrer Zeit. Von Beda
Prilipp. — Kritik : Vom Leben und Glauben dieser Zeit. Von Dr. Otto Knapp. —
Rundschau : Die Selbsthilfe als Retterin der LandHOCHLAND (Juni). — Das Dritte Reich u^id die Sturmvögel des Nationalsozialismus. Von Dr. Ludwig Stahl. — Die Erkenntnis und der Kirchenlehrer in Dantes
Göttlicher Komödie. Von Professor Dr. Romano Guardini. — Kleist. Eine Legende.
Von Franz Herwig. — Sigrid Undsets integraler Realismus. Von Professor Karl Muth. —
Nochmals : Romanitát oder Katholizitát? Von Albert Bieler. — Kritik : Calvinismus
und Kapitalismus. Von Dr. Franz Muller. — Rundschau : Mânnliches Christentum. —
Renaissance des Völkerrechts. -- Frederi Mistral, provengalischer Regionalismus und
abendlándischer Föderalismus. — Luigi Valli. — Zur augenblicklichen Lage der europaischen Kunst. — Der Maler Bernhard Feldkamp. — Kunstbeilagen.
HOCHLAND (Juli). — Die Krise des Humanismus. Eine Betrachtung aus der
Sicht Dostojewstijs. Von Professor Simon Frank. — Angelus Silesius. Von Dr. Otto
Karrer. — Die Novelle von Balzac. Von Paul Graf Thun-Hohenstein. — Die Erklárung
der internationalen Menschenrechte. Von Dr. Heinrich Rommen. - Ein franzözischer
Vorkámpfer des katholischen Fortschritts : Henri Didon, Von Professor Dr. Hermann
Platz. — Kritik : Wissenschaft und Reparationen. Von Dr, Bernhard Pfister. — Um
die Grundlegung der Soziologie. Zu Zukunft Amerikas. Von Dr. George N. Shuster,
New York. — Rundschau : Republik Spanien. — Von « Rerum Novarum » zu « Quadragesimo anno ». — Der Brand des Münchener Glaspalastes. — Zeitströmungen in der
Neuen Musik. — En Kapitel jüngster Theatergechichte. — Pierre Termier. — Kunstbeilagen.
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NUOVA ANTOLOGIA (i° Giugna, 1931). — Benito Mussolini : Auspicio. —
Luigi Federzoni : Dalla Vecchia alla novissima « Antologia ». — Con avvèrtenza e note
di Francesco Salata : Pagine d'un diario inedito di Carlo Alberto. — Giovanni Gentill :
La cencezione umanistica del Mondo. -- Massimo Bontempelli : La Famiglia del Fabbro
(Romanzo). — Giorgio Pasquali : Paleografia quale scienza dello Spirito. — Domenico
Ruggieri : Il problema stradale e 1'opera del regime fascista. — Note e Rassegne.
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| Algemeene Bankvereeniging |
f Volksbank van Leuven N. V.!
«•

en

i

Kapitaal: 200.000.000 fr.
Reserves; 35.000.000 fr.
ZETELS:
ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUVEN, Muntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

FILIAAL:

Bank voor Handel en Nijverheid N.V.
KAPITAAL : 10.000.000 Fr.
Leiestraat, 21
KORTRIJK^
ALLE BANK- E N B E U R S V E R R I C H T I N G E N
R E K E N I N G E N O P ZICHT E N TERMIJN

BRANDKASTEN:
Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inningen - Wissel - Vreemde munten - Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
en Buitenland - Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland.

• • JIIMIMUMIMMMMUMinillQIIIMMIMMMIi;
N. V. DRUKX. ERASMUS, LEDBBBRG-GENT

ONTVANG DE

Vatikaansche Uitzending
MET

HET

INGELENTOESTEL
INGELEN BEZIT ALLE HOEDANIGHEDEN :
FONOAANSLUITING
EENKNOPSREGELING
VOEDING OP LICHTNET
EN ZUIVERHEID EN KRACHT
MEER SELEKTIEF DAN WELK
ANDER TOESTEL
GETROUWE WEERGAAF VAN
STEMKLANK EN MUZIEK
ONTVANGST DER GOLVEN VAN
12 TOT 2 0 0 0 METER.
V I R O N . V . - T U R N H O U T S C H E BAAN 412

ANTWERPEN
TELEF. 521.58
Onderteekende:
straat, n'
te

:

verlangt inlichtingen en prijsopgaaf over het Ingelentoestel.
Handt.
1

ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR •.v.
Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
Kapitaal: 40 millioen fr.
TELEGRAMADRES :

TELEFOONNUMMERS :

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

247.60-234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !
Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Alle Beursverhandelingen - Beheer van vermogens.
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.

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

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

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

2

CIGARCÓ

CI6ARCTTC5

ereiie

i

Opvoedingsgesticht HEILIG GRAF
TURNHOUT
LAGERE AFDEELING;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH(facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.
Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.

Christelijke
8-9-10,

£*&+»<*

Sinter-Goedeleplein -

otts
BRUSSEL

T). Vaten & Koperwerk fi Gewaden
Kerhmeubelen & Reïlicjbeelden & Vlagden
• Godsdienstige geschenken.

AUG. VAN CAUWELAERT:
Het Licht achter den Heuvel

ROMAN
P r 1 8 fr

-

-

" ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JOH. D E MAEGHT, in " Het Laatste Nieuws"

BESTEL UW BOEKEN in den

- 21 Huidevettersstraat

Kath. Boekhandel « V E R I T A S »
4

ANTWERPEN

ZUIVERE WAAR IS GOEDE

WAAR!

De Beukelaer's Producten
BISCUITS

CHOCOLADEN

EXQUIS
WAFELS

CARAMELLEN
TOFFEES
PRALINES

BONBONS

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

EïeetrOlux
><&=

I>e Stoffcui^ei* met
vereldreputatie J
Gemakkelijke hanteering.
Qebouwd voorjaren,
enorme zuigkracht
Solide constructie.
~Zeer sterke motor.
Elegante
vorm.
JNooit
smeren.

TELEFOON

288.14
L E O P O L D S T R 2 1 ANTWERPEN

I;BVAI:IM
l?OLL-IILA\
Kleurgevoelig
Lichtkringvrij
Hoogste gevoeligheid
Feillooze onderlaag
Uitstekende
houdbaarheid

Star der films
voor

Familieopnamen
La n d s c h a p p e n
Toerisme en Sport

AAN ONZE GEËERDE LANDBUREN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kleinbloetnige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Winterharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.
Alle zendingen geschieden na ontvangen f post wissel).
Rembours 5 (r. meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 4 0 FRANK.

FIRMA

BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2 3 3 6

7

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN

GEBRUIK!

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

MINERVA
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zyn
waarde
nooit
verliest

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN

De "Verzekeringsmaatschappij
van den Belgischen Boerenbond'*
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
KAPITAAL 5.000.000 Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

Verzekert iedereen
tegen

BRAND
ONGEVALLEN
GLASBRAAK
op het L E V E N , enz.

Toestand op einde 1930:
183*000 bestaande verzekeringskontrakten.
47 tnillioen fr* totaal jaarlijksch premieïnkomen.
8,4 tnilliard fi\ verzekerd kapitaal in Brandverzekering.
170 tnillioen fr, verzekerd kapitaal in Levensverzekering.

9

SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S
Vereenigde Fabrieken N. V.

S I N T - N I K O L A A S (Waas)

TELEGRAMMES :
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V. K.) 428 <S 448

Gedeponeerd Merk

Asbest - Cement Leien
- Vlakke en Golfplaten <FABRIEKEN VOOR :

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

BETON-BRANDKOFFERS

GEWOON EN KUNSTVAATWERK
STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN
10

BOEKBINDERIJ

K. VI. Hoogeschool voor Vrouwen
Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 11, Antwerpen
Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde - Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten - Rechten - Sociale vraagstukken, enz.
INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
Telefoon 710,32

ST.

LUDGARDISSCHOOL

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6 e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool).
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

il

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

ANTWERPEN
IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
4*» Het eenige Plantin-Mor e tus-Muzeum
•*
«* Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen *>
•%» «*» Gedenkteekens en Standbeelden •* •*

EEN KOOPSTAD
Wier winkels en magazijnen niet
moeten onderdoen voor die van
BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM en LONDEN

EEN WERELDHAVEN
Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

12

T E U L I N G ' S Uitgevers-Maatschappij
's-HERTOGENBOSCH

DE R. K.

STAATSPARTIJ

In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
. Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.—
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet».
G. GORRIS (Studiën).

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

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 te verkrijgen bij de Overste.

TUINBOUW

FLORA

N. V.

Voorheen : W. JUCHEM & ZONEN
: OUDE GOD » MORTSEL

STATIE

Groote keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. — SIERAADBOOMEN. — Coniferen.
Heesters. — Groenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en DAHLIAS.
Algemeene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
Telefoon : Antwerpen 246.92
Postcheckrekening 103484
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Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken bij de ALGEMEENE BANKVEREENIGING, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telegramadres : N I J V E R B A N K

Postcheckrekening

Ni*. 1 7 6 4 5

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem,
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roesêlaere, Bisseghem, Bizet/Ploegsteert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude,
Gheluwe, Ghistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledeghem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

BANK van het Arrondissement ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 107-109-111
ANTWERPEN

Het hoogste genot
bij het lesen
krijgt men

Gesticht in 1886 — Kapitaal: 15 Miljoen

door

Checkrekening : 3 °/0 interest, terugbetaalbaar op zicht.
Geldbeleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 °/0

'n koffie te drinken

—

VERHURING VAN

BRANDKOFFERS

—

HOOFDBUREELEN I

36, Lange Looibroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berenem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
14

met

de BEUKELAAR'S
CHICOREI

Algemeene Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven
N. V.

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72
Kapitaal : Frs. 200.000.000

ALLE BANKVERRICHTINGEN
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen
Effecten
Koepons
SPAARKAS
Brandkoffers
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J. Van Mierlo-Proost
TURNHOUT
LITHO-

EN
TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE

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

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

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-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Caisse Générale de
Reports et de Depots
Koloniënstraat, 11 - Brussel
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven : 408 millioen fr.

Voorzitter van den Beheerraad

M. MICHEL LEVIE
17

ZOO

J U I S T VERSCHENEN

ZESTALIG
HANDELS
WOORDENBOEK
NEDERLANDSCH
ENGELSCH
FRANSCH
DUITSCH
ZWEEDSCH
SPAANSCH

DR. H. G. DE MAAR
DR. H. G. DE MAAR
S. E. VAN PRAAG
N. C. STALLING
N. C STALLING EN A. ZETHRAEUS
MR. DR. J. A. VAN PRAAG

PRIJS, GEBONDEN

GLD

12,50

Het zestalig Handelswoordenboek bevat totaal ongeveer 100.000 hoofdwoorden
met ruim een half miljoen hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Niet alleen de in den handel gebruikelijke
woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, maar ook de gewone woorden der
omgangstaal, zoodat men hiervoor de afzonderlijke woordenboeken voor iedere
taal niet behoeft te raadplegen. — Een uitvoerig prospectus met proeven van
bewerking zenden wij gaarne op aanvraag.
BIJ den boekhandel In voorraad.
UITGAVE VAN

J. B.WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA

STEUNT Belgische Ondernemingen
EN

KOOPT

MAP-F/N
SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5

F. MAES

Beter

Kathelijne Vest, 59

dan vreemde stelsels

ANTWERPEN

P. Noordhoff Groningen
De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de lijst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten is in de
,
ofiiciëele middelbare onderwijsinrichtingen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA

*

Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden
f 2.25
Antwoorden I - III
f 1.00
Grafiekenschrift
f 0.50
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat
f 0.60
op karton f 1.— : op linnen
f 1.25
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.—, op linnen
f 13.00
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks) .
f 0.40
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, II
of III, voor klassegebruik een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt 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 figuren, gecart

f 2.75
f 0.50

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

f 2.75
f 0.50

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

gebonden

.

.

.

f 2.25
f 0.50

Bezoekt de stand P. N O O R D H O F F in het

Holland

H u i s te

Brussel

Auderghemschelaan, 61 -63
waar de nieuwe schooluitgaven gratis
inzage beschikbaar zijn.

ter
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERJ.ANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. — Twee jaren studie :
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. — Officieel diploma na minstens één iaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij het bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te BrusseL Tel. 309,84.

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE
BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

ROFl^FNïrMF)^

teIt200medewerkers

DWlLl\>lLl\|\jlL/kJ
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;
verschijnt iedere maand ;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken ;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 2 0 FR. PER JAAR

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

Constance TEICHMAN

GESPREKKEN
MET DEN

BOEKZAAL
DER GEHEELE WERELD
Geïllustreerd Internationaal Tijdschrift
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

BRUIDEGOM

VERSCHIJNT TWEEMAAL PER WEEK
De Haloude Soehsael wert door
pteter Rabus opgertgt tn 1692

SAAMGELEZEN DOOR

AUQUST

VAN CAUWELAERT
Geb. 16 Fr.

« Nee, geen boek voor nonnetjes alleen,
al gaat het wel degelijk over den « Hemelschen Bruidegom > maar een schat
voor iedereen, ook en vooral voor wie
midden in 't drukke moderne leven staan
en laten we 't maar zeggen, een beetje
bang zijn voor « heilige » lectuur. Al
deze brieven zijn frisch, spontaan en
vooral diepmenschelijk. »
JULES PERSYN in « De Standaard ».

EIGEN REDACTEUREN
IN DB VOORNAAMSTE LANDBN DBR WBRBLD

ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIË :
Per jaar, slechts 50 fr.
plus 7.50 fr. aan expeditie per post.
1 jaargang bevat circa 2000 recencie**
ACTUEELS OVERZICHTEN — ARTIKELEN
ESSAYS GEWIJD AAN BOEKEN EN BLADEN
— — FILM- EN TOONEELKUNST — —
ACTUALITEITEN
—
WETENSWAARDIG
ALLERLEI — FOTO'S — TEEKEN INGBN
CARICATURBN
—
KUNSTREPRODUCTIES

HET NEDERLANDSCHE BOEKHUIS
TILBURG (HOLLAND)

TE HUUR
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STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 7 Augustus 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare 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 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e Bureel van het Stadhuis, Oude
Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 25 Augustus 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het bouwen van klassen op
den grond van het af te breken huis Meisstraat 17 (inbegrepen verwarmingsinrichting en electrische verlichting).
Borgtocht : 62.600 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 20 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 15 September 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de levering van een tractor en
twee sletpwagens voor den dienst der Havenwerken, te Antwerpen.
Borgtocht : 9.000 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het 4e Bureel van het Stadhuis, Oude
Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 22 September 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het maken en leveren van een
stalen motorschip voor het vervoer van beerstoffen voor den Openbaren
Reinigingsdienst te Antwerpen.
Borgtocht : 20.000 frank.
Het lastkohier ligt ter inzage op het4e bureel van het Stadhuis, Oude
Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 5 frank.
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ü HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:

Columbia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149

COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

·_-_.
Compagnie Maritime BeIge

I
II
I
I CONGO-LIJN
I
Spoed Postdienst tusschen
I
I ANTWERPENenCONGO
I ANTWERPEN - LlSABON* ~ TENERlFFE* - BANANA* II
I .
I
I
LIJN OP OOST - AFRIKA
I
I
LIJN OP
YORK
II
I
IILIJN OP LA PLATA
I
I
LIJN OP BRAZILIE
I
I
LIJN OP LOBITO
I
I
I . LI]N NORD PACIFIQUE
I
I IILIJN OP HET·VERRE OOSTEN
I
II
I
I
I
(Lloyd Royal) .

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 •• ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES:

c

C 0 MAR BEL

»,

ANTWERPEN

80MA - MATADI en terog .
door de prachtig ingerichte paketbooten.

Gedfplomeerde geneesbeeren en verpleegsters aan boord.
*

Enkel voor Passaglers.

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaanschekust.

NEW -

iii

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
Twee-maandelijksche

postdi~n.st.

II

Twee-maandelijksche postdienst.
II

Maandelijksche postdienst naar Angola. .

RegeJmatige dienst van Antwerpen naar San FranciscoenVancouver.
Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.

AI deze schepen he bben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers s- klas.
Voor vervoer, relzen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN

.-

TELEFOON :

-.

« AGE N MAR IN», ANTWERPEN
Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 Hjnen)

TELEORAM-ADRES:

N. V. Drukkerij Erasmus, Oent

.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:
MARKQRAVELEM68
BEHEER:
LEMMÉSTRAAT, 12
ANTWERPEN

WÊ H
•
^
•
^
•
^
•
^

n
H
f l
H
H

j
•
•
•
•

XXXI1 JAARGANG • • • •

BEHEER VOOR
HOLLAND* N. INDIE
N. V. P. BRAND'S U
VAARTWEG
HILVERSUM

MAANDSCHRIFT

OCTOBER
1931
INHOUD : Redactie : Stijn Streuvels. — ƒ. Persijn, F. timmermans
H. De Man, ƒ. Eeckhout en A Van Cauwelaett : Bijdragen over Stijn
Streuvels' werken. ~- E. Claes : Black. ~- Dr. ƒ. Uytterhoeven : Historische Kroniek. ~~ Paul De Mont : Over Tooneei. — Boekbespreking. *—
Inhoud van Tijdschriften.

CANADIAN ^ . . P A C I F I C
Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

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

rondom do wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Mlddellandsehe Z e e , West-lndiö.

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

Canadian Pacific Railway
Agenoy (Belglum) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb.

16 fr.

«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
SBeyt/nevueót. AafüerpefL

JUL. PERSIJN.

STIJN STREUVELS
4 October wordt Streuvels 6o jaar. Wellicht zou deze
dag ongemerkt voorbij gaan aan hem zelf; want physiek
en geestelijk staat deze groote, kerngezonde, scheppende
kunstenaar aan den arbeid, met dezelfde liefde en overgave en kracht als dertig jaar geleden, maar met de winst
van een verklaard inzicht, en een rijper evenwicht.
Dit is slechts een bescheiden dank op dezen dag.
Maar in de hulde van Prof. J. Persyn, F. Timmermans,
J. Eeckhout en Aug. Van Cauwelaert., namens Vlaanderen en van Herman De Man, namens Nederland, ligt
de dank besloten van heel de. Groot-Nederlandsche kultuurgemeenschap voor de glorieuze en duurzame schoonheid van
zijn werk.
DE REDACTIE.
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Stijn Streuvels
GEACHTE REDACTIE,
Om bij deze gelegenheid voor Streuvels te getuigen heb ik maar
één bezwaar : In vooroorlogsche recensies mocht ik zoo dikwijls voor
hem mijn bewondering uiten dat ik vrees niet enkel te herhalen wat
ik reeds heb gezegd, maar nog eens weer te zeggen wat ik reeds heb
herhaald.
Maar uw oproep kan ik toch moeilijk weerstaan, te minder
daar onder en na dien oorlog Streuvels ons nog zooveel schonk, dat
door niemand die de taal en de kunst van zijn volk bemint, mag worden voorbijgezien.
Er is ook nog dit : Is iemand de zestig toe, dan komt het er voor
hemzelf en voor ons op aan, te zien wat zijn leven, dat nu zeker, niet
veel kenteringen meer brengen zal, te beduiden heeft.
Streuvels kan gerust wezen. Weinigen in de beide Nederlanden.
hebben hun leven zoo goed besteed. Zijn heele bestaan heeft hij gemaakt tot een onvergankelijke _weldaad voor den Nederlandschen stam.Hij bracht over Vlaanderen de vette prozajaren; niet zeven, maar
vijfmaal zeven reeds, en dat kunnen er best zeven maal zeven worden.
En op den zegen van deze vruchtbaarheid zal niet één geslacht als
in Egypte, maar zullen ontelbare Vlaamsche en Dietsche geslachten
blijven teren.
Zooals ik hem daar nu zie staan voor mij, oud wordend naar de.
jaren, maar niet naar 't gestel, is hij nog steeds wat hij was van zijn.
eerste optreden af : de sterke Streuvels. Van meet af aan bleek hij zichzelf, en hij is 't gebleven. Weinigen ooit evolueerden in zoo geringe
mate als hij, naar den drang der omstandigheden. Wel is er een
duidelijke groei. Wie niet groeit, wordt niet groot. Maar Streuvels
groeide misschien zooveel per , eliminatie als per assimilatie. Hij
verscheen in de oerkracht der jeugd, wild, onstuimig, onbeteugeld..
Straks, naarmate zijn geweldige leeslust zich uitzette, en ook bij:
Scandinaven en Russen belandde, bracht hij vandaar wel wat veel
somberheid mee. Maar de jaren rijpten, ira volle volwassenheid bloeide
milde zachtheid uit Streuvels' mannelijken ernst en wilskrachtige
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tucht. De platonische ontwikkeling van het algemeen- menschelijke
beheerscht harmonievol dezen kunstenaar en deze kunst.
Hijzelf, veel meer wijsgeer en veel beredeneerder estheet dan hij
doorgaans staat geboekt, heeft gezegd : « Onze kunst is het verbeelden
van ons eigen innige voelen ». En al zijn werk is een bewonderenswaardige illustratie van de beschouwingen die hij in « Stille Avonden »
rondom zijn definitie heeft gegeven.
Dat verbeelden van Streuvels' innige voelen, de natuur gezien
door een temperament, sterk en onverwoestbaar gezond als het Zijne,
dat heeft geschapen een kunst, die heeten moet de weelderigste
romantiek der Vlaamsche werkelijkheden. Romantiek met den vollen
nadruk op de kracht van het innig-persoonlijke.
Maar in en vóór alles trouw aan de Vlaamsche natuur. Dat was
zoo vanzelfsprekend in Streuvels omdat het Vlaamsche instinct in
hem is geworden het Vlaamsche genie, ongeveer op dezelfde wijze
zooals het dit werd in het meest Vlaamsche werk van Breughel en
Rubens.
De kunst van Streuvels is de beeldende verwoording van al wat
hij voelt bij 't bespieden rondom zich van het goddelijk spel van elken
dag. Dat is hem een Gods-openbaring, en met de vroomheid van
een apostel heeft hij die verkondigd : en het werd steeds meer en
steeds luider de boodschap van den epischen vizionnair der Vlaamsche landschappen — aarde, lucht en ziel —, de boodschap van den
kosmischen Vlaamschen geest, de boodschap van de Vlaamsche
natuurmystiek, in vol orkest uitgezonden op de vier winden door
dezen gekerstenden Pan. Eén dreunende seizoenenzang, gedragen
op 't gedaver van een rythme, dat borrelt en bruischt uit het steeds
aanwezig besef der eeuwigheid achter den tijd.
Ook hier alweer is eeuwigheidsbesef de bronader der kunst,
de vonk van 't geen ik noemen zou Streuvels' apocalyptische bezieling.
Men klaagde over te kort aan menschen, aan doorpeilde en doorvorschte menschelijkheid in Streuvels' landschappen. Wat wil men
dan ? Ziehier, in de literatuur een eenig lyrisme van volgehouden
beschrijfkunst, juist wijl de mensch overal aanwezig is : Streuvels
zelf, het begenadigde schepsel onderdomplend in Gods schepping,
en telkens weer opduikend met de glanzen van schoonheid door den
Schepper in en om alles gespreid. Er was angst bij vooreerst, de huiver
voor de raadsels dier golven van licht en duister, die hij meende het
noodlot te zijn. Maar al doende leert men, ook het genie : deze bader
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en zwemmer in de schoonheden der eeuwigdurende Genesis leerde
zijn vak : en het werd een arbeiden in rustig vertrouwen op een goede
voorzienigheid : ook ditmaal steeg het fiat lux van 't begin door velerlei tragiek tot den psalmischen jubel : Laudate omnia opera Domini
.

Domino.

Door velerlei tragiek. -- Daartoe had toch ook deze lyricus zijn
ziel te vermenigvuldigen in velerlei menschen, Het is een feit dat in
het paradijs van Streuvels' kunst die menschen nog veel paradijsisch
hebben in en aan zich, Dat is wat men thans heeten zou de atmospherische wet van Streuvels' werkwijze. Een hóofdelement in de ziel
van 't Vlaamsche landschap is de onschuld. En de kern van de Streuveliaansche tragiek is juist het spel van enkele groote, elementaire
driften rondom die onschuld. Psychologische verwikkelingen zijn
daarom niet uitgesloten. Maar liefst niet de raadsels van 't abnormale
en het pathologische. Dat zijn voor den gezonden Streuvels produkten
der grootstad. En hier staan Streuvels' opvattingen lijnrecht tegenover die der scheppers van « grootstadliteratuur »•
Vandaag wil of kan- ik daarop niet ingaan. Deze feestgroet is
geen studie. Maar dit alvast nu : Het zou toch wel kunnen geschieden,
niewaar, dat op een mooien dag, echt op een dag van schoonheid,
de menschen zullen beseffen dat de grootstad niet is wat ze hebben
moeten, dat de grootstad is een zonde tegen de menschelijke natuur,
en dat de stakkers, willen ze hun bestemming vervullen, hun hoogste
bestemming, naar lichaam en ziel, er weer uit moeten.
Maar de grootstad is toch het onafwendbaar produkt der sociale
evolutie en de omzetting in practijk van alles wat de wetenschap brengt
op 't gebied van handel, nijverheid, verkeer en gezelligheid. Mij goed,
hoor ! Maar als de menschen, onder al hun wetenschap en al hun
sociologie, ontaarden en verworden, dan zal de wetenschap, die immers
heel ernstig is, en dan zal de sociologie, die het immers heel
ernstig meent, het eens of morgen gooien over een anderen boeg.
En daar trekken de boetprocessies der honderdduizenden hun wolkenkrabbers uit om weer naar den bodem terug te keeren 1
Waar de moderne levensinrichting de hygiene van lichaam en
ziel versmaade, kon, als gevolg, niet uitblijven een erbarmelijke ontaarding der kunst. Vooral ethisch; maar daarover straks nog een woord.
Hier wil ik het hebben over die zeer speciale koorts in de grootstadkunst : de ziekelijke zucht naar steeds nieuwere modes, inderdaad,
de kunstvormen, in zooverre ze grillen der mode zijn, komen allemaal
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uit de grootstad. Telkens klinkt daar de boodschap « Spoed u, dichters, de poëzie houdt geen gelijken tred met het leven alhier ! » —
Er zijn ernstige gevallen in de geschiedenis, waarbij die boodschap
deugdelijke hervorming bracht, en verrijzenis uit verstarring. Maar
er zijn er veel meer, waarbij de boodschap niets anders bleek te zijn
dan een neurasthenische gril. En tegen die ziekelijkheden heeft zich
altijd te weer gesteld, de poëzie die zich voedt met natuur. Aldus
de kunst van Streuvels : een burcht van gezondheid en vreugde,
van waaruit opklinkt die andere boodschap : Het menschenleven is
goed en schoon, als men het maar laat gedijen in open, gezonde lucht.
Vandaar dan ook de ethiek van zijn kunst, die luidt, eenvoudig en
grootsch : onverbreekbare gemeenschap met het goede, trouwe,
Roomsche, Vlaamsche volk. En zou dat uitsluiten dat de kunstenaar
in voeling blijft met de groote beschaving, met de worstelingen der
menschelijke gedachte, die steeds dringt naar hooger en dieper?
Kom, tot zulke ' voorstellingen is uitgerust, niet de bloed- en futlooze
zenuwpatient uit paleizen en achterbuurten, maar hij die zijn krachten
haalt, daar alleen waar ze te vinden zijn.
Zoo scheelt het dan ook niet veel of Streuvels' werk mag heeten
de literaire encyclopedie van ons land en ons volk. Meet dat werk
niet met de schoolsche maten van letterkundige genres, van novellen
of romans. Daar hebt ge de drama's van « De Vlaschaard » en « Langs
de Wegen », de pastorales van « Minnehandel » en « Open Lucht »,
de meditaties van « Stille Avonden », de abele spelen van « Najaar »
en van « Doodendans », de lichtende hymnen van « Zonnetij » en
« Zonneland », de idylles van « Horieneke » en van « Prutske », 't
mysterie van Jantj ee Verdure, de evangelische heiligheid van 't Kerste-'
kind, de middeleeuwsche van Genoveva, en de hedendaagsche van
Alma. Maar de zonde is er niet, klaagde alweer een stem uit de grootstad. — Jawel, de zonde is er, maar ze heerscht er niet, al zoo min in
Streuvels' werk als in 't Vlaamsche leven. Ze loert en ze loenscht
in « Dorpslucht » en in « De Teleurgang ». Maar boven alles triomfeert « het glorierijke Licht ».
Dat is 't geheim der vastheid van den sterken Streuvels, die
steeds zichzelf bleef in 't geharrewar van de scholen, en die rustig
zijn hooge gangen gaat, ook in deze dagen van duizel-dynamiek en
snelheidsmanie.
Traditietrouw is hem een deugd. Geen die guller dan Streuvels over
de ouderen schreef, over Conscience, Snieders, Vrouwe Courtmans.
-
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Hij blijft wat hij was ook in zijn stijl. Omslachtig, jawel, Streuvels' proza is ongeveer als Vondels' vers. In beide polst en bloost
het warme bloed, in beide deint en hijgt het groote rythme, dat de
werkelijkheden doorzindert met mysterie; in beide bloeit en schittert
de soliede en teedere pracht der groote vizioenen, — die der theologie
bij Vondel, die der Vlaamsche natuur bij Streuvels : maar beider
stijl weerkaatst de glanzing van dezelfde Godheid, en van dezelfde
geloovige menschenziel. In beider taal schittert de waarheid van
Henriette 1oland's vers
De ziel geeft gestalte en kleur
Aan ieder uiterlijk verschijnen.
Het huidig geslacht leest Streuvels minder dan de vorige. Mogelijk,
maar des te erger voor 't huidig geslacht. De 18e eeuw, de « wijze »,
las ook Vondel niet. Zijn « Lucifer » werd in die heele eeuw geen
enkele maal herdrukt.
Laat ze maar betijen, Stijn Streuvels. Gij blijft wat ge zijt nu
reeds dertig jaar lang : Uit Vlaamsche kracht de Majesteit van het
Dietsche woord over de beide Nederlanden.
Broechem 17 September 1931.
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JUL PERSIJN.

Hoe ik met het werk- van Streuvels

kennis maakte
door Felix Timmermans.

't Was in Westerloo. Ik bracht er mijne vacantie door in
« Den Hert », een gemoedelijk en aangenaam en goed hotel. Ik had
al veel geschreven, maar nog nooit was er iets van gedrukt geweest.
Ik had weigering op weigering opgeloopen. Maar ik hield vol. Toch
schrijven. Omdat ik het niet laten kon. Ik schreef zooals men het
ons in de school geleerd had, en zooals ik het gelezen had in de boeken van Hendrik Conscience. Hier en daar was er wel eens een
zinneke dat niet naar de school rook. Ik hield geweldig van die zinnekens. Maar ik dacht er niet aan om zoo heelemaal te schrijven.
Voor sneeuw schreef ik als iedereen : een lijkwade ligt over de slapende natuur uitgespreid, enz. Voor de morgen : De dagvorstin
maalt een gloed van koninklijke kleuren aan het uitspansel, enz.
Daar tusschen kon dan wel eens een zin komen als : en de boomen
staan in den mist, als met verslapten chineeschen inkt geteekend.
Maar zulke zinnen dierf ik niet veel te schrijven...
En eindelijk verscheen de blijde dag dat er van mij iets gedrukt was ! In de Nethegalm, het weekblad van de gemeente Westerloo verscheen iets over de taalkwestie : Leopold I en onze taal. Fier
en blij dat ik was ! Ge kunt het niet gelooven ! In die dagen wierd
Pater Servaes Daems begraven. En pastoor Claessen, ' familie van
familie, stapte van den tram die hem uit Winkelomheide bracht.
Ik liep naar hem toe. Seffens was het over Letterkunde. Hij heeft
eenige frissche gedichten geschreven. « Felix, » zei hij, heb dat ding
van u gelezen. Maar voor ge nog iets schrijft moet ge Guido Gezelle
lezen, en het werk van zijn neef, ja hij noemde me daar een naam
dien ik niet onthouden kon. Pastoor Claessen spoedde zich verder
naar de begravenis.
Ik zocht naar boeken van Guido Gezelle, maar niemand wist
er iets van, die ik er over aan sprak. En als ik nu maar den naam van
dien neef wist! En 't kan een Zondag of twee na datum geweest
-
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zijn, dat ik na een wandeling terug in 't Hotel Den Hert kwam.
Er was gisteren Zaterdag, nieuw volk aangekomen. Een menheer
zat in een boek te lezen in de zaal. Een kind, zijn dochtertje wellicht,
riep hem. Hij liet het boek liggen. ' En kurieus naar boeken, ging
ik eens langs die tafel om en piepte naar den titel. Er stond op te
lezen. « Dagen » door Stijn Streuvels ! Dat was hij ! Streuvels ! De
neef! De menheer bleef weg, en direkt heb ik - het boek opengeslagen, en begon te lezen : De Kalfkoe.
Hoe stond het daar ! Hoe rëeel die beschrijving van die knotwilgen in den mist, hoe vinnig aangevoeld en duidelijk meegedeeld
de stemming van den Winterzondag over het land ! Ik kreeg als een
klets op mijn gezicht. 't Zakte in mijn beenen. Dat is 't ! Zoo moet
het zijn. Gulzig probeerde ik met 5 regels ineens te lezen. Geweldig. 't Sloeg heel mijn werk overhoop!
Maar daar hoorde ik den menheer terug komen. Ik sloeg het
boek toe, gebaarde van niets, en ging naar mijn kamer, gelijk een
ongeloovige die plots bekeerd is, en niet weet wat doen, omdat het
ineens te veel is. Na het eten deed ik de afgesproken wandeling met
zuster en kennissen niet mee, maar bleef in mijne papieren frutselen. Ze waren om zoo te zeggen als assche geworden.
Ik had zoo vroeger nog eens een klop gehad door het werk van
Breughel te zien, nu kwam de klop van Stijn Streuvels. Niet dat ik
wou navolgen, dit juist niet. Maar Streuvels had mij de dingen laten
zien zooals ze waren. Van toen af was het uit met : de wereld ontving den groet der dagvorstin. Ik wou van nu af aan de dingen met
hunnen waren naam noemen. Dat is zeer moeilijk, dat is de strijd
van elken dag. Maar een frissche, vroolijke strijd. Die poging heb
ik aan den strafsten onzer schrijvers, Stijn Streuvels, te danken.
En ik wensch hem nog vele sterke, vruchtbare jaren ! tot heil van
Vlaanderen!
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Stijn Streuvels' zuivere weg
door Herman de Man.

Het is mij vreugdig, te schrijven over mijn grooten Vlaamschen
meester en voorganger. Het zestig-jaar-worden moge daartoe een
goede aanleiding zijn, het plan was er al eenige jaren terug. Wat
weerhield mij, fe schrijven over den merkwaardigen levensavond
van dezen meester ? Een groote schroom. Is het namelijk niet eenigszins, of hij, die zich neerzet om een oordeel te geven, zich den beoordeelde te boven acht ? Althans doet veronderstellen, dat hij den beoordeelde, door een hooger ingenomen standpunt, in zijn kunnen en
in zijn beperkingen doorschouwd heeft ? En 't nu weet te zeggen,
heel precies, wat de schrijver alzoo schonk, niet schonk, had moeten
schenken?
Streuvels is een der zeer weinig voorkomende auteurs, die de
jonge mensch critiekloos leest. Niet omdat deze jonge mensch tevoren
over den grootheid des meesters afdoende en ontegenspreekbaar
was ingelicht (de jeugd heeft doorgaans lak aan wereldroem) maar
door de ondefinieerbare natuurlijkheid der lectuur zelve. Zoo is
het mij gegaan, en met mij vele anderen. De kinderen van onzen tijd
echter, schijnen het element om deze natuurlijke kunst te waardeeren, te missen. We moeten er hen niet om misprijzen en smaakloos noemen.
Toen wij jong waren, stonden we urenlang aan de spoorboomen.
Een langssukkelend locaaltreintje was ons een sensatie. Een kikkerachtig locomotiefje was een romantiek monster. Hoeveel temeer de
echte sneltreinen met duitsche • borden langszij, die voorbij kwamen
donderen.
Het kind van heden zit met glazen oogen, starend in de verte,
in zijn « wagen ». De mijnentwege vieze geur van aangebrande olie,
doorstrengeld met benzinegas, is hem een odeur van voorname
compositie; de treinbarrière (waarvoor wij wachten bleven ook al
waren de boomen weer omhoog) eens wekkend onze droomen van
verheid, kracht en het ongewone, hèm zijn ze vermaledijde belemmering van zijn wil tot de snelheid. En het zal U of mij niet baten,
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dit kind te vragen (gelijk Dirk. Coster deed) : — koudhartige proleet,
massabeest, waar moet je zoo koortsig snel naar toe ? — Hij weet
het zelf niet. Ook deze vorm van romantiek als alle andere, is onverklaarbaar, tenzij door geforceerde ontledingen. Zoek in hemelsnaam
geen mysterie. De twintigste eeuwer is niet op de vlucht voor Satan...
of voor God. Hij wil niet den tijd voorbij snellen op zijn mechanieke wieken om aldus (ten einde van een cultuur) den Steen der Wijzen toch nog gevonden te hebben, hij wil niet botsen tegen de aardgrenzen en evenmin sneller zich bewegen dan zijn trager lichaam
en uittreden en het ontzweven . een wijle; hij wil dus geen wereld
ontdekken tusschen hemel en aarde, hij wil al deze _ weidsche dingen
niet... hij wil snelheid.
Waarom? Vraag het uw slagers] ongen, hij weet het ook niet.
Maar hij althans (meer dan ik) heeft het romantische enthousiasme
voor dit nieuw credo in zijn bloedáren. Hoogstens zal hij, en vooral
zijn intellectueele kornuiten, ontkennen dat dit enthousiasme iets me
romantiek van doen heeft. De romantiek is immers dood, door een
stalen stoel heen gebliksemd en den halswervel gebroken.
Het heerlijk onredelijk antwoord op de vraag : waartoe snelheid? is... snelheid. En 't is door U en mij, goedkoop spotten of
toornen tegen deze zinledigheid, ,ernaar bedenk, dat onze voormalige
hang naar romantiek stellig niet zinrijker was, al is het object veranderd. Hoogstens moogt U vragen naar de ' werkelijkheids-achtergrond van dit nieuw geloof in de Snelheid. En waar snelheid zich
maar nauwelijks laat denken als hulpbron van den geest, kan het
inderdaad zijn, dat ditmaal de cultuur • een schrede achterwaarts
zette, of een dwazen zijsprong deed. Althans lijkt mij de arrogantie
der snellen, dat zij ons nadere openbaring komen brengen van wat
ons (de tragen) geheim is gebleven, een aanleiding tot lateren pleizierigen spot. Wat zullen mijn en uw kleinkinderen later lachen, om
de benzine-lyriek en de kampioenitis.
De generatie van Streuvels zal dan nog een waarde te bieden
overhouden : bedachtzaam en aandachtig als ze was. Het cultuurembleem 'onzer generatie zal zijn de holle bamboestaaf van een
fellen hoogspringer, die toch weer op de aarde terugviel, echter
zonder zich een ideaal te kwetsen. De arme springer, hol als zijn
staaf, hàd geen idealen die kwetsen konden.
Niet alleen door haar ontstentenis van aandacht in het leven,
zal deze generatie weinig bijdragen tot voortwenteling van het trage
-
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rad der geestes-cultuur, ook (en dit is eigenlijk droeviger) door
tekort aan liefde. Aandacht en liefde voor het leven blijken hier
verwante gevoelens te zijn. De kunstenaar van onzen tijd, die dezen
tijd opeischt als zijn domein voor snelheid, koelheid en drift tot het
kampioenschap der spieren, laat moedwillig een groeiende traditie
los. De traditie der liefde in de kunst. Hij doet dit schokschouderend,
want deze waarde is hem vreemd en bizar. Vandaar het felle despotische sarcasme der jonge kunstenaars, vandaar de koele ironie
(die niet van smart doorweven is) vandaar, gelukkig, tevens de dood
aan het sentimentalisme, de onanie der kunst, want ontstaan uit
zelfliefde en inferieur zelfbeklag.
Vandaar ook een voortdurend manifesteeren der jeugd tegen
teederheid. Wat gij, lezer, noemt de sfeer van het gezinsleven, de
teedere draad die door een volk geweven is, acht de moderne snelle
zooveel als drek. Dit is begrijpbaar, als reflex tegen het gewone,
maar ontwrichtend is het tevens. Men wil U doen wonen in een
laboratorium-koelte. Staal en glas, Waarom? Omdat gij toch immers
niet woont, maar vliegt. Morgen wordt toch uw zoon geboren terwijl uwe vrouw op vijfduizend meter hoogte vliegt in een Fokker
A. B. C. D. X. Gij legt (of hangt) het wurm toch immers te vondeling, gebonden aan een valscherm, opdat straks de beambte van
het hygiënische kinderopfokstation het vinden zal en nummeren.
Waartoe dan sfeer in uw gezin ? Waartoe eigenlijk : gezin ? Waartoe
ja... een vrouw.
Ach, op deze laatste vraag het hier volgende simpele antwoord.
Arrogante snellen, in wezenlijkheid der dingen is zoo weinig veranderd en veranderbaar. De kubisten huwden meisjes, die ondanks
de tyrannie tegen rondingen, geen rechthoekige kinderen hebben gebaard en de snellen zullen kinderen voortbrengen, die de onwijze
vaart hunner vaderen remmen zullen door aandacht in het wonderbare menschenleven daar 5000 Meter onder hen, op de oude trouwe
planeet, die maar doorgaat, als goede moeder, haar stof af te staar
tot formatie van menschen. Menschen die haten kunnen en liefhebben. Maar niet lang negeeren . kunnen. En de jeugd van heden
negeert. Eigenlijk toch wel een dom snobisme.
Hoe goed laat het zich verstaan, bij ontstentenis van aandacht
en liefde tot het leven (die immers bepaalde traagheid vooronderstelt)
dat Streuvels, * de meester der aandachtigheid, opzij geworpen ligt.
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En hoe droevig, hoe zeerdoend is dit tevens. Hoe dwaas ook, voor
wie verder kijken, dat hun mode- (modern) neusje lang is, voor wie
,weten dat zijn groote eenvoud niet veroudert of voorbij gaat. Het
droef-dwaze beeld van muggen, die een paard gaan verslaan, en
tevens van lieden die hun vergrootglas krampachtig gericht houden
op de eigentijdsche muggen, is naast dwaas tevens grenzeloos oneerbiedig
I;: liefderijke aandacht opzij gezet, om plaats te maken voor
tempo. De snellen ontkennen bij. voorkeur alles, wat herinnering
wekt aan den tijd, toen « tempo » nog niet geheven was tot een geforceerd. mystisch begrip zonder verklaarbaren achtergrond. Er is geen
tijd voor liefde. En deernis is stom ouderwetsch.
Dat echter, van die merkwaardige scheiding af, die de Fransche
revolutie ook voor de literatuur in de ons omringende landen was,
de deernis het ingrijpendst beweegmotief vin het proza is geweest,
kan niet ontkend of gepasseerd worden. Dat deze socialiseering der
literatuur naast aesthetisch voordeel, in den vorm van veralgemeening der beelden, ook nadéelen bevatte : verburgerlijking en hypocrisie, kan erkend worden, zonder de winst met het verlies tegelijkertijd te offeren.
Inderdaad, de hier geschetste periode, namelijk die van opkomst en bloei van het realisme, dreigde menigmaal te verburgelijken.
Wie het plebs in zijn aandacht betrekt, kan er blijkbaar meê besmet geraken, ook al is dit plebs uit society-kringen gerecruteerd.
Meent echter iemand, dat het hardnekkige realisme nu ineens
voorbij is, omdat het eventjes pieperig aangekeft wordt door gederailleerde snellen ? Heeft dit literair realisme. dan reeds het einde van
haar mogelijkheid bereikt ? Zij, die den ontwikkelingsgang van • de
sociale vertelmatige letterkunde vermogen te zien, een oogstreep
boven de dagelijksche critiek uit, weten beter.
Zij zien het realisme opkomen, zwaar geladen van revolteerende
deernis. De Fransche revolutie heeft iets meer gedaan dan een
koninkrijk geslecht, het heeft den slager tot koning geproclameerd.
Louis onttroond; de troon voor den burger.
Werd toen de kunstenaar, die voorheen majesteit en riddergeest beeldde, niet logischerwijs gedreven tot denburger ? Geen
slager, ja geen bedelaar, was den kunstenaar van toen af te gering.
De literaire aandacht, kenterde van Trianon en elegante harders740

kout, naar den weedom van een zwangere dienstmeid ion een steenen
straat.
De motor van deze minutieuze aandachtskunst was deernis.
Liefde tot maatschappelijk (later zedelijk) veronachtzaamden.
Alleen waar de tendenz niet groeide boven des kunstenaars zeggingsmacht uit, ontstonden in deze constellatie groote kunstwerken.
Vond de latere Tolstoï in « Oorlog en Vrede » voldoende kunstzinnígen drang en pathos, om de maatschappelijke tendenz te rechtvaardigen, in (c Opstanding » overwoekerde bedoeling de schoonheid.
Ziehier, in enkele woorden kracht en beperking tevens, van de sociale letterkunde.
Ontleden we nu even de aanleiding tot deze kunstenaarsdeernis.
Welke tekorten riepen om vervulling ? De burger, gelijkberechtigd
geworden, vroeg éérst brood, later comfort. Toen hij nog brood
vroeg en menschenrechten en vrijelijk uitgebeeld kon worden,
joelend van paringsdrift, was hij van elementaire kracht en voor den
socialen kunstenaar een object tot grootsch werk. Toen hij alles had
(en meer) dan eertijds relatief gesproken Marie Antoinette bezat of
begeeren kon (en deze koningin verstond beter de hooge kunst van
het verlangen dan het volk), greep de burger naar het comfort. En
van toen af werd hij weerzinwekkend. En met den burger de
burgerlijke literatuur tevens. Passie maakte plaats voor maatschappelijke standing, roep om brood voor de seniele kreet : de kunst
aan het volk.
Dat de aristo's onder de kunstenaars toen teruggetreden zijn,
nadat zij op de wijze van het realisme, eerst woordkunstig, daarna
in psycho-analystische beelding van het gajes en tenslotte toen niets
hielp, in de anatomie der burgerlijke verwording en verveling nog
wat geliefhebberd hadden, laat zich goed verstaan.
Maar dat zij in dezen ontwikkelingsgang van het realisme, het
uitpad niet gezien hebben, dat wees naar nieuwe open landen, frisch
bedauwd en argeloos, kan alleen verklaard worden door de subjectiviteit, eigen aan diepen afkeer. Wie nu dit uitpad wil leerera
kennen, doet o. a. goed, met mij de ontwikkeling van den realist
Streuvels even in vogelvlucht te volgen.
Toen het burgerlijk realisme alreeds de later vervelend-gebleken
woordkunst ging behoeven, om weer even op te vlammen, dus in
de dagen waarin een aristocratische twijg (de woordkunst) geënt
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werd op een plebeïschen stam (het realisme), toen er nog maar
een nuanceel verschil overgebleven was tusschen een preek en een
roman, streefde tegelijkertijd het realisme en het classicisme naar de
suprematie. De Tachtiger Beweging en « Van Nu en Straks »
tevens, zijn deels realistisch, deels classicistisch reveil geweest. In
beider opzicht waren deze aansporingstijden echter anti-burgerlijk
en deze negatieve eigenschap werd het bindmiddel.
Toèn zette Streuvels in. Het is een eigenaardige lacune in de
overigens zoo fabelachtig scherpzinnige Vermeilen geweest, dat hij
niet oogenblikkelijk (en ook later niet) gevat heeft, wat Streuvels precies
scheidde van Buysse en de anderen. In Streuvels brandde namelijk
weer de frissche ongeschonden liefde tot zijn objecten, die denken
deed aan den hartsdrang der eerste groote realisten van na de revolutie. Streuvels had ze koppig lief, z'n figuren. Hij wist, dat de boet
van zijn grond houdt, ook al is de grond arm of leemwreed. Hij
wist, dat de oeverbewoner van de rivier houdt, ook al moet hij acht
maanden per jaar tegen het water vechten en al verdronken broêrs
of kinderen in het meedoogenlooze water. Zóó; ontembaar, onredelijk, koppig. hield Streuvels van zijn objecten„ ook al smeerden ze
hem, gelijk het toch zoo goede jantje Verdure deed, een proces aan
zijn broek wegens laster.
Deze bevruchtende, levenschenkende liefde, geboren uit aandacht tot het geringste, was de nieuwheid en apartheid van Streuvels.
En dat het wèl in deze brandende liefde, de oudste eigenschap van
het realisme schuilde, niet in het onderwerp, heeft de imitator Teirlinck met zijn (c Uchtendsotternye » terdege ervaren.
Eerst later hebben ook àndere realisten zich op dit spoor gezet.
Maar een der typische, te weinig onderzochte eigenschappen van
het realisme, was altoos de spoedige afmatting van het ideële (sociale)
motief, dat in den vorm van tendenz een stuwenden onderstroom
ervan uitmaakt. Eenmaal ƒ tweemaal, kan de realist met vuur om
brood voor het volk roepen, de derde maal zal hij vervelen gaan.
Nu vindt zijn deernis spoedig weer een nieuw blinkend motief...
even spoedig is het echter weer gemeengoed. Tegen dat het motief
sloom wordt, komt telkens het cynisme weer op. Het cynisme heeft
in het realisme langer adem dan de liefde, maar de liefde is hardnekkig
en komt keer op keer weerom.
Sinds Streuvels hebben de realisten deernis gewekt voor armen,
mismaakten, idioten, geborneerder, geslachtelijk hongerenden en
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geslachtelijk defecten; voor misdadigers, door noodlot gedrevenen
en miskenden. Na iedere phase kwam de burgerlijke tegenslag, met
... de kroniek van een familie... eindeloos ebbend, saai en virtuoos.
Alleen Streuvels behield bij zijn aandachtig beschouwd onderwerp, ook den onderstroom, zijn liefde tot het object, dat hem redde
van verburgerlijking. De ontwikkeling die zijn realisme doormaakte
ging niet via het alcoof, het sanatorium, het gekkenhuis, de gevangenis; deze ontwikkeling was van geestelijker structuur en daarom
voor de uiterlijken schier niet waarneembaar.
Was Streuvels woordkunstenaar in de dagen der woordkunst,
hij was het als adept en voorganger tevens. Want een der typische
eigenschappen van dit natuurlijk talent was en is gebleven, een volledig open staan voor de beweging van den tijd. Zijn woordkunstig
proza droeg namelijk toen reeds in zich, de kiem van de ontwikkeling,
die het realisme tijdens en door hem, zou doormaken. Het was geen
l'art pour Part, maar kunst uit hartsdrang, uit liefde. De woordkunst
was hier een louter gevolg van de verovering van een nieuw-glanzende
wereld door een boerenkind... dat schoonheid proefde. Dit was een
jubel aan het begin van een geestelijk groeiproces, want het WestVlaamsche volk was aan zijn re-naissance nog niet toe. De woordkunst der Tachtigers was een weloverwogen manifestatie tegen de
futloosheid van een zieke uitgediende cultuur.
Alzoo; de Tachtigers reconstrueerden op verstandelijke wijze,
uit reactie, een glorieperiode der schoonheid; maar in Streuvels
opende zich voor een mediaeval volk zulk een glorieperiode voor
het eerst. Even nieuw, zij 't weelderiger en brillanter, Rubens eens
Anna van Oostenrijk schilderde, beeldde Streuvels zijn menschen
van het land, als nieuwe pas-ontdekte wonderwezens, die nog geen
toegang hadden tot de literatuur.
Maar Streuvels heeft zijn boeren geïdealiseerd, zegt de gemeenplaatscritiek der leeraren M. O. en H. O. Wèlk een triestige kortzichtigheid, die niet weerlegt kan worden, door er op te wijzen, dat
het diepere leven van eenvoudige zielen noodwendig van ongeweten
diepgang zijn moet. Wat deze vossen voor idealiseering aanzagen,
was in werkelijkheid de hier bedoelde uiting der deernis in primitiefsten vorm, de navelstreng waarmede Streuvels, ondanks zijn
woordkunst, toen reeds aan het sociale realisme verbonden was.
Streuvels beminde zijn volk. Hij zag, scherper dan wèlke schoolvos
ook, met door liefde ingekeerde oogen, de uiterlijke desolatie van
.
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volk. Wat hij echter beeldde, het was de mystische kern, die hij,
óf aanwezig wist óf terug verlangde.
Na Streuvels hebben bijna alle Dietsche auteurs van het landleven, hun sujetten aldus « geïdealiseerd », en omweven met elementaire voornaamheid, in tegenstelling met de Fransche realisten,
Johan de Meester, en Querido, die ons den boer hebben willen doen
kennen, als een vies beest, dat niet denken, wel tellen kan. Maar
in de meeste auteurs van het landleven na Streuvels, ontstond een
neiging, om hun sujetten te voeren tot geestelijke en maatschappelijke
aufklárung : een vlucht van het argeloozen, van het rudimentaire
tevens. Hier weer... de deernis. Nu deernis met geestelijk verworpenen. De kunstenaar had ervaren, welke waarden in de cultuur
verscholen lagen (ondanks de cynische geringschatting der snellen
voor de cultuur) en zij wilden deze waarden mededeelen aan de onontwaakten, uit liefde. Op dezelfde wijze als de eerste literaire realisten brood opvorderden voor hun hongerig volk.
Lezer, begint U hier den groei van het realisme te bespeuren?
De society-kronieker is dan nog volop bezig, op realistische wijze,
te gewagen van sexueele tekorten en zielsdefecten; de land-auteur
is reeds toe aan de deernis om een hongerende menschenziel.
In Streuvels ontwikkelt zich eender proces, in hèm echter ingetogener en minder uiterlijk. Zijn sujetten streven nog niet naar
kennis; later zullen ze gaan streven naar God. Tot eerder einddoel
kentert allerwege het realisme en niet alleen in ons land. De nood
van het corpus is geen oorzaak van erbarmen langer, de nood van
de desolate menschenziel, verre verkeerend van zijn Oorsprong,
gaat er voor in de plaats treden. Dit is het nieuwe realisme; Streuvels
heeft het om en in zich zien ontluiken en groeien.
. Sloeg vroeger een brute man zijn vrouw.... de realist vroeg deernis voor de arme geslagene; thans zal hij deernis wekken voor den
armere, die zich de ziel beschadigt, door zijn vrouw te slaan.
Deze nieuwe staat van- het realisme (noem het vroomheid,
smalend vromigheid als gij wilt) is geen moedwillige manifestatie,
geen program van bedachtzaamheid, maar puur gevolg van na-oorlogsche bezinning.
Zie ik het stout, als ik de gevolgen ' van den harden oorlog tweezijdig onderken : aan de eene zijde diepere eerbied en liefde tot de
menschenziel, diepere overgave aan Gods onwederstreefbaren
wil... ten anderen zijde koud cynisme en vermaterialiseering; krachtzijn
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meting, machines, glas, beton, staal, als even zooveel idealen.
Als echter heden dit cynisme U zeggen komt... ziehier het snufje
van 't modern-zijn, dan moogt ge gerust glimlachen over zooveel
verblindheid. Want dit oude vermulmde liberalisme, steunend op
Peen afgedane wereld-beschouwing der vorige eeuw, ontbeert thans
zoowel wetenschappelijk als in den diepsten volkswil, de stutsels
en hangt verloren in den tijd. Maar de deemoed, het zich tot den
Schepper terugwenden, is allerwege in het volksgeweten weer omhoog komend. Zij, die aan het hart van hun volk geklonken zijn,
door een navelstreng van liefde, worden in onze dagen van uur tot
uur door een verdwaald maar zoekend volk gevoed met godshunkering.
Noem het maar een mode, oude liberale cynicus. Was het een
mode, dat onze grootvaders vurig levend in hun tijd, doordrenkt
waren van Schopenhauer, Kant, Nietsche, Darwin ? Welneen. Het
was hun eerlijken drang tot waarheid. Is de huivering . van godsverlangen, die ons simpelst volk (ondanks socialistische groepeering)
doortrilt, een pose ? En ook een pose, dat de kinderen van dezen tijd
weer Gods hand zoeken vast te houden, zij 't schamend om wat zij
vroeger smaalden ? Het moge pose zijn in de oogen der krakerige
'oude liberale aestheten, maar wij, die in 't centrum van onzen tijd
staan, weten dat dit een blij, een zuiver jong idealisme is.
-

,

We hebben Streuvels gekend, als louter waarnemer van het
.leven der vromen. Een objectieve waarnemer, die nog niet toe was
.aan de dramatiek van het stelling nemen, van het strijdvaardig zijn.
.Daarom ontbrak ook in zijn schildering het element der actieve en
der mystieke devotie. Hij beeldde koel een altaar, waar het devote
volk voor neergeknield lag. Eerst later knielde hij met het volk op
eendere vrome wijze mede, en weefde hij mede in zijn werk het
barre gevecht van de ziel (zijn eigen ziel) die door Gods genade, tot
knielen gedreven wordt. Het Katholicisme in zijn vroegere leliezuivere verhalen was z66 objectief waargenomen, dat het kon gezien
zijn door een, die de schoonheid van dezen eenvoud schoon vond
voor de eenvoudigen, maar er eenvoudig schoon genoeg van had.
De Brusselsche aestheten ontvingen deze kroniek van Katholieke
schoonheid welgevallig, want ze was niet agressief en niet dramatisch bewogen. Op eendere wijze kan een kunst-historicus tien
dikke deelen vol schrijven over Mariakunst, zonder dat zijn logebroeders 't hem verwijten zullen.
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Meen echter niet, dat dit laïcisme bij Streuvels diep stak. Het
ware pijnlijk, er hier openlijk de oorzaken van te ontleden, hoewel.
ze, uit dit klaar en eerlijk kunstenaarsleven op eenvoudige wijze aantoonbaar zijn. • Gelijk in Noord-Nederland van Eeden direct van
Kloos afweek, door de eerste symptomen van zijn godshonger, zoo,
is er reeds in « Zomerland », via een onbestemd zwevend pantheïsme, kentering in Streuvels te bespeuren. Langzaam maar onaflaatbaar zet zich nu de religieuze dramatiseering van zijn werken voort.
Men hoeft slechts te vergelijken « De Werkman » met « Dood en
Leven in de Ast » om dezen groei helder voor oogen te bekomen.
Niet uit verandering van de onderwerpen laat zich dit proces,
waarnemen, maar wezenlijk uit innerlijke gesteltenis. Wie de onuitsprekelijke voornaamheid van een menschenziel wil leeren verstaan„
wijl de ziel voortbestemd is God te kunnen kennen, kan naar mijn.
inzicht in - «Dood en Leven in de Ast » een devoter Streuvels ont-moeten, dan in « Kerstmis in Niemandsland ».
Var, dezen groei heeft de gepatenteerde critiek niets bespeurd..
Deze ommekeer wérd door Streuvels dan ook al die jaren stil en
in zichzelven beleden. Hier kwam dan ook niet feitelijk een 1oomsch
kind tot de kerk terug, maar een Christen ervaarde simpelweg, dat
de evenwichtige vroomheid van zijn landsbroeders, ook waarde inhield voor zijn eigen door de schoonheid aangestreken ziel. Streuvels
leerde, dat de schoonheid geen vervangster van het godsvertrouwen
zijn kan. En gecompliceerder is deze gebeurtenis gelukkig niet..
Eenige jaren geleden vestigde ik er reeds de aandacht op,
namelijk in een bespreking . van « Werkmenschen » en zèlfs
in de kristalliseering van herinnering, ' waar « Prutske » uit ontstond,
was reeds deze kentering waarneembaar. De baarlijke onzin die over
« Prutske » verspreid is, doet in dit verband, achteraf bezien, komisch.
aan.
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En nu is dan de kogel door de kerk. Ja, in dubbelen zin. Deverschrikte aestheet van de oude lichting, heeft den knielenden Streu-vels betrapt, in zijn snood bedrijf van het gebed. Want in « Alma
met de vlassen haren » is Streuvels niet alleen meer de waarnemer
van een simpel vroom volk, maar bouwt hij een godsdienstig conflict,
waar zijn indringende persoonlijkheid deel aan heeft, stelling in.
neemt. Omdat de logische groei naar deze religieuze dramatiek niet.
op tijd waargenomen is, springen ze nu als verschrikten rond en roe-746

pen : Stijn Streuvels geclericaliseerd! De vromerigheid in de letterkunde teruggekeerd! En de rest navenant...
Zij vertellen ons, en helaas is in Noord-Nederland Albert Helman ook door deze bijziendheid aangetast, dat Streuvels « op z'n
ouden dag » een kwezel is geworden. Maar ze weten niet, dat integendeel Stijn Streuvels' Alma volkomen aansluit bij . de ontwikkeling,
die het realisme buiten het geëxperimenteer met bloedarm snobisme
om, moeizaam heeft doorgemaakt. Ze weten niet, dat de argelooze
Streuvels groeienderwijs bereikt heeft, waarnaar in heel Europa,
honderden jonge. kunstenaars krampachtig streven met scherp-gespannen wil:.. naar een volkomen Godsovergave. Ze zoeken bij-oogmerken en nog vóór die gevonden te hebben, kraaien ze reeds van
de daken, dat de berekening natuurlijk aanwezig moet zijn. Anders
wijdt men toch zijn kunnen God niet toe...
't Is merkwaardig. Als een alcoof-realist het beestenleven van
erotische gulzigaards beschrijft, vraagt niemand zich . af, of soms de
man bezig is zich ook persoonlijk te verliederlijken. Zijn melkboer
blijft melk leveren en zijn salonvrienden en vriendinnen achten hem
niet minder hoog als heer. Maar noodra waagt een kostenaar het,
den strijd van de ziel om haar zaligheid te noteeren, of de kwade
tongen komen los en braken laster. Meneer moet minstens door de
Jesuïten omgekocht zijn. De parti pris is doorgaans zóó fel, dat aan
echtheid der aandoeningen zelfs in de verte niet meer geloofd kan
worden.
Eenmaal hebt gij, Streuvels, ons willen doen gelooven in geidealiseerde boeren en we hebben het geslikt. Kenners van het landleven
zeiden wel menigmaal, dat onder de uiterlijke ongeliktheid van den
boer een diep innerlijk en voornaam leven schuilde, en zij verdedigden U, wijl ge de onbelangrijke, voor iederen botterik zichtbaren
buitenkant van _ den landsman maar onbeschreven liet, wij echter
dachten er het onze van. Uw boeren waren maaksels, uw taal was
maaksel... maar 't was schoon maaksel.
Echter nu uw Alma zich nederig neerbuigt tót God, offert, en
een mystisch zielsbezit verwerft, blaffen wij U, uit onze zekerheid
van het Groote Niets toe : gij Zijt een femelaar, die een femelaarster
typeert!

Arme Streuvels. Ik ken, door uw werk, meen ik, al uw tekorten
maar nimmer heb ik U, goddank, op leugen betrapt. Zoo eerlijk als de
dauw was altoos uw werk, even eerlijk is het gebleven tot op heden.
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Uw Alma is een zuiver landskind; in haar groote diendende vroomheid
geloof ik, omdat ik de innerlijke vroomheid die in het landsvolk leven
kan, óók heb waargenomen. Haar mystieke zijn aanvaard ik, want
zoo groote zieleadel is denkbaar op den bodem van een simpele volksziel.
Wel deel ik het bezwaar van sommigen, dat soms uitingen van
haar klaar gevoelsleven door U meer verteld (beredeneerd) zijn,
dan waarneembaar gemaakt uit den verhaalgang. Maar wat wil men?
Dat zonder traditie plotseling de volkomen gave realistische roman
van godsovergave ontstaan zal ? De realisten van de oude school
hebben .tallen brillante voorbeelden gehad, gij stondt alleen, want
gloednieuw was de phase, die gij intradt men dezen roman.
Ook ontwaar ik in Alma een zekere schuchterheid, een aarzeling
tot getuigen. Laat echter een neophiet, die vroeger in onverschilligheid - voor God leefde, zijn oude vrienden eens tegen komen. Stel,
het is geen grove leger-des-heils-dragonder, maar een fijnzinnig
mensch. Hij zal, niet uit schaamte, maar uit vrees God in zich en
God door die anderen te kwetsen, stamelen, waar de dragonder
pathetisch getuigen zou en met gewijde teksten slingeren. In « Alma »
is iets van deze stameling merkbaar; het boek is er mij des te liever
om. Het was mij nog een getuigenis te meer van de echtheid der
ontroeringen.
En dan te weten, hoe lustig de weg omlaag zich schilderen laat
en hoe moeilijk en zwaar het is, wijding te beelden. Wie der zinnen
breidelloosheid beschrijft, hoeft althans zijn eigen corpus geen geweld
aan te doen. Dat wil vanzelf wel mee. Maar op de hoogtetoppen is
het eenzaam en wie een alp beklimt, ervaart eerst hoe, zwaar zijn lichaam hem weegt.
Rr

Nu even, aan het slot : vaststellen. Het realisme was immers
dood ? De omwentelaars, die ons het nieuw proza kwamen brengen,
hebben zich hoofdzakelijk bepaald tot periodieke lijkzangen op het
realisme en tevens tot het aanplakken van manifesten, behelzende
wat zij ons.., straks... zouden bieden. Er is een bibliotheek vol proclamatie's geschreven, in den zelfden tijd dat het dienende realisme,
uit liefde geboren (al was het dan slechts liefde tot den materieel
misdeelde) door de donkere poorten van zwoelheid en zielsdefecten
heen, kenterde naar een innerlijker waardij, naar de bovennatuurlijke
liefde om Gods wil.
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Thans gaat dat veelgesmade realisme haar uiteindelijken vorm
vinden : de hefboom te z ijn van de arme verhanselde ziel tot haar
Maker. Uit liefde geboren, vindt het einddoel in opperste liefde.

En niet eer, dan nadat in het realisme dit hoog einddoel voltrokken
zal zijn, zullen wij het naar mijn verwachting zien overgaan in weer
^ andere kunstvoortbrenging. Een nieuwe kunst, in stijl zoowel als
drijfveer voor ons nog van onbekenden aard.
Twisten wij niet over de vraag, of de kunst dan toch een doel
heeft. Maar constateeren we, dat de liefde onder de menschen of...
mogelijk... Gods liefde tot de menschen, zich bediend heeft van het
realisme, om van ziel tot ziel zich kenbaar te maken.
Aan den zestigjarigen, jeugdigen, want aldus zoo modernen
meester, de eer, zóódanig open gestaan te hebben voor de deiningen
van onzen diep-bewogen tijd, dat deze kentering in - zijn arbeid
argeloos en zuiver tot openbaarheid komen kon.
;
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Streuvels' na-oorlogsch Werk
door Joris Eeckhout.

Brunetière beweert ergens, dat. het « curriculum vitae » van een
groot schrijver gewoonlijk over drie stadia loopt. In een eerste, zoekt
hij `zijn eigen weg; in een volgende, blijkt deze gevonden; en, in een
derde doorgaans verloren.
Ook op Stijn Streuvels werd die formule toepasselijk geacht.
Hij zou dan, sinds den oorlog — de scherp-afgeteekende grens tusschen
twee werelden, ook in de litteratuur — het derde stadium ingetreden
zijn.
Dr. Moller — om nu niet te gewagen van sommige jongeren,
die er al dadelijk bij zijn om een oudere voor uitgepraat weg te zetten —
schijnt er geen ander oordeel op na te houden, waar hij, met een ergerlijk gemis aan objektieven kijk, in zijn « Beknopte Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde (i) », zonder verpinken neerschrijft, dat
Streuvels zijn « na-oorlogse » werk weinig belangstelling vindt ».
Weinig belangstelling vinden, is hier blijkbaar synoniem met
weinig belangstelling verdienen.
Bedoeld werk bestaat o. a. uit « Genoveva van Brabant » ( 1 9 1 9 2 0 ;
volksuitg. '2I), « Prutske » (' 22), « Werkmenschen » ('26), en « De
Teleurgang van den Waterhoek » (' 27).
« Genoveva van Brabant » : het was Streuvels' eerste opzet, die
oude legende eenvoudig tot een nieuw volksboek om te werken.
Vooraleer echter tot de definitieve redactie over te gaan, wenschte
hij kennis te maken met de vele, in den loop der eeuwen, hier en
elders verschenen Genoveva-uitgaven. Met het getal dezer, steeg zijn
belangstelling in het onderwerp. Zoo gebeurde dan ook, dat het eerste
plan, eigenlijk het laatst uitgevoerd werd.
Genoveva zou dus spelen in het begin van de achtste eeuw.
Kon men er nu eenmaal in slagen, om het verhaal van haar lotgevallen,
een kultuur-historisch dekor te verwezenlijken, dan was het niet
uitgesloten dat het werk meteen uitzette tot iets aanzienlïjkers, dan
alleen maar een volksboek.
-

(1)
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Tilburg, '28, 2e druk, blz. 286.

Maar hoe zich te dokumenteeren, over zoo weinig-bekend een
periode als de merovingische ? Evenals Marie Koenen in « Het
Koninkje » en « Stormenland », wist ook Streuvels dit klaar te spelen.
Een karweitje, dat hem denkelijk al evenveel zweet zal gekost hebben,
als Flaubert de zware voorstudie tot « Salambo » of Querido deze
tot « De oude Wereld ».
Zweet en tijd; aan tijd intusschen mangelde het zeker niet; 't was
immers oorlog, en, geen mensch die er een einde aan zag. Vanzelf
dus bleek de schrijver aangewezen op een werk van ruimen omvang.
Nu men volkomen buiten voeling met de wereld van zijn tijd
leven moest, viel er niets beters te doen — men vergat er meteen
zijn verdriet bij om de afschuwelijkheid van het dichtbije menschenbedrijf ! — dan de wijk te nemen naar het verre, en daardoor juist,
altijd min of meer sprookjesachtige verleden.
Zoo is « Genoveva van Brabant » geworden een lijvig opus in
twee deelen (naderhand tot een eendeelig volksboek gereduceerd)
en onze beste, vlaamsche historische roman.
Van die lange reis naar verstreken eeuwen, keerde Streuvels
terug naar eigen, onmiddellijke omgeving : zijn huiskring. Hoe zou
hij hier niet op bestendig-blijde stemming geraken, bij het roerend
nagaan van 't opensprietelend, rijk-verrassend leven in zijn dochtertje,
het lief « Prutske »!
Een ander oorlogsgave — voor Streuvels, en ook voor ons —
dat « Prutske » !
't Zou mettertijd nog meer broertjes en zusjes krijgen in de
nederlandsche letterkunde. Ook elders telde het er reeds heel wat.
Geen wonder trouwens, dat in « de eeuw van het kind », ook de literatuur over het kind een bloeitijdperk beleeft. Een der voortreffelijkste uitingen daarvan — al behoort ze niet tot de, bekendste — is
het, door dichter Walter de la Marc ingeleid, boek van Frank Kendon
« The small Years » (Londen, '3o).
Maar, algemeene karakteristiek van de meeste werken, waarop
de kinderlitteratuur beslag legt : die kleuters doen doorgaans veel
te wijs voor hun jaren. 't Zijn niet langer spontaan-zich-uitlevende
kinderen, met eigen psyche, essentieel verschillend van deze der
groote menschen — al is het kind ook de vader van den man — maar
plezierige, bontgekleede poppetjes, en men hoort en ziet er gedurig
den schrijver achter !
Wie « Le petit Trott » en « La Speur du petit Trott » van André
751
,

Lichtenberger las, . geraakte vooral bekend met den fijnzinnigen
Lichtenberger zelf, en slechts in zeer bescheiden mate met de beide
« Trottjes ». Het was den auteur nochtans te doen een roman te
leveren, waarin de « Trottj es » als zelfstandig-handelende personagetj es zouden optreden. Hij kwam echter onophoudend zelf om het
hoekje kijken ! 't Lag in Streuvels bedoeling heelemaal niet, van « Prutske » een roman te maken. Hij zal overigens dadelijk, en zeer duidelijk,.
ingezien hebben, dat het leven van zijn dochtertje, wijl het haast
uitsluitend op één, en dan nog wel betrekkelijk eng plan beweegt,
en dus tot weinig verweg-kronkelende verwikkelingen leidt, daartoe
geen toereikende stof bood.
Hij wilde alleen meedeelen, hoe hij, dag in, . dag uit, de doening
van zijn kind gadesloeg, en wat een vreugde hij daar aan beleefde.
Hoe aanstekelijk deze geworden is, ondervindt al wie Prutske's
leven meemaakt, van 't oogenblik af, dat het, in den winter. van 't
oorlogsjaar '16, het licht ziet — dat licht was eigenlijk het weifelende
vlammeke van een wieklampje met komiteitvet ! — tot op den dag,
dat het bij de zusterkens naar school moet.
Daartusschen, wat een joelen in een aardsch paradijs, . waartoe
alleen de kleinen de wereld weten om te scheppen. Wat een weelde,
om al wat er leeft, binnen en buiten den huize : vader, moeder, broer
en zus, de poppen, de vogels, de geitjes, de konijntjes, de bloemen
en de keitjes. Elke dag is een nieuw festijn; elk oogenblik een ander
geneugte! Niets immers kan de sereenheid van een kind overwolken;
als neuriën loopt het te midden der verwoesting. In ' i 8, sloegen Streuvels en zijn gezin noodgedwongen op de vlucht. De gruwel was pas
van de lucht, of ze keerden huiswaarts. In welk een staat, vonden zij
« 't Lijsternest » terug ! Het « unheimische » er van zou Prutscke niet
eens opvallen, zoodanig was zij « verlaan » om van onder de puinen,
« van haar eigen goed te redden wat nog gered kon worden ». Hoe
heerlijk een pret haar avontuurtje met dien engelschen generaal !
Dit kiekje zal morgen onze beste bloemlezing en illustreeren
Streuvels neemt afscheid van den lezer, met de hoop, eens over
Prutske, een andér historie te schrijven, en hij wenscht er bij ; « mocht
zij ook even als deze uwer kleuterjaren op een gelukssprookje gelijken » 1
In afwachting, herhalen wij met den gelukkigen vader : « Prutske,
al wie met u mochten omgaan, hebben in uw gezelschap heerlijke
dagen beleefd » 1
Over « Prutske » — maar 't is zoo klaar als een klontje, dat hij
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't boek niet gelezen heeft ! — uit zich Dr. Moller als volgt : «...de
geschiedenis van een klein meisje, meestal onecht; we hooren te veel
Streuvels ». Is 't wel, degelijk, de degelijke Dr. Moller, dien we te
hooren krijgen ? Men geeft hier immers onder-op te verstaan, dat
« Prutske » geen roman geworden is, eenvoudig omdat Streuvels
geen roman te komponeeren weet. Tot staving kon immers verwezen
naar de misbakken proef : « Dorpslucht ».
Waarop al dadelijk dient geantwoord : laat staan dat, in bedoeld
boek, de uitbundige stof — minstens voor drie romans is er voor handen ! — den schrijver te machtig bleef, en dan ook heelemaal overrompelde; daar is echter « De Teleurgang van den Waterhoek » : technisch beschouwd een zeer knap-gebouwd roman.
Nu weet ik wel, dat men tegen dit boek bezwaren inbracht
zoowel vanP sychologischen als van ethischen aard. Wat de eerste
betreft, werd getornd aan de kredibiliteit van het roman-gegeven zelf;
m. i. verkeerdelijk : een verschijning als die jonge ingenieur maakt
misschien wel een uitzonderings-individu uit _ — al ben ik ook dà^t niet
zoo zeker ! — maar blijft zelfs als zulkdanig volkomen aanvaardbaar.
Wat de andere grieven aangaat, moet toegegeven, dat het boek
alleen voor zeer rijpe lezers bestemd is.
Onder 't lezen van Streuvels' « Werkmenschen », kwam me de
volgende zet van La Bruyère te binnen : « le plaisir de la critique,
nous ote celui d'être vivement touché de très belles choses ».
Een dergelijke opvatting
van de kritiek, dient
P
.. natuurlijk vierkant
afgewezen. Den waren kritikus gaat het eigenlijk andersom. Van « le
plaisir de la critique », kan bij hem maar spraak zijn, als gevolg, en,
in de mate, van de diepe ontroering bij het lezen ondergaan.
Wie « Werkmenschen » genoot, zou dan ook niet aarzelen, moest
zich een keus opdringen uit Streuvels' aanzienlijk opus, in één adem
met « De Vlaschaard » o. a. « Werkmenschen » te vernoemen, vooral
omwille van het er in voorkomende « Kerstmis in , Niemandsland »,
het middenpaneel van een tryptiek, waarvan de luiken heeten : « De
Werkman », en « Het Leven en de Dood in den Ast ».
De eerste uitgave van « De Werkman » dateert uit het jaar `i i.
Niet zoo heel velen denkelijk is het opgevallen, dat Streuvels nooit
vrede heeft met een eerste geut, en dan ook, voor een tweeden, en
zelfs derden druk, den ouden tekst, en meteen zichzelf, op de pijnbank legt. Niet vooraleer de « afgedane vorm » — 't epitheton is van
Streuvels — voorhanden is, koelt de koorts. Koorts die tevens ook
-
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hoogste weelde heet en daarna — het is trouwens, een gewoon verschijnsel bij kunstenaars — .dadelijk daalt tot volkomen onverschilligheid ten opzichte van den definitieven vorm. Juist alsof een schrijver, die er nochtans het beste van zichzelf in verwerkte, daar luttel
of niets van eigen wezen terugvond.
Sommigen wijzigen al maar door hun tekst+ 't blijkt echter dat
hun veranderingen niet immer evenveel verbeteringen uitmaken,
maar niet zelden heel wat « Verschlimmbesserungen » aanbrengen.
Bij Streuvels is zulks het geval niet; men vergelijke den « Werkman » van 'i i, met den « ne-varietur » van '2 .
Iemand die scherp-litterair-kritisch te lezen weet, loopt het al
dadelijk in 't oog, waar de uitdrukking gapingen vertoont. Dat valt
stellig niemand zoo duidelijk op als den schrijver zelf. Als bij intuitie
immers is hem bekend, naar welken vorm, als naar 'den meest-preciesen en trouwens, den eenig-gepaster, dient gestreefd, om een zaak
zoo te belichten, dat zij tot haar volle waarde komt.
Maar, welk streven bereikt onmiddellijk zijn doel ? «1'Art, volgens
Valéry — en met eigen werk levert hij de proef op de som ! — est
ure longue impatience ! » Dat zullen wel alle artisten beamen.
Sla er Streuvels gerust op na, vergelijk « Lenteleven » met « De
Teleurgang van den Waterhoek », en leg naast elkaar de verschillende
uitgaven van een en hetzelfde werk : de hiaten in de uitdrukking worden hoe langer hoe schaarscher, en blijken tenslotte bevredigend
aangevuld. Ieder teren:htwijzing door Streuvels aangebracht is doorgaans een werkelijke en merkelijke aanwinst : de realiteit werkt krachtiger _en direkter op den lezer in, de psyche van de personages wordt
scherper belicht.
Na dit kijkje in de werkkamer, terug naar Streuvels' beste
Kerstnovelle.
Zijn eerste is- het niet, noch vermoedelijk zijn laatste. Denk aan
dat prachtig « Kerstekind » ( i i) en aan 't blijde Kerstdaggeschenk '2g :
cc Kerstvertelsel ».
Streuvels, naar hij eens meedeelde, krijgt alle jaren minstens een
twintigtal bestellingen voor Kerstwerk. Maar hij slacht nu eenmaal
niet Paul Valéry, die, volgens eigen getuigenis, verzen en proza bijna
uitsluitend « sur commande ou demande » levert, en zich daarbij
zelfs het vaststellen van het getal-te-gebruiken-woorden laat welgevallen !
Daarmee moesten ze bij Streuvels eens voor de pin komen!
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Kunst wil ze deugen, moet volgens hem in den schrijver groeien
en rijpen, en dat heeft zijn tijd noodig. Hoe lang kan hij dan ook soms
door een onderwerp bezeten zijn. « Werkmenschen » lag vijftien jaar
in hem
« onvast te beiden
den aangenamen tijd
van volle uitspreekbaarheid.
Hoeveel jaren terug, werd « De Teleurgang .» opgevat ? Daar
is van den « waterhoek » en van « deken Broecke » reeds spraak in
« Zonnetij » (« In 't Water »), verschenen igoo. En « Alma » dan?
Zij is immers de laatste, definitieve inkarnatie van « Honorieneke »
uit « Lenteleven ». Dat de gruwel der verwoeste gewesten, Streuvels
rust noch duur liet, vooraleer hij daarvan « iets gemaakt » had, zal
niemand verwonderen, die zich rekenschap geeft, hoe sterk-visionnair een artist de Ingoyghemsche Meester metterdaad is.
Onder zijn machtige borstelstreek, ondergaat de natuur de
verbazendste en aangrijpendste transfiguratie. (Wat nu heelemaal
geen synoniem is met defiguratie.) Ze komt op een hooger, grootschei
plan te staan; een, dat nooit door kopisten en beschrijvers-zonder-méér.
kan bereikt.
Wie denkt er bij 't overschouwen van Streuvels' ruime fresken
aan een bepaald panorama, dat hier of daar zou te kieken zijn ? Zij
hebben een kosmische beteekenis; het zijn uitzichten op de elementen
die, evenals in de eerste dagen van de schepping, hun oerkracht
uitvieren!
Op den schilder-met-het-penseel, die eigenlijk maar over een
moment beschikt om de natuur op heeterdaad te betrappen, heeft
deze met de pen voor, dat hij rekenen kan op 't breed-zwaaiend
rythme van den tijd, om 't stevig-pulseerend leven geleidelijk op te
stuwen naar een apotheose, die des te schitterender is, naarmate zij
langer werd voorbereid.
Het kon niet anders, of in die wereld der woelende natuurelementen, moest de mensch naar 't achterplan verdrongen. 'handaar
het bezwaar herhaaldelijk tegen Streuvels' kunst ingebracht : louter
natuurschildering, en als keerzijde, gemis aan psychologischen diepgang in de mensch-uitbeelding.
Alsof er geen kunstwerken bestonden, . die dadelijk de bewondering wekken en waarin nochtans de mensch niet eens optreedt !
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En dan, bij zekere Streuveliaansche personages — denk bijv, aap zijn
kinderpsychologie — wat een teerhandig-bewerkte, bloesemende
ziele-kant!
Streuvels, letterlijk behekst door 't mysterieus leven in « Niemandsland », zou er de Kerstdagen overbrengen. 't Eerste wat hem
trof, was, natuurlijk, 't spel van licht en duisternis, van wolken,
wind en regen, 't onstuimig leven der elementen, het tooverde hem
een apokalyptisch visioen voor ! Maar aai: die loutere, zij het dan ook
overweldigende, uiterlijkheid, had hij nu zelf niet meer genoeg; ze
zou thans alleen als dekoratie-motief, niet als hoofdbestanddeel opgeroepen; hier diende den mensch de hoofdrol toegedacht!
Het menschelijk bedrijf in dien onmenschelijken chaos, waarop
kwam dat eigenlijk neer ? Wat zou het worden bij Streuvels ? Dat
wist hij zoo maar op voorhand zelf niet te zeggen, al roerde daar wel
iets in hem « ontvangen, niet geboren »....
Ook in « Niemandsland » wonen menschen; die er v66r den oorlog huisden, hebben er hun « kaveete » weer opgeslagen; bij de hand
echter is, vooral binst den winter, geen werk te vinden; dan maar
naar de verre fabrieken. De treinen spuwen de sjouwers telken
avond weer uit, en dan begint de tocht door den donkere naar huis.
« De ruimte vóór hen gaapt als een ovenmond, maar de mannen wagen er zich in,
kop voorover, de handen diep in de zakken gedeukt, de etenbeurs en de' drinkpul
bengelend op den rug, norsch, zonder een woord, stappen zij in ordelooze groep, volgen
op 't gevoel af een onzichtbaren straatweg, vol waterplassen en onverwachte putten.
Naarmate zij vorderen scheidt . hier en daar één van de bende af, slaan een zijweg in,
wagen zich in 't onvaste van drassige klei, in de richting waar zij hun huis weten te staan,.
Van langerhand verenkelt het gerucht der voetstappen, tot eindelijk Verhelst alléën
nog overblijft, die blindelings, uit louter instinct en dagelijksche gewoonte, door modder en water dompelend, zijn weg volgt...
— Demerie, Clabootere, Verseele, Lamertijn, ze zaten nu warm en droog in de
herberg, moesten hier ook voorbij, maar zouden wel heel den nacht blijven drinken.
Verbelst zijn gemoed was vol weerzin, geen enkele sprenkel blijheid. Wat stond
er hem thuis te wachten ? Een ingrimmig wijf, kindergeschrei, verwarmde kloerie en een
pieterig petroollichtje onder 'r havelooze dak aan zijn rattenkasteel waar de koude tocht
langs de gerren en spleten woei gelijk door eene zeef. Hij dacht aan het schitterlicht,
aan de warmte en de zalige gezelligheid der herbergszaal »...

Waar is de zalige tijd, dat hij hier woonde als « landenaar » op
eigen doening ?. Daar ligt de oorlog tusschen.
« Geleidelijk ontrolde in zijn, visioen heel het gebeurde, al 't geen hij de vier jaren
lang van dien schriktijd had doorgemaakt : het leven in de loopgrachten, ploeteren in
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water en slijk als een beest, terwijl boven zijn hoofd de heele wereld kraakte, zijn have en
goed stukgeschoten, alles onder water, wijf en heel de keutelbende jongens op de vlucht
en in den vreemde moeten kermen, ng den oorlog elkaar weer vinden, maar heel hun
bezit verloren, arm gelijk de luizen, en van de woning aleens de plaats niet meer te bespeuren waar ze gestaan had. »

Morgen is 't Kerstdag; zijn vrouw praamt hem om naar de
nachtmis te gaan; hun Dolfke zingt immers het Kerstliedeke. Hij
zal er heen; met bidden echter is hij niet zeer gehaast.
c Zijn afgestompte geest was ten ander sedert lang weerbarstig geworden aan indrukken van godsdienstige ontroering — hij kwam naar de kerk uit gewoonte, uit traditie, omdat het moest, plicht was en eigen aan den Zondag. Zijn gebed, bestond dan ook
enkel in een verstrooid opzeggen van 't geen hem uit de kinderjaren in 't geheugen was
blijven hangen, — meer dan 't Onze-Vader en Wees-Gergoet kon zijn verdoezelde zin
niet meer bijhouden, en 't gelukte hem dan nog zelden iets daarvan tot een goed einde te
brengen. Zijne aandacht ging evenmin mede met den missedienst, tenzij nu en dan, als
de verveling of 't ongeduld hem deden uitkijken hoever 't reeds gevorderd was, »

Maar - bier zou 't wonder geschieden.
« Nu gebeurde er iets dat Verhelst plots uit zijne verdooving opwekte, hem verrast
deed opkijken, als bij 't onverwachte openbaren van iets dat rechtstreeks uit den hemel
komt — hem een gewaarwording gaf van lentedauw met geur en bloemen op een zonnigen morgen in 't veld. Het was eene stem als helder water dat in lichtende kralen openspruit. — Verhelst voelde zich als 't ware van den grond opgetild en in de hoogte medegenomen, overdaan door een zalige verrukking, waarin hij zijne aanwezigheid verloor,
zijn geest opgelost in de blauwe walmen van geurigen wierook. »

Zijn Doifke is het Kerstliedje aan 't zingen.
De beschrijving van wat intusschen in vaders ziel omgaat, behoort tot de heerlijkste bladen van Streuvels (die geen fijnzinnig
psycholoog zou zijn!).
De laatste mis is thans uit.
u Toen er beweging ontstond en de menschen begonnen uit te gaan bleef hij met
de oogen onmatig wijd opengesperd, den geest dronken van vervoering, met zaligen wellust vervuld, plots door den slag der genade getroffen, gelijk iemand in wie het heilige
gevaren is, die geen grond meer genaakt, ongevodlig geworden voor alle aardsche ellende.
Maar nu was hij nog teenemaal onbewust van 't geen die genade in hem had uitgewerkt
— hij droeg alleen de argelooze overtuiging dat hij 't wonder der geboorte hier in de
kerk had bijgewoond, en den hemel open had gezien. Om den aandrang van zijn verlangen te voldoen, was hij door de menigte gedrongen, naar Dolfke toe; hij hield den jongen
bij de hand en samen gerochten zij buiten. »
-

Verheist is meteen een ander mensch geworden, of liever, de
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gezonde mensch van vroeger, de landman, is in hem weer opgestaan.
Hoe blij gaat hij dan ook de toekomst te gemoet; hij weet immers dat
de Voorzienigheid alles ten beste schikken zal!
« De woorden van het Kerstlied, die samenspraak met Jezus-Kind, hadden hem
den zin van 't leven geopenbaard. Op dat moment was de hemel opengegaan, hij had er
door een kier naar binnen gekeken, en vandaar uit, een lichtstraal opgevangen, den
klank der stemmen vernomen, en toen was de geur der eeuwige lente tot hem doorgedrongen... Op dienzelfden stond was de genade in hem gekomen — nu wist hij het duidelijk — het was gebeurd als iets heel gewoons, als een dronk water die ineens den
dorst lescht — onder den vorm van een sterk betrouwen. 't Geen hij nu gewaar werd,
't leek wel alsof het er altijd aanwezig was, maar gesluimerd — nu leefde het, hij hield
het niet alleen als een belofte, maar in werkelijkheid. Van stonden af gaf het hem een
nieuwen kijk op zich zelven en op de :wereld — hij herkende het aardsche in zijn echte
wezenheid en gedaante; keek er uit de hoogte op neer, gelijk de vogel die in de lucht
zweeft, van daar uit zag hij alles zoo klein geworden en onbeduidend, zoodat niets hem
nog schaden kon. »

Met dit verhaal, waarin de draad der bovennatuurlijke inwerking
zoo duidelijk vervlochten ligt, geraakten sommige kritici zichtbaar
een beetje verlegen. Zij vonden het eigenlijk een tikje te romantisch,
en wenschten romantisch (dat duizend en één beteekenis heeft) uit
te leggen in den zin van : afwijkend van, en zelfs strijdig met de realiteit.
Zij bleven aldus volkomen logisch met zichzelf : wat, volgens
hen, niet bestaat, kan ook den mensch niet beïnvloeden. Het is hier
echter de vraag, niet of voor hen, maar wel voor Verhelst, de genade
een werkelijkheid is. Vermits dit nu eenmaal aller-duidelijkst- blijkt,
is het heelemaal onlogisch aan de waarheid of waarschijnlijkheid
van deze personage te twijfelen.
Die Verhelst is een der pracht-eksemplaren uit Streuvels' wereld!
Ook over « Het Leven en de Dood in den Ast » uit te weiden, loonde
stellig de moeite. Het zou ons echter te ver leiden!
Teekénen wij, bij deze novelle, dan maar eenvoudig aan : allereerst dat ook hier, de belangstelling gaande gemaakt wordt, niet
door natuurschildering, maar, en zelfs uitsluitend, door zielkundige
uitbeelding; en, vervolgens, dat deze ontegensprekelijk verwijst naar
een vernieuwing, en verruiming van het genre.
Een verschijnsel trouwens dat gelijken tred houdt met een
grondigen ommekeer in de wereld der psychologie.
Men heeft niet langer genoeg aan feiten uit de wereld der be758

wuste reflektie, — men wil dieper, om ze te belichten, naar de donkere
krochten van het onderbewustzijn.
Over de personages uit « Het Leven en de Dood in den Ast »
deelt de schrijver mee, dat ze « van 't geen in de diepere lagen van
hun onderbewustzijn begraven ligt, elkander niets kunnen meedeelen » en daarom « als een alleenspraak bij zichzelf meumelen »:
Is het hun niet, alsof men hun eigen leven, als een film voor hun
oogen afdraait?
Hoe verrassingvol een litteraire schacht het onderbewustzijn
geworden is, blijkt duidelijk uit deze, . onze beste film-novelle. Een
model feitelijk van hetgeen Henri Ghéon, al te langdradig uitspon in
« Les Jeux du ciel et de l'Enfer » ( 2), nl. van den « inwendigen monoloog ». De aanwending er van heeft intusschen niets gemeen met de
gelijknamige methode door den Ierschen romancier, James Joyce,
uitgewerkt o. m. in zijn berucht boek « Ulysses » dat, hoe het ook
dadelijk in sommige milieu 's als geniaal stond aangeschreven, m. i.
alleen maar voor een geniale... vergissing kan doorgaan,
Bij den aanvang reeds van zijn litteraire carrière, was het Streuvels aan te zien, dat hij een eigen weg gevonden had; het is zeker
niet met werken als « Werkmenschen », dat hij gevaar loopt, die heerlijke, wijde baan te verliezen !
Ook met zijn jongste boek « Alma » ("3 1 )'is hij daar geen duimbreed van afgeweken.
Een kategorische, hoe dan ook wel-overwogen, bewering, die
zoo maar niet dadelijk door eenieder zal beaamd. Wat dan in eerste
instantie wijst op het bekende snobisme van velen, die minstens
met ieder seizoen van lievelingsauteur wenschen te wisselen, om
« à la page » te blijven.
Stellig wordt « Alma » ook in de litteratuur, wat zoo iemand in
de realiteit steeds geweest is : een twistappel, of, om het uit te drukken
in den stijl van 't boek : een teeleen dat tegenspraak uitlokt, « signum
cui contradicetur ».
« Alma » beeldt immers het leven uit van een heilige. Een zeer
bizonder, want zeer... gewone heilige. Een eenvoudig buitenmeisje,
waar niemand op let; er is trouwens niets aan te merken; het loopt
1

-

(2)

Driedeelig roman, Parijs, '29.
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naar school; doet zijn eerste-kommunie, gaat dar werken, eerst bij
den boer, daarna op de fabriek, - maar God heeft het uitverkoren
tot zijn uitgelezen bloem...
En 't gaat Alma in haar opgang tot God, zooals allen die - Zijn
stem vernomen hebben, en overrompeld worden door de Minne.
Alle dingen om haar heen veranderen van uitzicht; in alles voelt zij
« de afspiegeling der opperste schoonheid die van God uitstraalt. Zij onderging de
weldaad van den zoelen dooiwind als de genade die de ijzel in hare ziel had doen. smelten.
Zij kreeg het gevoel door iemand onzichtbaars vergezeld te zijn, — de gewaarwording
in een droom te wandelen : haar lichaam lenig en fijner dan de lucht, dat bij elken stap
van den grond opwipt en eindelijk geheel in 't ijle zal voortzweven...
Te huis zou zij het groote nieuws onmiddellijk vertellen; zij moest hare vreugde
uitzingen, gelijk de vogels hun lust, — 't was vliegen dat ze deed over den grond...
Alles zag zij op de gewone plaats, met zijn zelfde uitzicht, — eene groote kalmte
overviel haar, en op den slag voelde Alma dat het niet kon, niet mocht — dat het iets was
voor haar alleen, niet voor de anderen. Zij verscheen er met den glimlach der tevredenheid op het gelaat, met een straal uit den hemel in de oogen, maar niemand bemerkte
dat er iets bijzonders met haar gebeurd was. Zij deed als naar gewoonte : snapte den
boreling uit de wieg, taterde en stoeide met de kleintjes, en hielp moeder om 't avondeten te bereiden.
Eens op haar kamertje werd Alma plots bewust van Gods aanwezigheid, viel v66r
haar bed op de knieën, met den kreet die heel hare dankbaarheid en volledige overgave
uitdrukte :
— Heer, wat moet ik doen?
En onmiddellijk kwam het antwoord:
— De Geest is in u en zal u leiden; wees in alles gerust : de Engel waakt over u.
Het was dezelfde verrukking : het verschrikkelijk licht!
Alma lag in aanbidding neer, ademloos af te wachten 't geen volgen zou, bewust
van hare nietigheid, rillend van ontzag.
— Mijn kind, gij hebt mij uwe ziel aangeboden als een bloem, nu moet gij u
bekwamen om op te bloeien in heiligheid, opdat ik die bloem plukken kan...
Alma wist niet of zij zelf het was of een ander die voor haar antwoordde:
— Heer, doe met mij wat Gij wilt - ik ben geheel aan U. Zeg mij wat ik doen
moet om U te behagen.
— Mij navolgen.
...Toen kwamen er geen woorden meer : er bleef nog enkel de schitterglans van
licht-en-stilte die het geluid had omgeven. Voor Alma was het een opvliegen geweest
van de aarde weg, naar God — een stroom van gelukzaligheid overweldigde haar. Zij
was niet ontsteld, de toon en 't gevoel bleek louter goedheid, alsof het van allertijden
zoo beschikt was en gebeuren moest, zij nam het op met kinderlijken eenvoud, gelijk
iets dat haar is toegezegd en te wachten stond. Het was er het verblijdde haar. Al het
voorgaande scheen ineens weggeveegd, van een ander, zij was er uit opgeheven. Zij
voelde zich voor iets hoogers bestemd, bereid alles te doen 't geen God van haar verlangen zou, zonder voorbehoud, in blinde overgave. Ineens was eene vastberadenheid
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in haar gekomen en eene wilskracht, — alle vrees geweken — met de verzekering dat
haar van de wereld geen kwaad meer kon geschieden. Zij bekende zich de dienstmaagd
des Heeren, overgegeven aan Zijn wil, gereed Hem na te volgen en alzoo hare roeping
te vervullen. a

Volle overgave aan God in zonnige en donkere dagen. Ook
deze laatste blijven haar niet gespaard. Bekoringen bestormen haar;
geestelijke dorheid dreigt haar vleugelslag te breken; is zij door de
Minne verlaten, dat zij zoo leeg en loom geworden is in Haar dienst?
Haar lijden echter is zelf-loutering en meteen uitboeting voor anderen.
God trouwens laat niet in den steek, wie zich heel en al op Hem
verlaten in liefderijke nederigheid.
Van kleins af, voelt Alma zich aangetrokken tot het kloosterleven; hoe gaarne zou ze de lawaaierige fabriek vaarwel zeggen om
zich in de witte stilte der kloosterpanden aan Jezus te wijden. Maar
't blijkt haar roeping niet te zijn; God heeft haar loopbaan een ander
zwenking toegedacht. Alma zal eens te meer het bewijs leveren, dat
hoogste liefde zelf-offerande heet. Een besmettelijke ziekte teistert
het zondige dorp; Alma verzorgt lichamen en zielen tot zijzelf door
de kwaal aangetast wordt en sterft. Al het kwaad heeft ze met zich
van de parochie meegenomen, en aldus de verzoening met God bewerkt.
Een boek zooals « Alma » er een is, wordt gewoonlijk van twee
kanten uit bestookt.
Sommigen heeten het te fantastisch; anderen daarentegen niet
fantastisch genoeg.
Deze laatsten kunnen zich maar niet voorstellen, dat het leven
van een heilige, niet spelen zou op een ander plan, dan dat der gewoon-menschelijke uiterlijkheid. Een heilige in hun oogen is een
uitzonderingswezen, dat zich dan ook uitleeft op een wijze, die de
heele alledaagsche realiteit op haar kop zet, en in haar diepste wezenlijkheid aan het haast-onaanneembaar-fantastische grenst.
Een heiligenleven moet dus de hoogste fantasie ten toon spreiden;
fantasie wel te verstaan, die nu eenmaal absoluut geen synoniem is
met louter-verbeelding of het irreëele, maar in haar aanschouwelijk
wezen een tegenstelling uitmaakt tot de alledaagsche, gewone realiteit.
Fantasie liefst met een soort van super-realiteit gelijk te stellen.
Er behooren mirakels bij; minstens een op ieder bladzijde;
hoe meer wonderen, hoe grooter heilige; zooniet wordt, van meet af,
aan de orthodoksie van schrijver en... heilige getornd.
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In de mystieke theologie echter geldt aksiomatisch, dat de maat
der mirakels het tempo der heiligheid niet aangeeft. Er zijn heiligen
áie gedurende hun sterfelijk leven, nooit een enkel wonder deden.
Denk aan onze Joannes Berkmans. Niet wat een mensch doet, stempelt hem tot heilige, maar vooral wat hij is. Er zullen dus heel wat
heiligenlevens te vinden zijn, waarin geen mirakels voorkomen;
levens die oogenschijnlijk zelfs niets buitengewoons vertoonen.
Ook 's schrijvers orthodoksie kan niet in twijfel getrokken. Men
wordt onder 't lezen op haast ieder bladzijde gewaar, dat Streuvels
zich flink gedokumenteerd heeft.
Over de mystiek in 't algemeen, en de katholieke in 't bizonder,
wenschte hij, met grondige kennis van zaken, te kunnen meespreken.
Hier is heel wat anders voorhanden dan oppervlakkige brochuurtjeswijsheid, of, naar den trant van de meeste naturalisten, klakkeloosuitgestald geplunder uit vakboeken. Zoowel Poulain, als James, en
Delacroix even als Maréchal heeft hij grondig ingestudeerd. Hij
blijkt daarenboven thuis in de werken zelf van de groote mystici;
vooral met Ruusbroec, Theresia en Joannes-a~Cruce leeft hij op
vertrouwden voet.
Zijn (c Alma » is dan ook als een volkomen-normaal-geval-in-de
mystiek aan te stippen.
Was nu (c Alma » litterair even orthodox, het kon een vlekkeloos
.

kunstwerk geheeten.

Of ik dan misschien behoor tot het getal dergenen, die « Alma
te fantastisch vinden, en dus laken om een storend gemis aan realiteit?
De vraag hoeft niet eens gesteld. Wel heb ik geen vrede, met een
paar of wat bijzaken, die me inderdaad te weinig reëel schijnen,
maar dan gaat het er bij, alleen om een te-kort, dat niets te maken heeft
met het hoofdverwijt, als zou Alma niet reëel genoeg zijn, want louter
een produkt van 's schrijvers speelsche verbeelding. Geen meisje dus
dat met zijn voeten onze wegen bewandelt; geen, in wezen en groei,
zuiver-menschelijke figuur. Door een tastbare ontstentenis van echt
leven zou « Alma » ten slotte noch belangstelling noch sympathie
weten te wekken.
Er is echter een menschelijkheid, welke. niet de gewone is, niet
die zelfs van velen onder ons, maar een hooger, en daarom niet minder
echt en sterk van haar innigste realiteit uit opborrelende : deze der
eenig ware (c Uebermenschen », die men heiligen noemt.
Een menschelijkheid bewegend ook nog op een ander plan dan.
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het natuurlijke-zonder-meer, en die alleen begrijpelijk wordt in 't
licht der genade. Het zal nu wel waar zijn, dat voor dit bovennatuurlijk inzicht heel wat menschen het aangepast orgaan missen.
Wien genade geen werkelijkheid is, zal . « Alma » om haar handelingen, die geschieden volgens een stuwing, waarvan wij in haar
menschelijke-natuur-zonder-meer den uitleg te vergeefs opsporen —
eenvoudig wegzetten voor een misbakken sprookje, want een dat...
reëel wil heeten !
En om nu ter keerzijde, van mijn felle bewondering voor « Alma »
-- een groot, katholiek boek ! -- s die bijzaken van daar straks, waarmee
ik niet volkomen in mijn schik ben, heel even toch maar op te halen...
Allereerst : 's schrijvers stevige eruditie wordt hem soms te
machtig; zij breekt door, waar zij uitsluitend diende vei kneed met
den levensgang van het meisje. Aldus wordt zelfs de innerlijke handeling belemmerd, en vanzelf aangestuurd op een zekere eentonigheid,
die vooral behoorde vermeden, waar zich uiteraard zoo weinig scherpafgeteekende gebeurtenissen voordoen. (Op het oog heb ik hier
o, m. het kommentaar bij de zeven gaven van den H. Geest).
Ook wil het er bij mij maar niet in, dat die jonge kapelaan, hoe
dan ook « in zijn zenuwachtigheid », bij 't overwegen van het hem
onduidelijk-gebleven Alma-geval, te piekeren zit over... Spinoza's
cc drie graden van kennis », hij zal op 't seminarie wel geleerd hebben
in dergelijke gevallen tot andere auteurs zijn toevlucht te nemen.
Hoe zou hij niet onmiddellijk Tanquerey's u Précis de theologie
mystique et ascétique » of een of ander werk van Kan. Mahieu geraadpleegd hebben, — boeken, die toch moeten (of moesten) te vinden
zijn in de bibliotheek van alle priesters.
Verder dacht ik die « duivelsche » kermistent liefst weg; daardoor
vervalt weliswaar het verband met de ziekte in 't dorp, deze echter
moest nu niet noodzakelijk als straf gelden; Alma's naastenliefde zou
er niets van haar bovenmenschelijken glans bij inboeten.
En dan die kluizenaars, die er zoo maar bijgehaald worden;
dorpen met fabrieken en kluizenaars geraken licht overhoop met
onzen realiteitszin; wij gaan vanzelf een beetje peuteren aan de waarschijnlijkheid van het verhaal.
Laat ik deze kleine bezwaren echter niet aandikken, — zij dooven
immers den gloed niet die van uit Alma's leven, het onze tegenslaat.
(c Alma » is de uitbeelding van een meisjesleven, dat in de hoogste
innerlijkheid opgaat. Die innerlijke groei is de aktie in « Alma »
763

een rijpen in 't licht der genade. Haar leven-naar-buiten is daarvan
slechts een verre afschaduwing.
Over het aanzienlijkste deel van de litteratuur der oudheid niet
alleen, ook over zoo menig litterair produkt uit onzen tijd, donkert
het noodlot; over Alma's leven schittert het licht van Gods bestendige
aanwezigheid. (Vanzelf rijst dan de vraag, of iemand, die 't « anangke »
der Ouden litterair-aanvaardbaar acht, logischerwijze de bovennatuurlijke genade als litterair element uitschakelen kan). Men denkt er bij
aan 't bekende .
Heer Jezus heeft een hofken
Daer schoone bloemen staen...
en, is 't niet of men Alma daar neuriën hoort
Och ! Jezus, al mijn goed en al mijn saligheyd,
Maeck van mijn hert uw hoveken, het is bereyd.
Komt te onzent ooit tot stand een tegenhanger van Bremon 's
encyklopedische « Histoire litteraire du sentiment religieux en France » (3), dan krijgt het, in dat overzicht van het godsdienstig leven
in de nederlandsche letterkunde, de schrijver er van, dadelijk ook
daar met Dr. Moller aan den stok. Deze beweert immers met het oog
op Streuvels : « zelfs als ie met zuiver godsdienstige werkelikheden
bezig is, zooals voorbereiding voor de eerste kommunie 'n kerkdienst,
enz.; 't enige wat we dan krijgen, is wat kristelike folklore; dat moet
dan christendom suggereren. Er zijn maar enkele uitzonderingen,
waar ie wel 's wat diepers weet te treffen » (4).
Het werk van Streuvels als geheel beschouwd, is doordeesemd
van kristelijke levensbeschouwing. Dit loopt in 't oog, vergelijkt men
het met dat van Ina Boudier-Bakker of Herman Robbers, of, om de
tegenstelling nog scherper relief bij te zetten, met het opus van
Marcel Proust of Aldous, Huxley.
Bij Streuvels is atmosfeer en menschendoerting doortrokken
van godsdienstigheid. Zulks is me onlangs nog, en zeer duidelijk,
opgevallen bij 't herlezen van Streuvels' volledige werken. Wij kunnen
Dr. Moller, ter emendatie van zijn korrupten tekst, gerust terugzen-

(3) Acht deelen verschenen, Parijs, 's 6-'28.
(4) Op. cit., ibid.
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den, 'o. m. naar « Werkmenschen ». en zelfs naar... « Alma ». Misschien
wordt intusschen wel iemand gevonden om een parallel te maken
tusschen Mira uit « De Teleurgang » en Alma, en dan deze laatste
tegen Streuvels uit de spelen als een Zola-met-zijn-Rêve-gevalletje !
Streuvels en de.,. mystiek; wie om de koppeling dier epitheta
een paar verwonderde kijkers zet, dient dadelijk de vraag gesteld,
of men dan om niets behoort tot dien stoeren, van kristelijke levenssappen gistende Gezelle-stam !
Daar is Gezelle's heerlijkste gedicht, en een der schoonste uit
den litterairen taalschat
Ik ben een blomme
en bloeie vóór uwe oogerg,
geweldig zon}ielicht...
Daar is thans Streuvels' Alma : die ander blomme uit onze
jongste litteratuur...
-En ik denk er bij aan 't vers van Karel van de Woestijne «
Een dubbel-loot'ge beuk — twee scheute' één stam ontschoten —
daar hij wijd-armend staat ten pronke van den tuin,
en gaêrt hij, hoe hij rille of wu ve, bei zijn loten
tot ééne blader-kruin?
éen bladerkruin, en die orgelend ruischt van 't eeuwig heimwee naar God!,.
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Stijn Streuvels' « Alma » (

i)

door Aug. Van Cauwelaert.
Dit is het verhaal en de zielegang van Alma, met de vlassen
haren, « het toonbeeld, de trouwe afspiegeling van het Vlaamsche
meisje dat alle deugden in haar wezen vereenigt ».
Alma is het simpele meisje van te lande; zij doet en zij werkt,
zij speelt en zij bidt schijnbaar als een ander in den aanvang, maar
de genade Gods heeft haar uitverkoren en zal haar leiden en haar
beschutten als een schild en haar jong in hare ongerepte zuiverheid
opnemen in zijn gevolg.
Dit is de weg van een eenvoudig volksmeisje naar de heiligheid
de verrukking wanneer ze plots het licht der genade over haar voelt•
vloeien en daaruit een stem hoort spreken tot haar, die ze nooit
meer vergeten zal; — dan de beproeving van den twijfel aan Gods
begenadiging en de berusting alleen te zijn een simpel vroom meisje
zooals de vriendinnetjes rond haar; — tot de genade meer en duidelijker tot haar doordringt en ze 't wezen leert van Gods genade en
leert hoe de heiligheid iets menschelijks en bovenmenschelijks te
gelijk moet blijven. God remt hare vurigheid en ongeduld en zij
moet den weg van alle heiligheid : beproeving, bekering en lijden
gaan tot zij het laatste stadium heeft bereikt der heiliging en haar
leven als een zoenoffer, tegen den geesel van kwaad en pest in Gods
handen kan nederleggen.
-

Psychologisch is Alma een van de zuiverste en sterkste constructies die Streuvels ooit heeft opgebouwd. En toch vrees ik
dat sommige lezers en critici eenigszins bevreemd en terughoudend zullen staan tegenover dit werk. Na het oerkrachtig proza,
waarmede Streuvels dertig jaar lang den roem van zijn volk en de
glorie der nederlaridsche literatuur heeft gediend, is inderdaad dit
(i) Uitgegeven door het Davidsfonds en door de N. V. Uitgeversbedrijf
P. Brand te Bussum. De eerste uitgave is een model van slordigheid, de tweede
is keurig.
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simpele verhaal van een zielegang naar God, van een misleidende
soberheid en rust. Maar juist deze wondere eenvoud en verklaarbaarheid hebben mij een dubbele vreugde gegeven : het rustig
ademen in schoonheid en de vervulling van een verwachting. Ik
heb sedert jaren den indruk en het vertrouwen gehad dat Streuvels
op een schoonen morgen aan den arbeid gaan kon met de blijheid
van iemand die een zwaarte van zich weggenomen voelt en zijn
hart met een lichtere overgave laat uitstroomen.
Streuvels heeft Vlaanderen en Nederland veroverd met het
dwingende geweld van een natuurkracht. En er is in heel dit kerngezonde, voldragen en volgroeide leven geen moment geweest van
weifeling of verzwakking. De oorlog is niet dienstig geweest voor
Streuvels' roem; de naoorlog evenmin; maar over de modische spelingen der literatuur, over de diepere wisselingen heen van de getijden, zal de Groot-Nederlandsche kultuurgemeenschap gedenken
wat de arbeid van Streuvels beteekent voor onzen stam en zal Vlaanderen in de eerste plaats den scheppenden kunstenaar eeren die
met al zijn wortelen en vezelen vergroeid zat met zijn volk en dit
Vlaamsche stukje wereld.
Streuvels heeft zijn glorieus proza geschreven met de bewuste
kracht van een dwingeland en hij heeft zijn meer dan vijf en twintig bundels proza geschreven met de feestelijke en zintuigelijke
vreugde van een kunstenaar die het vlaamsche woord proeft in zijn
mond als een vrucht; hij heeft zijn vlaamsche volk en zijn vlaamsche
aarde verheerlijkt met de weidschheid van een Rubensiaansche renais sance; en hij heeft aan zijn verhalen soms een epische ruimheid
en verhouding gegeven. Maar ik herhaal het : hij deed het met de
geweldigheid van een dwingeland. De lezer verlangt niets vuriger
dan zich te kunnen geven, onweerhouden, aan den scheppenden
kunstenaar; hij kent geen schooner verrukking dan zich opgenomen
te voelen en meegevoerd naar ongeziene verten. En. toch, hoe
tegenstrijdig dit moge schijnen, wil de lezer een zekere activiteit
behouden; hij wil het gevoel, of de illusie behouden een zeker aandeel te hebben in het verhaal dat zich voor zijn geest ontwikkelt.
Hoe scherp een kunstenaar zijn gestalten ook uitbeelde, elk lezer
zal ge zien en beschouwen in zijn eigen licht; hij ziet de verhoudingen
eenigszins anders genuanceerd; de lezer verricht in zekere mate
voor zichzelf, mede scheppenden arbeid. Wanneer een schrijver te
voiled^g en met een pr.,ciesheid die geen ruimte meer laat, het leven
;
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en de natuur uitbeeldt, voelt de lezer, onbewust, een zekere stremming in zijn genot.
Soms is het tempo van Streuvels' verhaal te traag voor ons ongedurig hart; soms gaat onze aandacht verzwakken onder een overdaad van het woord en een te nadrukkelijke en te volledige detailleering. Streuvels bouwde bovendien zijn verhalen — ik denk in de
eerste plaats aan « Genoveva » en « De teleurgang van den Waterhoek » - zoo massaal en met zulke stoere hardnekkigheid dat de muren
een zekere poreusheid misten. Het is soms of onze adem niet spelen
kan doorheen de geslotenheid der zinnen. Maar ik heb steeds het
rustige vertrouwen gehad dat Streuvels ook deze zelfoverwinning
bereiken zou. En daar ligt nu « Alma » voor me; in den zuiveren
eenvoud van het verklaarde en bezielde woord. De geest van Alma
heeft aan dit werk een verrassend evenwicht gegeven, een lichtheid
en ontdaanheid van eene hooge orde. Misschien zullen sommige
lezers, die een te onveranderlijk beeld van den kunstenaar Stijn Streuvels in zich dragen, en zijn prozaverhalen te veel beschouwen als
bravourstukken, eenigszins onwennig en ontgoocheld staan bij den
aanvang van dit verhaal. Deze eerste bladzijden zijn trouwens de
minst bezielde van het heele werk. En het is verklaarbaar. Want
Streuvels heeft reeds eenmaal in « Lenteleven » verhaald van een
meisje « van te lande » en van den zuiveren geluksdag harer Eerste
H. Communie en hoe ze daarop uit werken moest en ontwaakte in
de ruwe realiteit van het dagelijksche leven. En dat verhaal was en
is gebleven een van de doordringendste en meest roerende bladzijden
onzer heele nederlandsche literatuur. Zulk een verhaal schept een
kunstenaar slechts eenmaal in zijn leven. Toen heette dat meisje
Honorieneke; nu heet het Alma. Alma is de begenadigde groei van
Honorieneke naar de heiligheid._
Ik weet niet of bij Streuvels, onder 't schrijven van Honorieneke
reeds vagelijk het beeld van Alma heeft voorgezweefd. Het zou me
echter niet verwonderen. Wat is het werk van een kunstenaar veelal,
tenzij het uitbeelden van en gestalte geven aan een jeugddroom.
En nu denk ik aan de triomfantelijke boekenreeks die de Noor,
Knut Hamsun na zijn zestigste jaar de wereld heeft ingezonden en
nog elk jaar verschijnen laat, nu hij zijn vijf en zeventigste nadert.
En ik denk aan de gezonde, evenwichtige en onverouderde kracht
die Streuvels is, naar lichaam en naar geest; en ik verheug me, voor
Vlaanderen om de jaren die komen zullen.
768

Black
(Fragment uit « De Geschiedenis van Black » ( t).
door Ernest Claes.
BLACK EN KADOL,
Het was in de sinxendagen van dat wondere hondenjaar, dat
Black op een achternoen kennis maakte met Kadol.
Ze kwamen thuis van hun dagelijksche wandeling, het kleine
Vrouwtje doet de voordeur open, Black schiet binnen, met de tong
uit den muil van warmte en dorst, dribbelt de vestibule door, in de
veranda, en plots, staat hij stil, zoo stijf als een hout.
In den hoek van de veranda staat daar een rond mandje, met
een kussen er in, en van over den rand van dit mandje gluurt een
klein-klein vinnig kattekopje. Dat is Kadol.
Black is één stuk verbazing en verbouwereerdheid. Hij vergeet
voort te hijgen, zijn oogen kijken groot en zwart, hij roert geen stap.
Het is in de eerste plaats iets buiten alle gewoonten dat daar, in
zijn veranda een ander beest, en dan nog wel een kat, aanwezig is,
op een kussen dan nog, in een mandje. Maar bovendien, volgens alle
regelen en gebruiken die Black in huis en tuin heeft leeren kennen,
zou die kat bij zijn verschijnen, als de bliksem moeten wegstuiven,
door het rozentuintje, over het grasplein, door de haag, of over den
tuinmuur. Black moet daar dan achterhollen met al de kracht en de
rappigheid van zijn vier pooten, zoodat de brokken graszode over
zijn kop vliegen, en zijn snuit grollend door de haag steken, of zich
met de voorpooten tegen het tuinmuurtje rechtzetten en door een
woedend blaffen den onbeschaamden huisschenner achterna roepen
« probeer nog eens hier te komen, leelijke muizenvanger ! » Zoo had
het normaal moeten gebeuren. Het is immers Black zijn taak in het
huis. Als hij op het vloerkleed naast de kachel in den diepsten
slaap ligt verzonken, en hij hoort opeens een verdacht kattegerucht
in den tuin, of iemand zegt : « Black, ik geloof dat er een poes is ! »
Is --

,(i) Verschijnt eerstdaags in De Standaard-Boekhandel, met teekeningen van
Fred Boogaerts.
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dan moest ge die ijverige Black als een veer zien omhoog zwiepen,
de deuren open botsen, alles wat op zijn weg ligt omver klauwen,
en wee den brutalen poezekater die niet bijtijds over het muurtje is.
Hij is gelukkig altijd bijtijds over het muurtje. Wat er zal gebeuren
als Black hem ooit te pakken krijgt, God weet het.
En nu gebeurt er waarachtig niets van dat alles. De wereld staat
op zijn kop. Black's vaste principes krijgen een geweldigen schok.
Hij staat roerloos, blikt dreigend naar het kleine kattekopje met de
twee driehoekige oortjes, met de groote bange oogen, met de trillende snorhaartjes, dat even bewegingloos over den raad van het
mandje blijft kijken naar den grooten gevaarlijken kop van Black.
Het blaast venijnig, met zijn witte tandjes bloot, en zijn roze tongetje
krult van ontzetting. Black doet een stap, het kattekopje trekt zich
een ietsje terug, maar blaast nog venijniger, met stekende blikken.
— « Black, braaf zijn, hoor, dat is nu ons katje ! » zegt het groote Vrouwtje.
Black begrijpt niets meer van de dingen. Het is niet gewoon.
Brommend en mopperend trekt hij de trap op, gaat drinken, en komt
terug naar de keuken. Daar zit nu warempel dat kleine kattebeest
op den schoot van het groote Vrouwtje ! Het warrelt Black door zijn
hondenkop. Hij vergeet er van met zijn staart te wuiven, en staat
daar, de kluts kwijt, als een arme sukkelaar die niet meer meetelt.
In den blik waarmeé hij het groote Vrouwtje aanziet ligt iets zoo
ontgoochelds alsof hij zeggen wilde : « Ik dacht dat ik alleen... »
Maar nu ziet het groote Vrouwtje hem daar staan en ze begrijpt,
dien blik. Zij zet het kattejonk dadelijk op den grond, al krauwt het
nog zoo met de nageltjes in haar kleeren, en ze roept op Black
« Kom maar gauw hier, mijn goeie ouwe hond ! Kadol is maar een
kat, hoor, dat telt maar half mee. » En als zij Black zijn kop heeft
vastgepakt en hem tegen zich heeft getrokken, heeft hij al halvelings
vrede met de aanwezigheid van Kadol, die toch maar half meetelt.
Goedhartige Black!
Een ding begreep Black niet : wat die kat in huis kwam doen,
terwijl hij toch zoo nadrukkelijk eiken dag de opdracht kreeg alle
katten en katers van het erf te houden. — Het lag eigenlijk aan Black
zelf. Op een avond dat ze allemaal rond de kachel in boeken zaten
te lezen, en Black zalig te dutten lag vlak voor het vuur, schiet me
daar opeens een schichtig muisje langs hen heen, recht onder de
piano. Ontsteltenis ! Een muis ! Alle beenen de lucht in, al zit het
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muisje onder de piano te sidderen van doodsangst en al is het zoo
klein. Black is wakker geschrokken, heeft niets gemerkt, begint te
blaffen zonder te weten waarom, vliegt naar de deur om te zien of
er ook ergens katten zijn... « Black, zegt de Baas, hier, beestje ! »
Black komt bij de Baas, besnuffelt den pianopoot dien men hem aanwijst, zonder er iets van te snappen, de Baas slaat tegen de piano,
het schuldig muisje steekt zijn snuitje onder de piano uit, vlak voor
Black zijn neus.., en Black schrikt me zoo onnoemlijk bang achteruit
dat hij met zijn achterwerk tegen het buffet botst en jankt van de
pijn. Hij stopt zich bang weg achter den zetel van het kleine Vrouwtje.
Muizebeest verdwenen.
Ze keken allen tamelijk misprijzend naar Black. Ja, nu zagen
ze het ook wel, zoo bijzonder dapper was Black niet.
— « We moeten een kat in huis nemen, .» zei de Baas.
En zoo kwam Kadol. Zijn naam kreeg hij uit het laatste roman
dat het kleine Vrouwtje gelezen had, en waarin sprake was van een
zeer teerhartige kater.
Stilaan leerden Black en Kadol elkaar beter kennen en waardeere . Kadol liep niet meer weg, blaasde niet meer venijnig als hij Black
zag afkomen, en Black keek alleen maar wat zuur en laatdunkend
als hij Kadol op zijn weg in huis of tuin ontmoette. Nog eer Kadol
een volwassen kater was geworden, waren ze de beste vrienden.
Kadol sliep 's nachts in de serre, op een zak, en Black in zijn hok.
Zeer vroeg in den morgen komt Kadol goeien dag zeggen aan Black,
wrijft zijn harden katerskop langs zijn pooien, duwt zijn neus tegen
Black zijn neus, en houdt zijn staart zoo stijf als een trommelstok.
Als het niemand ziet mag - Kadol dat allemaal doen. Black van zijn
kant bukt enkel zijn kop wat lager om kleine Kadol toe te laten zijn
pels tegen zijn snuit te wrijven. Als Black, zoo voor zijn eigen plezier,
over het gras aan 't rollen is, tuimelperten maakt, op zijn kop en
zijn staartwerk zich op zijn rug houdt, al de pooten in de lucht, muil
wijd open, zit Kadol op een paar stappen afstands dat in allen ernst
af te kijken. Hij blikt met sceptische kateroogen, die sprekend zeggen
dat hij alle dingen volgens de juiste maat wil beoordeelen en Black
een beetje kinderachtig vindt. Als Kadol daarna over het gras gaat
buitelen, bekijkt Black hem op zijn beurt met ietwat gefronsd hoofd,
omdat Kadol het zoo gek doet, en telkens weer vlug op zijn pooten
springt zoo gauw hij de wereld het onderste boven ziet. Loopt Black
op zijn eentje door den tuin, dan komt Kadol van ergens uitgeschoten
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om achter hem aan te trippelen. Om zekere redenen heeft Black dat
niet altijd even graag. Als hij in den donker soms op een kat toevliegt
achter in den tuin, en op het laatste oogenblik Kadol herkent die
doodrustig is blijven zitten en hem aankijkt : « Waarom maak jij
zoo'n drukte... je doet immers toch niks ! » grolt Black kwaad, om dien
toon van meerderwaardigheid dien Kadol schijnt aan te nemen. Het
ergste is - wanneer Black een vreemde kat op het tuinmuurtj e staat
aan te blaffen, zonder dat die vreemde indringer ook maar door de
minste beweging te kennen geeft dat hij om Black's spektakel van
dat muurtje zal afspringen — de gebuurbeesten kennen Black
nu ook wel — en wanneer Kadol daar zit op te kijken met een sarkastischen katersblik : « Denk nu maar niet dat wij ons zullen storen
aan je dikdoenerij ! » Kadol en de vreemde op het muurtje kijken
elkaar begrijpend aan tusschendoor, en de vreemde begint zoo waarachtig op zijn zeven gemakken aan zijn poot te likken. Dan zou Black
kunnen ongelukken doen, en Kadol moet hem de eerste uren niet
onder de oogen komen.
Een ander verschil tusschen, Black en Kadol is dat Black kan
lachen en Kadol niet. Ja, Black kan lachen. Als hij pret heeft, zich
gelukkig voelt, om zijn goed leventje, om de vriendschap van al zijn
huisgenooten, om het spelen en stoeien van het kleine Baasje, dan
laat hij dat heel duidelijk zien met zijn bruine oogen en met zijn
snuit. « Black lacht, » heeft het baasje eens gezegd, en het is inderdaad
iets als lachen. Kadol kijkt altijd serieus, wantrouwig, denkt altijd
dat men hem zal beetnemen, en zit vol loensche, verborgen streken
en knepen. Kadol is iemand die geheimen heeft en ze nooit aan iemand
vertellen zal, die lang het voor en het tegen overweegt eer hij iets
onderneemt. Black is de onschuld en de openhartigheid in persoon,
kan niets verbergen van wat hij op het geweten heeft, is spontaan en
eerlijk, en denkt niet verder na dan zijn hondenneus lang is.
Toen de . koude dagen gekomen waren lag Black op een nacht in
zijn hok te slapen. Hij werd wakker van een zacht miauwen buiten
zijn houten huisje, en hij herkende de stem van kadol. De arme
Kadol had zijn gewone zakje niet gevonden in de serre, had een
poosje op de koude steenen gezeten, met de pootjes onder zijn lijf,
en was eindelijk van pure kou en miserie op zoek gegaan naar Black.
Black deed een oog open, en zag den ronden katerskop die even binnenpiepte in zijn hok, de pootjes op den rand.
— « I-auw-auw ! » klaagde Kadol. Hij rook even aan het houten
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vloertje voor hem, kroop dan binnen, ronkte vriendelijk, en wip!
daar zat hij achter Black zijn rug, in het warmste hoekje van het
hok. Black bromde even half slaperig, zonder zijn kop op te heffen,
bromde nog eens, en nog eens, telkens stiller. Daar echter Kadol er
zich niet scheen aan te storen, en zijn spinmoteurtje zachtjes liet
doorronken, en zoo warm tegen zijn huid lag, viel hij weer in slaap,
en Kadol bleef bij hem, lederen nacht lag van dan af Kadol in het
hoekje achter -zijn rug gekropen. En het kwam zoo ver dat Black
niet meer alleen wou slapen, en voor zijn hok bleef zitten wachten
tot zijn kleine kameraad verscheen.
's Morgens, als het • groote Vrouwtje de deur van de veranda
heeft opengemaakt, mogen ze beiden een poosje in de huiskamer
binnen om zich te warmen. Ze zitten dan eerst voor de vulkachel
naast mekaar, op hun staart, de groote Black en de kleine Kadol.
Verwezen, half slapend nog, blikken ze roerloos door de micaplaatjes
naar de roode vuurkooltjes. Ze voelen de -goedheid en de zachtheid
van het ' vuur over hun snuit, hun kop, in hun pels kruipen, maar
het geheim van het vuur, van de glimmende gevaarlijke dingetjes
achter de micaplaatjes zoeken ze vruchteloos, Ze kijken er altijd
opnieuw naar, ernstig, nadenkend, en doen hun uiterste best om het
te snappen. Soms steekt Kadol zijn bleeke snuffelneusje vooruit,
voorzichtig, om het van zoo dichtbij mogelijk te onderzoeken. Black
blikt dan waarschuwend naar Kadol zijn kop. « Probeer het maar
niet, broer Kadol, begrijpen zullen we het toch nooit... het is van
de menschen. »
Wat niet speciaal behoort tot het katten- en hondengebied,
moeten ze aannemen zooals het is. Dat is de wet.
Black zijn oogen vallen toe. Hij legt zich op het vloerkleedje,
heeft nog genoeg van zijn slaap overgehouden om daar een dutje
te doen. Kadol gaat eerst eens neuzen over de tafel en langs het
buffet, vleit zich dan vlak voor de kachel neer, op de warme plaat,
likt aan zijn poot, strijkt dan die poot langs zijn snuit, achter zijn
oorera, over zijn kop. Met half gesloten oogen kijkt Black het aan,
en denkt dat ge van een kater ook alles moet aannemen zooals het is.
Daar zijn echter eenige dingen waarbij Black Kadol's medezeggenschap niet kan verdragen. Als Black van het groote Vrouwtje
de toelating krijgt om in de warme keuken netjes op een stoel te zitten,
en om te kijken naar wat zij doet, en nu en dan wat krijgt, en vriendelijk toegesproken wordt, moet Kadol zich niet inbeelden dat hij
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zoo maar door het open raam ook mag binnenwippen en rond het
groote Vrouwtje fleemen. Kadol wordt gelukkig onmiddellijk de
keuken uitgeduveld, tot groote voldoening van Black. Hij blijft op
het keukenraam zitten en kijkt met gluiperige oogen.
— «c Waarom mag jij daar wel zitten en ik niet ? » heeft hij dan
nog den durf om te vragen.
Filosofisch antwoordt Black : « Een kat is maar een kat...
Nooit te betrouwen in huis.
Als Black de trap optrekt, naar het kleine Vrouwtje, om mede
te ontbijten, om uit het witte kommetje te drinken, moet Kadol
maar liever niet achter hem aansluipen. Dat is alleen Black zijn recht.
Komt Kadol 's middags bij het eten rond de tafelpooten strijken,
met zijnen dommen kattestaart rechtop naar de zoldering, om van
tijd tot tijd zijn scherpe nageltjes in de broekspijpen van de Baas
of het Baasje te hakken, dan kome hij 't liefst niet te dicht bij Black,
en Black vindt het heel" goed dat het kleine Baasje aan Kadol's staart
trekt zoodat hij met een verschrikten katersprong buitenvliegt. Black
heeft geen scherpe nagels en aan zijn staart mogen ze trekken zooveel
ze willen, als 't maar niet te hard is.
Heeft Black 's middags zijn botjes uit zijn eetkom op het matje
of op het grasperk gedragen, om er daarna, op zijn buik in alle zaligheid van te genieten, o, wee ! den loenschen Kadol, die aan een van
die botjes zou komen likken of maar even ruiken. Dan wordt Black
gevaarlijk, en het is de eenige keer dat Kadol bijna een brutale knauw
gekregen heeft. En als na het eten Black klaar staat om met het kleine
Vrouwtje zijn wandeling te doen, en Kadol daar in de vestibule staat
te pluimstrijken en te liefoogen om ook mee te mogen, — laten we
liever niet spreken over die onheilspellende oogen waarmee Black
naar Kadol kijkt.
— «c De katten blijven thuis ! » zegt het klein Vrouwtje, en daarmee weet Kadol het. En Black ook.
— WAAR IS BLACK ZIJN PLAATS IN HUIS.
In den beginne zegde de Baas : ( c Hier bouwen we Black zijn kennel ».
Ja maar, toen Black kwam, was die kennel er nog niet. En bovendien was Black ziek dien eersten dag. Hij moest dus in de veranda
blijven. Toen de diefstal van het pakje boter in de keuken was ontdekt verminderde het medelijden van den Baas wel eenigszins, maar
2.
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toch niet genoeg om zoo'n arme zieke Black voor den nacht ergens
heel alleen in de serre of in het achterhuis op te sluiten, Zoodus mocht
Black in de veranda blijven liggen. Den volgenden nacht ook, omdat
Black misschien toch nog een heel klein beetje ziek was, meende
het kleine Vrouwtje, al was er volstrekt niets ongerechts meer aan
hem te merken. De Baas maakte hem vast aan een zeer zwaren steen
met een ring, die daar in de veranda stond en die Black onmogelijk
van zijn plaats zou kunnen krijgen'.
Dien tweeden nacht werd de Baas wakker van een vreemd gerucht, iets dat schuurde en zwaar bonkte, en dat verdachte gerucht
kwam uit de veranda. De Baas stond op, trok naar beneden, en daar
vond hij Black die met den onmogelijk zwaren steen door de veranda
aan 't wandelen was, en hem zelfs even mee den tuin had ingesleept
om tegen een bloemkuipje swis-swis te doen. Toen Black de Baas zag
was hij erg blij en toonde zich onmiddellijk bereid om den zwaren
steen mee de trappen op te trekken.
Black moest nu in het achterhuis slapen. Daar was het hoog
en luchtig, plaats te veel om los rond te loopen, een oude zetel om in
te slapen. Black vond het veel beter dan met zoo'n steen aan zijn
ketting. Maar van noodra de dag door de ramen bleekte had Black
geen zin meer om te slapen en ook niet om daar opgesloten te blijven
zitten. Hij viel zachtjes aan 't janken, zijn nieuwe omgeving was
hem nog zoo vreemd, en bij begon met zijn poot tegen de deur te
krabben. Na enkele nachten was niet alleen de verf van de deur weggekrabd, Black zijn harde nagels hadden ook een diepe gleuf in het
hout uitgehold. Black verhuisde naar de vestibule. Maar als hij nu
langs den straatkant een stem hoorde begon hij met zijn zware mineurstem te blaffen, en dat klonk daar zoo hol in die groote vestibule,
en dat ronkte zoo vervaarlijk door het stille slapende huis, dat iedereen
verschrikt wakker werd. Ja, waar moest Black nu eigenlijk liggen
'S nachts ? Als het kleine Vrouwtje hem 's avonds met opgestoken
vinger vroeg : « Waar zou Black dan willen slapen ? » scheen Black
met zijn vriendelijke hondenoogen te zeggen : « Eender waar, als
ik maar dicht bij jullie mag blijven.
De Baas bouwde nu de kennel op de plaats die hij eerst had
aangewezen. Hij deed dat zelf, met stevige palen — dacht de Baas —
van een afbraak, met een plankenvloer, en met onverwoestbaar
kippengaas. Ze moesten er allemaal mee aan helpen. Een oom, die
op bezoek was en door Black mee in de vriendschap was genomen,
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sloeg met twee hamerkloppen een langen spijker door een balk en
zegde doodbedaard dat het « dankbaar hout » was. Het klein Baasje
opperde eenige twijfel omtrent het weerstandsvermogen van kippengaas in verband met Black. Maar de Baas wist zeer goed dat de paaltjes
nog zeer sterk waren, en hij had nooit gehoord dat een hond door
kippendraad kon heenbreken, al was het niet nieuw meer.
Toen die eigengemaakte kennel met het eigengemaakte hekje
klaar was, en de paaltjes groen geverfd, kwam het nieuwe hok er in,
een mooi hok, met een voorplaatsje en een achterplaatsje. En Black
werd er op een avond ingelaten zonder band of ketting.
— « Daar zie Black, zegde de Baas, dat is nou je kennel, nu kan
je geen spektakel meer maken. »
Black zat op zijn achterstel in de kennel, keek met melancholieke
oogen door het kippengaas naar de Baas, naar de groene paaltjes,
naar het splinternieuwe hok, rook er eens aan, en scheen niet, te
snappen wat ze van hem verwachtten.
. Eilaas ! toen het groote Vrouwtje 's morgens de deur van de
veranda opentrok, stond Black voor haar te kwispelstaarten, blij
dat het weer dag was. In de uiterste verbazing ging de Baas zien.
Black had doodgewoon zijn snuit onder het eigengemaakte hekje gewrongen, het met zijn kop omhooggeduwd, en hekje met krammetjes
en scharnieren en al lag in het tuinpad. Het leek zelfs of het Black
niet zoo bijzonder veel inspanning had gekost. De Baas blikte wat
nijdig naar het kapotte hek, naar de sporen van Black zijn klauwen in
het tuinpad, en met een zuur gezicht begon hij het zelf-gemaakte
hekje te repareeren.
-

De Baas had in den beginne ook gezegd : « Black mag niet in
huis komen. Dat geeft maar stof, en haren in het vloerkleed, en hondenluchtj es, en vlooien... » Het kleine Vrouwtje had het beaamd
« Ja, een hond ligt beter buiten, in de lucht, anders wordt hij te maf,
en in de huiskamer komt hij liever niet. » Dus...
Maar de keuken, dat was toch eigenlijk de huiskamer niet. Ja,
dat viel te zien... Toen Black de eerste paar dagen in den tuin alles
had afgesnuffeld en afgeroken, tegen alle boomen en struiken was
stilgestaan, toen hij de serre, het achterhuis, de veranda genoegzaam
kende, stond hij voor het keukenraam waar hij gerucht hoorde, zette
zijn voorpooten op de vensterbank en keek naar binnen. Het groote
Vrouwtje was daar bezig. Ze zag Black zijn kop.
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--- « Dag Black, kom je eens kijken wat ik doe ? »
Ze kwam naar hem toe, wreef hem over zijn ooren, en Black
wibbelde met zijn staart, keek teerhartig, en zette de pooten wat
verder in het raam.
— «c Neen Black, dat mag niet. »
Black begreep dadelijk aan den toon dat dit raam geen ingang
was. Hij stond een oogenblik te peinzen, gaapte, en voelde zich eenzaam. De tuin lag vol zon, in de appelboomen piepten de musschen,
op het grasperk zat de zwarte merel van elken dag. Aan den anderen
kant van. den tuinmuur kefte een onbeduidend hondje.
Black kwam in de keukendeur kijken.
— « Zoo, ouwe zondaar, ben je daar weer ! »
Tegemoetkomend klonk dat. Black zette zich op zijn staart in
de deur. Het groote Vrouwtje stond nu met den rug naar hem toe,
Black kwam stillekens naast haar staan, duwde zijn kop tegen haar
kleed, en blikte en pluimwaaierde zoo vriendelijk dat....
— «c Nu ja, een oogenblikje mag je dan wel hier blijven... De
Baas ziet het nu toch niet. »
Black mocht op een stoel zitten, tegen den muur. En hij zat daar
zoo stil en braaf met zijn melancholieken kop tusschen zijn lange
hangooren dat er geen reden was om na « het oogenblikje » Black
weer buiten te jagen. Hij roerde niet, stak alleen de snuit wat vooruit
naar de tafel, met trillenden neus, en snoof de lekkere luchtjes in.
Ze kwamen een voor een naar dien voorbeeldigen Black kijken,
en ze hadden nog nooit zoo'n hond gezien. In de keuken, ja, dat
mocht dan wel, dat was eigenlijk niet de huiskamer...
Nu zitten ze in de huiskamer, aan tafel. Daar is ook een deur
van die kamer naar de veranda. En daar staat Black te kijken.
Zoo'n mooie zwarte hond als Black is L.
Zoo dom is een hond niet dat hij niet begrijpt als ze over hem
spreken. Black zet een poot op den dorpel.
— « Neen, Black, niet binnenkomen, hoor, mag. niet ! » zegt de
Baas.
Poot terug.
Andere poot in de plaats en o ! die blik naar het kleine Vrouwtje.
— « Neen Black..,!))
Andere poot terug.
— (c Zoo ééne vriendelijke poot, dat mag toch wel. Baas ? » zegt
het Vrouwtje nu zelf.
-
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Enfin, ja, die eene poot mag dan wel, dat is toch eigenlijk niet
« binnen ». Zoo staat Black nu, met die eene poot, lonkt vriendelijk,
probeert van op dien afstand den poot aan het heele tafelgezelschap
te geven.
Is het wonder dat de andere poot er onbewust komt naast liggen?
Niemand zegt overigens wat. Als die eene poot mag, waarom dan ook
niet de andere ? Black zakt nu op zijn buik, legt zijn kop ook op detwee pooten, en waaiert met zijn staart.
Wat een aardige hond is die Black toch !
Daar... Het kleine Baasje neemt wat van zijn bord : « Black! »,
Met een sprong staat hij naast den stoel. Hap !...
— « Black, nu weer buiten ! »
Nu ligt Black zoo dat alleen nog het verste deel van zijn achterpooten en de helft van zijn staart tot de veranda behooren.
Twee dagen heeft dat geduurd. Den derden dag lag Black daarweer zoo weemoedig te kijken, half binnen, half buiten, hij moest
telkens bijspringen om een hapje van den eene en van den andere,
moest dan van de Baas weer op dien dorpel gaan liggen, en als Black
en het kleine Vrouwtje elkaar in de oogen keken begrepen ze beiden
volkomen dat het een gekke doening was.
— « Waarom zou Black eigenlijk niet binnenmogen !... Zoo'n.
zindelijke hond ! »
En Black kwam binnen, voor goed.

Sedertdien is er in het heele huis geen hoekje of plaatsje waarBlack niet liggen mag. 't Is allemaal van hem. Op de on' mogelijksteplaatsen doet hij zijn dutje, volgens de uren van den dag, en bij voorkeur daar waar iedereen moet voorbijkomen. Ligt hij in den weg,
dan stappen ze over hem heen, of pakken hem bij zijn pooten om.
hem op zij te trekken. Hij doet daar zelfs zijn oogen niet voor open.
Hondenvlooitjes ?... Och, een zoo nette hond die elke week gewasschen wordt. Hondenharen ?... Waarvoor heeft men een electro-lux.
in huis ? Hondenluchtjes ?... Ba ! in een huis waar alle deuren altijd.
open staan... Black heeft bovendien, in princiep geen vlooitjes. Als
hij soms ligt te krabben, met den kop scheef en de oogen half toe, of
met nijdige tanden op een plaatsje van zijn staart of zijn poot knapt,
dan is dit altijd omdat een hond toch ergens moet krabben of bijten.„
altijd van hondejeuk, van een prikje, nooit van vlooitjes. Want in
princiep...
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En zoodus blijft Black alleen 's nachts buiten.
Het zelf-gemaakte sterke hekje van de zelf-gemaakte onvernielbare kennel werd hersteld. Den volgenden nacht brak Black dwars
door het kippengaas. De Baas maakte het gat dicht. Het was ook
juist de zwakste plaats, verklaarde hij. Den volgenden nacht brak
Black door op een plaats die niet de zwakste was. De Baas gebruikte
stommelings touwtjes en ijzerdraad, versterkte alle zwakke plaatsen.
De kennel zag er na enkele dagen wonderbaarlijk uit. Dat duurde
zoo twee weken. De Baas repareerde met schoon geduld al Black zijn
verwoestingen, en met even schoone volharding herbegon Black
zijn krachtproeven.
En wat deed Black dan 's nachts?
Op zich zelf is een hond niets. Hij moet zich schikken naar zijn
baas, dat is hondeverstandig, en zoo heeft men het goed.
Maar iets is er dat de Baas niet begrijpt. Het is niet uit boosheid
niet om de Baas te plagen dat Black 's nachts uitbreekt. Maar als hij
alleen in die kennel ligt, geen mensch meer ziet, met een omgeving
die hem zoo vreemd is, en hij kijkt naar de maan, en hij hoort de
ongewone geluiden, dan wordt het Black te machtig, dan kan hij daar
niet stilletjes in dat verlaten tuinhoekje blijven zitten, zooals de Baas
zou willen. Hij jankt van de pijn als hij zijn kop onder het hekje
of door den harden kippendraad wringt. Maar hij moet er uit, hij moet.
Eerst staat hij een oogenblik stil, bang dat de Baas toch misschien
verschijnen zal. Hij likt aan zijn zeere poot. Hij kijkt naar de maan.
Pootje voor pootje gaat hij tot aan de veranda. Alles is er nu stil,
donker.
In het midden van het grasperk zit Black, op zijn staart, en blikt
in den nacht. Om hem is de schaduw van de boómen. Hij is nu geheel
vrij, op zijn eigen, en toch is er iets dat hem doet aarzelen. Maar met
het langzaam inwerken van die vrijheid komen de oude vergeten
oerinstincten in hem wakker. Hij ziet de maan, de lucht, de booroen,
hij hoort de stem van den nachtwind in de blaren, van de `kleine dieren
op den grond, hij ruikt den geur van de verre wilde aarde. Daar
gebeurt in zijn hóndenziel iets van het overgaan, het terugkeeren
tot de oorspronkelijke krachten van zijn ras, tot de dierlijke elementen
van zijn wezen, en al het andere van de dagen, onder menschenoog,
valt er af. Hij rilt over heel zijn lijf. in de verlaten vlakten van de
wereld staan er nu dieren, in het maanlicht, die huiveren zooals Black.
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Het zijn niet meer de oogen van den rustigen goedhartigen huishond.
Op het platte dak van het achterhuis zit Fifi, de kat, en wacht
op Kadol. Zonder te bewegen zit ze daar op den dakrand, donker
afgeteekend tegen de maanlucht, als een spookachtig ding, den kop
naar den tuin gekeerd, en haar oogen scherp op den hond gericht.
Verder op het muurtje wachten Manouche en Pierlo, een sprong van
mekaar, van onder de struiken achter in den tuin loert Doudou, en op het
andere muurtje, onder een overhangenden tak van den naasten tuin,
zit Kadol zelf. Geduldig zitten ze te wachten, de vijf katten en katers,
in hun geheimzinnig zwijgen, opgekropt van heete verwachtingen,
en spieden met wilde oogen door den donker naar Black, daar te
midden van 't grasperk, in het witte maanlicht. In hun groene oogen
ligt een onzeggelijke ernst, omdat ze weten wat er nu in het hart van
Black omgaat.
Van heel uit de verte, van waar de donkere boomen te rtuschen
staan en de velden openliggen in het blauwbleeke maanlicht, komt
er opeens een geluid. Menschen hooren dat niet. Het klinkt over de
huizen en straten, gedragen door de stille nachtlucht, en te gelijk
ontvangen het de fijn besnaarde zenuwen van Black en de katten.
Want ineens, met een ruk, steken ze allen den kop omhoog, naar
denzeltden kant, luisteren scherp, en zitten gereed voor iets dan plots
gebeuren kan.
Black ziet de donkere schaduwen op den grond en tegen de muren,
hij ziet het spel van de zwarte en lichte vlekken onder de boomen,
en de maan die door de blaren zilvert. Hij weet dat er groote angsten
en zwoele verlangens hem omringen, dat alle andere dieren nu wakende staan. Hij huivert en hijgt even van den brand in zijn binnenste.
Maar de angst is eender met -de jacht in zijn wilde bloed, en daarom
blaft hij niet naar de maan, naar de katten met hun groene spiedende
oogen, naar de stompe schuivende schaduwvlekken rond hem. Want
dan zou het spel verbroken zijn, en uit, alle honden van ver en wijd
zouden aan 't janken gaan, en hij zou het woeste geweld dat in hem
bruist hier staan uit te blaffen en niet verder kunnen.
Black is weg.
;

Door de haag komt hij in een anderen tuin. Door een tweede
haag geraakt hij in een straatje, en hij dribbelt nu voort, even zwart
als zijn schaduw, naar waar de ontembare drift van zijn hart hem roept.
Rechtdoor loopt hij, zonder te aarzelen, met den kop naar den grond,
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als volgde hij een zeker spoor. Wie nu laat langs de straten gaat ziet
met een bangen blik dien zwarten hond op zachte pooten voorbijschuiven en denkt niets anders dan : een hond die is losgebroken en zijn
huis niet meer vindt. Hij en weet niet dat daar langs hem voorbijtrekt
een stuk oude oerkrachtige natuur, een geweld zoo groot als de wereld
en zoo schoon als de aarde, dat zijn zekere wegen gaat, zijn zending
vervult, volgens de eeuwige wetten die geschreven staan.
. En het is niets anders dan Black, niets anders dan een arme beest
van een hond.
Langs tuinen en moeshoven, voorbij den langen muur van het
kasteel, en daar is het beekje. Black staat op den rand, met de voorpooten in het water, ruikt, en slabbert met zijn heete tong. De maanschijf danst in de kleine waterkrinkelingen, en hij blikt het wantrouwig
aan. Voorzichtig steekt hij zijn snuit tusschen het riet en snuffelt
naar het spoor van een waterrat.
Nu is daar het veld. Black draaft door de voren en over .de bedden,
langs het al hooge koren, het aardappelloof, over het grachtje, door
den elzenkant, draaft verder en verder, onvermoeid, met den neus
tegen den grond. De beetblaren knakken af tegen zijn pooten, de
korenstengels slaan langs zijn ' kop en zijn lijf, met een gedempt geruisch, altijd door, en nu heeft hij het versche spoor. Langzamer,
voorzichtiger, in rechte lijn, zijn staart wat hooger, loopt hij nu
voort. En plots « staat » Black. Den kop vooruitgestrekt, den staart
roerloos, in één lijn -met den rug, den rechtervoorpoot omhoog, staat
Black en blikt voor zich... Rrrrrrr !... De patrijzen vliegen op, en tegen
de donkere lucht ziet Black ze schuins omhoogvliegen en verdwijnen...
Hij keert den kop om, langzaam... Waarom doet de oude Baas nu
niet Pang L. Waar is nu ?...
Maar de oude Baas met het geweer is er niet, Black. Dat is lang,
lang geleden, Black. Hier staat nu niets anders dan een arme hond,
alleen in den helderen maannacht.
En Black draaft verder achter de reuken en sporen, achter zijn
ontembaar jagershart. Een man gaat over den donkeren veldwegel
naar huis. Hij hoort opeens vlakbij het ruischen in het koren, het
knakken van de beetblaren, en hij ziet een zwarte schaduw voor zich
over den weg sluipen.
Als de dag opklaart keert Black terug. Want met het licht komen
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de dingen van den dag voor hem staan. Langs dezelfde wegen, rechtdoor komt hij in den tuin, en als het groote Vrouwtje de achterdeur
opent, ligt Black op de mat, en klopt vriendelijk met zijn staart.
Toen heeft de Baas de nieuwe kennel laten maken, cementvloer,
ijzeren staven, ijzeren hek, en het mooie warme hok staat daarin.
Het kleine Vrouwtje noemt dat een « echte » kennel.
Nooit is hij meer uitgebroken.
De Baas brengt hem in de kennel heel laat in den nacht, en
's ochtends vroeg komt het groote Vrouwtje de kennel open doen.
Een brave, goede hond wordt Black, zonder dolle streken, behoorend
tot het huis en het gezin.
Maar op een nacht, toen het najaar gekomen was, kon Black
niet slapen, en hij kwam voor zijn hok zitten, rechtop, en keek naar
de maan. De winden waaiden met doffe stem door den nacht, de
groote wolken dreven onrustig langs den hemel, de blaren van de
boomen ruischten klagend en dwarrelden langs zijn kop. Zijn . trillende neus zocht naar alle windstreken, zijn oogen brandden klaar
en fel.
En toen begon Black te huilen.
Hij huilde, zooals hij nooit had gedaan, met een lange klagelijke
stem ...hoe...oe...oe.., den kop omhoog, naar de wild-! maan ginder
boven, naar de wolken, lucht, de winden, naai de verre vlakte.
Wie het hoorde dacht verschrikt : «« Wat is dat voor een vreemd gehuil?))
Och, het was niets anders dan Black, niets anders dan een arm
beest van een hond die in den woesten najaarsnacht zijn droevig hart
uithuilde, en zijn wild verlangen naar de velden van Sichem en de
bosschen van Averbode, naar de beemden van Testelt en de heide
van Veerle, naar Meck, zijn moeder, en Pandoer zijn vader...
En naar Pol, de oude Baas.
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K R O N I E K E N
I

Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.

Een niet alledaagsch feit is wel de vaststelling dat in de laatste
jaren tal van Vlaamsche historici voornamelijk de XVIe eeuw bestudeerden. Heeft wellicht de huidige atmosfeer van strijd om de
herwording van ons volk ook deze studeerenden te pakken en brengt
haar impuls hen nader bij de XVIe eeuwsche woelingen ? Of is het
louter toeval? Welk ook de beweegredenen tot deze studiën geweest
zijn, de werken van de heeren Dr. A. J. Goris, Dr. H. Elias, Dr.
R. Van Roosbroeck, en van de E. HH. Dr, Erens, Dr, E. Valvekens
en Dr. Willocx, met daarbij deze van enkele ouderen in het vak
o. m. Prof. Van Houtte, Prof. Van der Essen, Prof. H. Geyl, hebben
een gansch anderen kijk gegeven op de gebeurtenissen, de personen en de toestanden uit dien tijd en wijzen zonneklaar uit dat
wie up to date wil blijven zijn algemeene opvatting over het XVIe
eeuwsche gebeuren noodzakelijk moet herzien.
Wie deze noodzakelijkheid betwijfelen mocht, sla er b. v. maar
even de laatste twee verschenen werken op dit gebied, nl, deze van
E. H. Dr. Valvekens (i) en Dr. R. Van Roosbroeck (:z) op na. Willen
mij met het jongste beginnen? Overbodig den heer Dr. Van Roosbroeck den traditioneelen lof toe te zwaaien over tal van hoedanigheden in zijti werk; stellen wij liever vast dat zijn naam bij de menschen van 't vak een goeden klank heeft en dat die dubbel en dwars
verdiend is bewijst o. m. dit boek.
Het Wonderjaar is een detailstudie over de woelingen, zoo op
godsdienstig als op politiek gebied, in de goede stede van Antwerpen in de jaren i 566-67. Deze studie zelf is bedoeld — en 't is een
gelukkig inzet — als een inleiding tot de geschiedenis van 't revolutionaire Antwerpen in I567-I87. Daardoor onderlijnt men meteen
(i) Dr EM. VAB MENS, 0. P. t De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en
de Opstand tegen Spanje. Maart i 576 -1 585. Brussel. N. V. Standaard i g2g, 287 blz.
(2) Dr ROB. VAN ROOSBROEC$ : Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567. Inleiding tot de studie der godsdienstonlusten te Antwerpen van i 566 tot 1 585. — Antwerpen. De Sikkel, 1930, 527 blz.
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de beteekenis van Het Wonder] aar, Immers wanneer zelf de raadspensionaris Van Wesebeke in zijn Memoires het noodig acht de
gebeurtenissen van i 566 tot in de minste bezonderheden uit te
rafelen dan zal dat wel niet geweest zijn om hun plaatselijk belang,
maar wel omdat hij aangevoeld heeft dat i 566 een keerpunt was,
gedurende hetwelk, de banden die aan 't verleden nog vastsnoerden,
sprongen en de bakens verzet werden naar een nieuwe koers.
Men kent de geschiedenis : Philips II begreep niets van het
levend Nederland. Het antagonisme van 't Bourgondisch en 't
Spaansch Rijk in zake belangen, zeden, sociale en economische
aspecten ontsnapte hem totaal, De zuivere politische inzet van den
strijd wordt door het calvinisme als bij toeval, scherper en beslissender
naar het stadium van het politiek-godsdienstig verzet gedrongen.
Philips II bewees door zijn tegemoetkomingen aan de Nederlanden
hoe ver hij van deze afstond- de huisvesting der Spaansche troepen,
de hooghartigheid der Spanjaarden, die hèt Ned, volk als overwonnen beschouwden, ontketenden het verzet der Staten, die nationale
troepen vroegen. Het vertrek van Philips en de aanstelling van Margaretha tot landvoogdes en dienares van den vorst verbeterden geenszins den toestand. In versneld tempo groeit het verzet aan, de adel
protesteert tegen een anationaal bestuur, de reguliere geestelijkheid
tegen de oprichting der bisdommen, het volk tegen de inquisitie.
Gansch dit verzet werd geleid door Oranje. De adel treedt krachtdadiger op en stelt als nationale stand de eerste collectieve daad
het eedverbond.
Het los-van-Spanje zal langzaam, onbewust in 't beginne, veld
winnen. Daar, waar de sociale wantoestanden de nationale en godsdienstige verscherpen zullen, zal een politieke hervorming als een
hoop op schooner tijden aanvaard worden.
Antwerpen was alzoo het verkoren oord om het revolutionaire
bestanddeel, zoowel het godsdienstige als het staatkundige, in zich
op te nemen* Het zou worden de centrale burcht, waar verdediging
en aanval elkanders terrein betwisten. De gunstige ligging, de kwijnende handel, het kapitalisme naast het proletariaat, de aanwezigheid
van den Ned, adel, het cosmopolitisch uitzicht met haar vreemde
elementen en ten slotte de persoonlijkheid van haar gouverneur
Willem van . Oranje maakten Antwerpen tot die centrale vesting,
waarvan de atmosfeer steeds zwaarder geladen werd met drukte van
opstand en vernieling, door al deze heterogene krachten. Een eerste
-
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ontlading geschiedde met den Beeldenstorm op i8 Augustus 1 566.
De volksmassa treedt het vlugst impulsief op; we moeten dus den
beeldenstorm niet uitsluitend als een politiek of godsdienstig gebeuren beschouwen maar veeleer als de resultante van een psychische
overspanning.
Deze beroerde dagen waren tevens een luchtgeven van haat
tegen de placaerten. En van stonde af valt het op hoe godsdienst en
staatkunde in elkaar verstrengeld liggen en hoe zoowel de godsdienst
het om wille van de politiek, als vice versa moet bekoopen. Slechts
enkelen, mannen lijk Oranje b.v., snapten wel het onderscheid;
niet doelloos was dan ook zijn streven naar verdraagzaamheid. Wanneer wij in het licht van deze geestesverwarring den beeldenstorm
bekijken dan stellen we vast dat de leidende klasse of de adel aangehitst was door een antispaansche gezindheid terwijl de Calvinisten
zich lieten leiden door godsdienstmotieven. Maar hoe verschillend
ook in oorsprong, voor beider verzet liepen de middelen over dezelfde wegen : de openbare uiting van hun ontevredenheid; De
beeldenstorm was dan ook voor de politici een incident, dat de
gestelde. kwesties tot een scherper uitdrukking kon brengen; voor
de calvinisten een praktische verwezenlijking van hun leer. Zij hebben het plan beraamd, de vernielers waren slechts werktuigen, zij
wilden de leiding in handen houden en wenschten enkel een ordelijke
verbrijzeling. Dat de leiding aan hun handen ontsnapte, eens de
wanorde geschapen was normaal. De verdraagzaamheid, het tactisch
optreden en de populariteit van Oranje droegen niets bij tot het
herstel der orde, althans niet in de eerste dagen, zoowel Oranje
als de magistraat waren overmand door de feiten. De ontred-

dering van het godsdienstig en economisch leven staat voor de
deur. De Calvinisten hebben een eersten slag thuisgehaald : zij
zijn meester over enkele kerken; de stedelijke overheid is geneigd
tot concessies; het is het oogenblik voor hen. Zij sturen een
rekwest naar de magistraat, drukken er hun afkeer in uit over
de baldadigheden van den beeldenstorm, beloven gehoorzaamheid
aan de magistraat, verzoeken eenige plaatsen voor de predikatie
in de stad (buiten de stad was dit reeds toegelaten) te willen
aanduiden - en vragen last not least dat men niemand dwinge te
handelen tegen zijn geweten in, noch dat iemand vervolgd worden
om zijn geloof.
Oranje is er ingeloopen, vermits men besprekingen heeft aan785

geknoopt, erkent men officieel de Calvinistische gemeenschap als
een groep. Er mag dus niet worden getalmd, men moet handelen.
De politiek van Oranje beoogde voor alles bedaring, .kalmte, zoo noodig ten koste van toegevingen; hij liet zich leiden door praktische
redenen. Trouwens de katholieken en Lutheranen waren er ook nog.
De eersten, veruit het talrijkst, ontplooiden de eerste dagen geen verweer; vele leiders waren zelf gevlucht, zoódat de komst van Oranje
het sein moest zijn tot officieele herleving van de katholieke liturgie;
hij nl, beval de R. K. diensten wederom in te richten; hij ook, kondigde
het bevel van eerbied voor het oude geloof af.
De Lutheranen, erg vredelievend door hun leer, hadden zich van
alle baldadigheden onthouden en Oranje, die Luthersch gezind was,
kon dus vrij gemakkelijk deze groep erkennen. Alleen met de Calvinisten ging het niet zoo vlot. In de onderhandelingen eischte Oranje
van hen het vrijwaren van het oude geloof en het herstel der orde;
als tegenzet vroegen de Calvinisten godsdienstgelijkheid. In weerwil
van de raadgevingen der regentes sloot Oranje toen het beroemd
gebleven Septemberaccoord met hen af. Dit accoord wordt de inzet
van een intensief handelen. Alhoewel slechts van voorloopigen aard
toch bevestigde het de overwinning der Calvinisten : dezen verkregen
in de stad drie plaatsen voor hun predikaties, en werden dus officieel
en als gelijkberechtigd met de Katholieken en Lutheranen erkend.
Met dit accoord zit Oranje in zijn klein schoentjes : Brussel volgde
erg zenuwachtig de onderhandelingen, men besefte al te wel dat
Antwerpen de poort voor gansch de Nederlanden opende. Eens het
accoord afgesloten wil men er in Brussel niet van weten, Oranje's
beleid wordt streng gelaakt, wel tracht hij zijn houding goed te
praten maar Margaretha geeft niet toe.
Ondertusschen zat men in het calvinistisch vaarwater en men
moest mee ! de afschaffing der inquisitie en de niet toepassing der
placaerten had men reeds moeten toestaan, nu eischten de Calvinisten
enkele kerken op llienderoogend wonnen zij aan invloed en in aantal, meer en meer hooggeplaatste personages namen plaats in hun
rangen. Wat gewordt er ondertusschen van de Katholieken ? De
kerkelijke diensten waren betrekkelijk , genormaliseerd, maar dat was
ook al! De Katholieken voelden zich erg in de minderheid en een
tijdgenoot drukt het pittig uit waar hij zegt : « Telle - est maintenant
la conversion, que les catholiques se doibvent taire et les sectaires
preschent ».
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Zij waren teruggedrongen, hielden zich aan 't defensief en schenen bitter weinig lust te voelen tot het aanvatten van den strijd over
heel de lijn. De geestelijkheid scheen behept met een kleinzielige
vrees en legde een onverantwoordelijke nalatigheid aan den dag.
Deze houding verzwakte sterk de positie van het Katholicisme
en beteekende alweer een factor in het voordeel der Hervorming.
Alleen Margaretha scheen volkomen bewust te zijn van het gevaarvolle van den toestand en wenschte dan ook de inkrimping der aan
de Calvinisten toegekende rechten, zij zon zelf op bestraffing. Het
bleef echter bij een schuchtere poging; inmiddels nam de wanorde
toe : zoowel in Antwerpen als in de gouvernementsgewesten van
Oranje ontstonden woelingen. Oranje was den toestand niet meer
meester en oordeelde het geraadzamer, in weerwil van de smeekingen
van de magistraat van Antwerpen, zich terug te trekken naar het
Noorden. Hoogstraten volgde hem op als gouverneur ad interim,
deze staat tuk op het naleven van het Septemberaccoord ook naar
den geest. Daarmede treedt een nieuwe phase van den strijd in : de
Augustusmaand bracht de desorganisatie, het verzet; in September
gooide men het op een accoord en bereikte men tijdelijk het herstel
der orde; nu in October gaat men over tot de herinrichting der kettersche secten. De logische ontwikkeling der dingen eischte een
reorganisatie naar binnen en een verruiming naar buiten. Kenschetsend voor dien geest van organisatie en van solidariteit is het rekwest
voor godsdienstvrijheid. Dit rekwest moest zijn een laatste proeve
van verzoening, van vredelievende schikking, maar tevens zou het de
mogelijkheid insluiten tot voorbereiding, zoo niet van het verzet,
dan toch van de verdediging tegen mogelijke maatregelen van geweld.
Gedurende den tijd van voorbereiding ontstaat er een intensieve
samenwerking tusschen de edelen en de calvinisten; de eersten beraadslagen te Dendermonde (Egmont treedt niet toe) de anderen te Gent.
Antwerpen zou ook hier de leiding geven en de Antwerpsche calvinisten boden dan ook — de uitvoering van het opzet was vertraagd
geworden door den beeldenstorm — het z.g. drie millioenmanifest
aan de magistraat aan, en Hoogstraten, wat beteuterd, liet alles over
« à la très prudente discrétion de vostre Altèze ».
Wat bevatte nu dit manifest ? « De smeekbrief houdt vooreerst
het karakter van een zeer loyaal en onderdanig verzoek. De supplianten hechten er aan den koning te herinneren aan hun gehoorzaamheid, aan hun stiptheid, vooral in zake de geldelijke verplichtingen:
-

-
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de geneigdheid tot het strikt naleven dezer verplichtingen kent bij
hen geen stilstand. Zij voelen ze « surmonter » en « oultrepasser
journellement »... Daarbij gewelddadig optreden zou slechts de ruïne
van de - Nederlanden, den rijkdom der omringende landen veroorzaken. Daarom, steeds bekommerd om 's konings gezag en grootheid
vragen zij de vrijheid tot de belijdenis van hun geloof : hetwelk vastgesteld zou worden na een algemeene vergadering der Evangelische
kerken van alle landen; de koning zou zijn tegemoetkoming dan laten
bekrachtigen door een beslissing der Staten-Generaal. Hierdoor zou
natuurlijk niets worden gewijzigd aan de gehoorzaamheid en de verplichtingen door den koning in zake 's lands organisatie opgelegd.
Integendeel : hun gehechtheid aan vorst en land zou versterkt, en ten
bewijze zouden zij den koning als buitengewoon geschenk een som
van 3000000 gulden aanbieden « pour déscharger le domaine de
Vostre Majesté en ce pays » waarbij tevens de overbodige belofte,
in geenendeele de R. K. religie te zullen benadeelen » ( i).
Na zulk een rekwest voelt men den gang naar opwaartsche
wegen en eindelijk rammelt aan de overzijde iets dat op verweer
denken doet : van regeeringswege worden de leidende personen zorgvuldig nagespied.
Toch het leven kent geen stilstand : de synodale en politieke
onderhandelingen in December te Antwerpen gevoerd, geven het
teeken tot gewapend verzet. De verdere levensmogelijkheid van het
Calvinisme wordt de inzet van een nieuwe beweging, waar rond zich
de dragers van de nationaal Nederlandsche oppositiegedachte groepeeren : de beweging der edelen wordt gekoppeld aan de eischen van
een zuiver godsdienstige aktie, voortaan bijna uitsluitend door Calvinisten gevoerd. Het theologisch standpunt wordt om opportuneteitsredenen wat verschoven naar enkele actueele-politiek agitatorische vraagstukken. Alhoewel de verzoeking aan de verspreiding
van 't Calvinisme even groot bleef, hun politiek liep paralleel met dit.
der edelen :beide groepen streefden naar een los van Spanje-regime.
Op het consistorie van December i 566 neemt men dan ook de mogelijkheid van verzet in overweging. Met het inzamelen der 3 millioen
werd begonnen maar het geld werd voor een ander doeleinde gebruikt.
Oranje oordeelde dat gewapend verzet noodzakelijk zou worden en
achtte slechts een ernstig verzet mogelijk zoo de twee kettersche sek(1)
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ten meededen. Het unionsideaal duikt weer eens op : de klove tusschen
Calvinisten en Lutheranen moet voorloopig gedempt om tegen den
gemeenschappelijken vijand op te treden. Lodewijk van Nassau was
de ijverige dienaar in dienst van Oranje's ideaal : de godsvrede en de
eendracht. Brederode wordt de leider en Oranje de bezieler. Er
wordt uitgekeken naar vreemde hulp : Duitschen en Franschen zijn
welkom. Antwerpen blijft het centrum der actie : hier wordt het
ultimatum opgesteld, hier worden de eerste troepen aangeworven...
Het verzet breekt uit, maar wat te vlug, wat te voortvarend naar den
zin der leiders.
Van af deze Decembersynode heeft het Calvinisme een bepaald
opstandige kleur aangenomen. Margaretha moet nu handelen. Langzaam maar zeker, diplomatisch en tactvol leidt zij haar zelfverweer
in dat uitloopt op een zegepraal over heel de lijn.
Aanvankelijk beschouwt ze het. Septemberaccoord naar de letter
en verbiedt zij dus de aanwezigheid van vreemde predikanten, het
aanwerven van troepen en het onderhouden van betrekkingen met
de opstandige stad Valencijn. De magistraat wil niet gemakkelijk
mee in die richting, na allerlei uitvluchtsels werd aan de publicaties
en toepassing der verordeningen voldaan. Ditmaal blijft Margareta
onverbiddelijk en volhardend : van af heden gaat het hard tegen hard.
De regentes weigert nu het Septembercontract te erkennen en eischt
de volledige schorsing der predikaties; dit besluit verwekt natuurlijk
heel wat herrie. Hoogstraten met de uitvoering van dit bevel belast,
laat deze over aan de in Antwerpen weergekeerde Oranje. Ook aan
hem scheen de toestand hopeloos, conciliabulies, deputaties naar
Brussel, 't mocht alles niet baten. Margaretha wilde het land in
kalmte en rust bij de beloofde komst van Philips II, en zij voelde zich
sterk door den opkomst zijnden Alva : geen toegevingen meer. Antwerpen beschouwde ze als de leidende stad der Nederlanden, hier
wijken beteekende een nederlaag ten overstaan der andere rebelsche
steden, werd hier eenmaal het verbod gepubliceerd dan zegepraalde
zij over gansch de lijn. De regentes eischte dan ook onverbiddelijk
het vertrek der predikanten, het ophouden van al de preeken, het
herstel van de Katholieke religie en van al de Kerken, de volstrekte
gehoorzaamheid aan den koning. Noodgedwongen onderwerpt zich
de magistraat, den 7 Maart r 567 ZOU men het verbod der regentes
voorlezen; het Calvinistisch element belet dit echter. Midden Maart
stonden de beide kampen scherp tegenover elkander. De toeloop van
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vreemdelingen verergerde de onrust, en de exode der vredelievende
burgers nam een aanvang zoodat de « slechte » de « machtigste »
worden. De rol van enkele edelen was hier belangrijk en Margaretha
verzocht hen de stad te verlaten, wat ze ook deden, niet echter
alvorens manschappen te hebben aangeworven die in de omgeving
van de stad kampeerden. Dit lijkt wel een uitdaging aan de regeering
en de regeeringstroepen te Deurne gekampeerd verslagen dan ook
het rebelsch leger te Oosterweel (31 Maart 1567).
Deze nederlaag verwekt een paniek, een volksoploop in de stad;
het volk is woedend en de Calvinisten stroomen samen op de « Mere »;
de vrees voor bestraffing en voor 't beleg der stad versterkt het solidariteitsgevoel en drijft hen naar het daadwerkelijk verzet. Zij eischen
de bescherming van de stad en de magistraat is verplicht een compromis te sluiten, waarbij de Calvinisten hun deel krijgen in de verdediging der stad.
De nederlaag te Oosterweel, de volksopstand op de Meir, de
steeds toenemende exode der burgers, de ongunstige volksmeening
over het compromis, de dubbelzinnige en weifelende houding der
leiders, luidden een nieuw stadium in : de voortzetting der onderhandelingen... naar de kapitulatie. .
Proefondervindelijk had de regeering vastgesteld dat slechts één
middel baatte tot onderdrukking van den opstand : geweld. Sterker
dan ooit eischt Margaretha het ophouden der predikaties. Nadat de
laatste persoonlijke pogingen van Oranje tot het verkrijgen van verzachtende omstandigheden mislukt waren, bleef . er de stad niets over
dan zich te onderwerpen. Zij vraagt echter geen pardon,want zij heeft
zich altijd binnen de grenzen der loyauteit gehouden. Het gevolg
bleef niet uit : alle vreemdelingen verlaten Antwerpen, ook Oranje
voelt dat zijn plaats niet meer hier is. « De tragedie was voltrokken,
nog vooraleer het drama was uitgespeeld. Met den weerstand van
Antwerpen stortte momentaan zoowel het werk der Hervormers als
de eens zoo levenskrachtige nationale oppositiebeweging van de
Zuidelijke gewesten ineen. » (i) Zonder leiding, orde- en futloos, neemt de Breeden Raad, na uitzuivering der revolutionaire
elementen de opgelegde verplichtingen aan en het eng gemeentelijk
particularisme neemt de plaats in van het nationaal solidariteitsgevoelen.
(1)
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Intusschen meldde Margaretha triomfantelijk de onderwerping
van Antwerpen aan Philips maar sprak niet van een accoord. De rust
ter stede was relatief, de uitwijking gaat haar. gang, het antwoord van
Margaretha op de rekwesten in zake veiligheid van de stad is erg
dubbelzinnig en het handelsleven loopt stilaan dood. De stadstroepen
worden ontbonden, de Spaansche troepen doen hun intrede in de
stad. Hoogstraten trekt zich terug en Mansfeld wordt kapitein der
legerbenden : de stad heeft haar zelfstandigheid verloren ! Al had de
magistraat zich onderworpen, het volk bleef « libertijn », de relletjes
waren dan ook niet van de lucht. Margaretha wilde echter voor alles
vrede en leidde dan ook de zaken met vaste hand. De voorloopige
accoorden zouden worden omgezet in definitieve edikten; hier voelde
men goed de vingerwijzing van Margaretha, die den toestand kende,
maar naar Philips' meening te toegevend was geweest, zoodat dit
z.g. Meiamendement door hem niet werd erkend. Alzoo won het
fanatisme het op de verdraagzaamheid en het particularisme op de
nationale solidariteit, nochtans niet zonder materieele en moreele
bressen te slaan in 't leven van ons volk.
De Restauratie werd ernstig aangepakt, de herwijding der kerken
bleek al spoedig onvoldoende, ook het levend gedeelte der Kerk
moest een visitatie ondergaan. Nu de stad onder de knie lag begon
men het onderzoek naar de schuldigen; vooral de magistraat moest het
ontgelden. Reeds begin . Juli had het verhoor plaats, de komst van
Alva verdaagde voor een tijdje het onderzoek en de bestraffing...
daarna zou er krachtdadiger en bloediger dan ooit worden opgetreden.
Het nieuw stadium van versmelting in de Spaansche centralisatie
treedt in; de magistraat valt het eerst als slachtoffer.
Ziedaar de feiten die zich afspeelde in Antwerpen dat door allerlei gunstige omstandigheden er als toegenoopt werd de leidende
rol in 't verzet tegen Spanje op te nemen. Aan Antwerpen was het
weggelegd de politieke eenheid der Nederlanden te bewerken, maar
Spanje besliste er anders over. De inzet was prachtig. Het jaar z 5661567 was in dit opzicht wel degelijk een wonderjaar.
Volledigheidshalve hadden wij hier nog moeten wijzen op de
conflicten tusschen Lutheranen en Calvinisten, die het verzet erg
ontzenuwden; op de zeer belangrijke rol die Oranje hier gespeeld
heeft; hij die zoo ragfijn de politiek weet te ontleden, scheen ons dikwijls in zijn handelingen door zijn positie van Nederlandschen prins,
van Lutheriaan en van functionaris, erg dubbelzinnig; op Hoogstraten,
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Brederode en Egmont die hier volop in de actie 'staan, de eerste als
katholiek doch politiek opposant, de tweede als fanatiek-revolutionair,
de derde als de terugkruipende getrouwe onderdaan, die echter
Antwerpen na de capitulatie niet vergeet. Wat wij echter over dit boek
schreven zal wel volstaan om te mogen getuigen dat hier een nieuw
geluid wordt gehoord en dat Van Roosbroek een prachtwerk leverde,
zooals wij er tot op heden nog weinig in Vlaanderen hebben.
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Ii

Tooneel
NIEUW TOONEELWERK
door Paul De Mont.
Jaarlijks worden er in Vlaanderen en Nederland een paar dozijn
stukken uitgegeven die een normale kritiek kunnen verdragen, daarnaast een paar honderd die voor een bepaald publiek bruikbaar
kunnen geacht worden, en dan ik-weet-niet-hoeveel tientallen of
honderdtallen, die hoegenaamd niets waard zijn.
Ik weet aldus heusch niet wat ik wel zou kunnen zeggen . van
Lomme Vlegels, een lolletje in 3 bedrijven door W. Pauwels (Corvana, Heyst-op-den-Berg), tenzij dat een paar scènes uit het ding
als parodie in een revue zouden kunnen geschakeld worden...
Columba of 't Blinde Bruidje van 't Allerheiligste Sakrament
en De Bergstroom door P. Servatius van Enschedé kunnen als apologetische demonstraties of scenische sermoenen geslaagd heeten.
Een godsdienstig en geduldig publiek zal -wellicht met ingetogenheid
naar die preken luisteren, die ten minste op de verdienste bogen
korrekt geschreven te zijn.
Een tamelijk behendig postiche : De Dood Wandelt, middeleeuwsch zinnespel door P. Steylaerts (St. Jozefs College, Kortrijk).
Wellicht bruikbaar op prijsuitreikingen enz.
Voor kleine meisjes durven wij De Kus der Fee en De Droom
van Juffrouw Flims ' van Ida Heijermans (Van Dishoek, Bussum)
aanbevelen : 't zijn ietwat bloedarme, doch frisse dingetjes.
Met de Overwintering van Albert Helman weet ik werkelijk
geen raad. Zet de bombastische verzen van Tollens in zakelijk
tooneelproza over, en gij krijgt de twee eerste bedrijven. Van op Nova
Zembla verspringt de aktie dan plots in een hedendaagsche salon
-- en ook van uit de zestiende eeuw in de twintigste. De bedoeling
van de auteur is blijkbaar het algemeen-menschelijke in het drama
të onderlijnen. (Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.)
Constant Eeckels heeft *in Naar 't Wereldeinde (K. Beyaert,
Brugge) een groot onderwerp tot een middelmatig stuk verwerkt.
793

Europa is het materialisme . ten prooi gevallen. Het kristelijk geloof
is uitgeroeid : zendelingen steken over uit Azië om de oude wereld opnieuw te evangelizeren. Welke reusachtige mogelijkheden
zoo'n stof biedt • springt dadelijk in het oog. Het mangelt Eeckels
echter aan scheppend vermogen : zijn visie is te schraal. Hij behandelt•
maar een epizode uit het drama, Wij krijgen geen groot stuk, doch
een interessant werk — omdat we achter het gebeuren de horizon
vermoeden, die de dichter niet vermocht te openen.
De Triomf van den Gekruiste van Pater Mortier (Jos. Vermaut,
Kortrijk) mag met Naar 't Wereldeinde tot de Vlaamsche stukken
gerekend worden, die verdienen gespeeld te worden. Ook hier wordt
een groot onderwerp behandeld : de Verrijzenis, De voornaamste
verdienste van het stuk schuilt wellicht in zijn wetenschappelijke
betrouwbaarheid : Pater Mortier veraanschouwelijkt het vraagstuk
der Verrijzenis onder al zijn gedaanten. Het werk, dat hier en daar
onhandigheden vertoont, bezit overigens de noodige scenische gaven
om het publiek — en niet alleen een kristelijk publiek — te boeien.
Padre Antonio van Pater Hilarion Thans (St. Franciscus Drukkerij, Mechelen) is een gelegenheidsstuk. De auteur schrijft : « Voor
de zevenhonderdste verjaring van Antonius' dood (Antonius was
een tijdgenoot en zijdelings een medewerker van St. Frans van
Assisi) werd een tooneelstuk gevraagd. Zooals we voor Franciscus
en voor Clara deden, stelden we ons niet tevreden met een of ander
episode uit hun leven te behandelen. Weerom wilden we zooveel
mogelijk de biografie van den heilige verwerken. »
Een levensbeschrijving in tooneelvorm : in de formuul zelf
ligt de technische veroordeeling van het genre. Gemis aan aktie
de helft van het gebeuren wordt verteld en niet vertoond. Bruikbaar
materiaal voor de kringen die Antonius met een hulde willen herdenken.
De herdruk van Mev. Simons-Mees' Twee Levenskringen (Nederl. Bibliotheek) laat toe vast te stellen hoe weinig dit merkwaardig
specimen van het Nederlandsch naturalistisch theater verouderd is
— innerlijk. Er moeten in de protestantsche landen nog dergelijke
puriteinsche kringen te vinden zijn. Alleen : het genre is verouderd.
Er is heden niet dezelfde belangstelling meer voor die huiselijke
semi-tragedies, als vijf en twintig jaar geleden. En voorzeker in de
landen niet, waarover de oorlog is gevaren. Een interessant dokument.
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Dirk Van Sina heet .zelf zijn Messias een dramatisch gedicht.
Dit gedachtenzwaar en inhoudrijk poëem hoort derhalve meer tot
de eigenlijke letterkunde dan tot het theater ? Het biedt, om zijn
evokatieve potentie, een grootsch scenario voor lezers die genoeg
verbeelding bezitten om zich het kader, waarin Van Sina zijn verzen
plaatst, aanschouwelijk voor te stellen. (Leeslust, Antwerpen.)
De Wonderbare Sage, door Celest Stinissen (Regenboog, Antwerpen) : een oppervlakkig-dokumentaire studie over de inspiratiebronnen van Wagner.
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Boekbespreking
Dr. H. DE Bucic : De studie van het middelnederlandsch tot in het midden der negen1931. Groningen, Wolters.
Een eerste, niet geringe verdienste van dezen arbeid van den bibliothecaris der
rijksuniversiteit te Groningen, is dat hij nagenoeg volledig oorspronkelijk werk levert.
Afgezien van een paar korte bijdragen, w. o. de « Opkomst van de Middelnederlandsche
studie » door Gerard Brom, had tot nog toe niemand eenige aandacht gewijd aan dit
onderwerp, laat staan het in zijn vollen omvang behandeld. Dit doet nu Dr. H. de Buck
in deze uitvoerige, rijk gestoffeerde en stevig gedocumenteerde studie zoo volledig als
men,het maar wenschen kon. Na den stormloop der 17e eeuwsche Renaissance in Nederland hadden de vaderen alleen de herinnering aan Melis Stoke gered uit de vergetelheid
waarin onze Middelnederlandsche literatuur gestort werd. Met dit schamele restje deed
men het de gansche gouden eeuw door, tot in de i 8e weer opnieuw belangstelling ging
groeien uit de verzamelmanie van handschriften en oude drukken. Maar wat een lange
weg over Huydecoper, Siegenbeek, Clignett, Tydeman en anderen tot, onder de stuwing
van de Nieuwe school van Jonckbloet en De Vries, de moderne studie van het Middelnederlandsch voorgoed ingezet en erkend werd!
Dit alles wordt met autoriteit in den breede uiteengezet met omstandige karakteriseering der voornaamste figuren, zoodat dit werk boeiende lectuur mag heeten voor
alle neerlandici.
Maar zelfs buiten het beperkte gebied der philologie heeft het een niet te onderschatten belang. Wie bedenkt wat een rol de studie en het begrip van de middeleeuwsche
letterkunde gespeeld hebben in de beweging der romantiek, beseft dat hier een werk
geboden wordt dat ten nauwste samenhangt met een der meest interessante hoofdstukken
der beschavingsgeschiedenis. En na deze bladzijden begrijpen we beter dan ooit waarom
de Nederlandsche romantiek zoo armtierig gewoekerd heeft en krijgen we een duidelijker
inzicht in een figuur als Bilderdijk.
Slechts een voorbehoud : schrijver laat zich al te reticent uit over de waarde en de
beteekenis van Vlamingen als Willems, Snellaert e. a. die, nochtans zonder wetenschappelijke scholing, de Noord-Nederlanders op meer dan een punt den weg wezen.
T. D.
tiende eeuw.

—

L. C. MICHELS :

Joannes Stalpart van der Wiele.
1931. Tilburg, Bergmans.
Dit is eigenlijk de rede die, naar aanleiding van de 300e verjaring van 's dichters
sterfdag,, uitgesproken werd te Roermond in de vergadering van de Letterkundige afdeeling der Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging. Onder de talrijke schrifturen
die bij deze gelegenheid het licht zagen maakt zij ongetwijfeld aanspraak op een blijvende
plaats. Zij brengt inderdaad allerlei « nieuws » : voor den juisten datum van het afsterven,
over allerlei persoonlijkheden die met Stalpart in nauw verband stonden, over verschillende van zijn verwanten, over zijn persoonlijkheid zelf. De toon waarmee dit alles aaneengeregen wordt bederft niets : hij is pittig en fijn. T. D.
—

GEORGES GOYAU : Le Catholicisme, doctrine d'action. —

i 5 fr.

« Editions Spes ». Paris. —

Schrijver geeft ons hier eene reeks vroeger verschenen artikels, die hij onder drie
rubrieken heeft herleid : i) Le catholicisme, école de vie, waarin hij het heeft over Gratry
en Manning, Johannes Joergensen en Ruskin, alsook over de sociale politiek der katholieke Regeering, in ons land, van 1884 tot 1914 en over de briefwisseling van Kard.
Mercier met de Duitsche overheden tijdens de bezetting; 2) Pour l'apprentissage de
l'action, handelend over de voorbereiding der vrouw tot politieke actie, over opvoeding
door de patronages, het katholiek scoutisme, zoowel als over het farniliebegrip, de katho-
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lieke werken, de actie van den priester tijdens den oorlog, enz.; 3) Les besoins vitaux du
catholicisme, zijnde : priesters, kerken, vereenigingen, intellectueele en sociale actie.
Hoe uiteenloopend deze studies ook schijnen, toch loopt een zelfde leitmotiv door
allen, te weten : dat « het catholicisme al de krachten van ons leven moet orienteeren en
aanvoeren, en omgekeerd dat deze zich ten dienste van het catholicisme moeten stellen ».
Een boek waaruit veel nut kan getrokken worden, gelijk trouwens uit al de werken
van den vruchtbaren schrijver.
L. D.
CaARLES- Jost : Le Crépuscule des Habsbourg. Un Dossier secret. Roman Historique
(1914- 1922). Adaptation francaise de Francis. F. Rouanet. — Editions Tallandier. Paris,
-- 12 fr.
Schrijver is overtuigd en tracht ons te bewijzen dat geheimé machten de Habsburgers sedert meer dan een eeuw onmeedoogend vervolgen, en het op het uitroeien
van heel het geslacht gemunt hebben. Getuigen daarvan het tragisché lot van Aartshertogen Maximiliaan, Rudolf, Frans-Ferdinand, van Keizerin Elisabeth, en Keizer
Frans I, alsook menig geheimzinnig gebleven gebeurtenissen, waarvan dit boek de sluiers
wil opheffen. Volgens hem is een allergeheimste bond, de I. R. O. U. verantwoordelijk
voor al de malkaar snel achtereenvolgende drama's, en voor het te niet gaan van Oostenrijk. Wat er ook van zij, we hebben hier te doen met een erg romantisch verhaal, dat niet
aan iedereen mag gegeven worden, en dat maar weinig uitstaan heeft met letterkunde.
T.
GEORGE SOLOMON : Parmi les maïtres rouges. Editions Spes. Paris. -- i5 fr.
Schrijver heeft deel genomen aan de revolutie van Februari 1917. ' Tijdens de om'
wenteling van October was hij uit Rusland afwezig, doch keerde weldra terug en aan
vaardde, op aandrang van zijn vriend Krassine, een ambt in de Sovjetische regeering.
Beurt om beurt werd hij eerste Gezantschapssecretaris te Berlijn, bijgevoegd bestuurder
van het Handels- en Nijverheidscommissariaat te Moscou, Vertegenwoordiger van het
« Narkomneshtorg » (Receptie-dienst der buitenlandsche waren) te Reval in Esthoniën,
bestuurder van den « Arkos » te Londen. Hij kende het bolsjevistische systeem dus grondig en was in nauwe betrekkingen met de meest vooraanstaande leiders, Lénine, Trotsky
Tchitchérine, en vele andere tweederangschefs. Hij had gehoopt voor het welzijn van
Rusland te kunnen ijveren, maar al heel gauw verloor hij zijne illusies, en begreep
dat hij eene « irréparable erreur » had begaan. Met stijgenden weerzin ging hij de daden
zijner politieke vrienden na, waarvan hij ons eenige staaltjes met nog heete verontwaardiging geeft. Toch hield hij het enkele jaren vol, trots ongunst en tegenwerking en trachtte,
meer dan eens op levensgevaar, rechtvaardigheid en eerlijkheid in zijn diensten te handhaven. Doch eindelijk werd het hem te bar, en in 1923 nam hij zijn ontslag.
Een uiterst belangrijk boek, te meer omdat het komt van een gedesabuseerd communist, die de russische gebeurtenissen met nuchteren blik heeft gevolgd. Niet het
minst interessant zijn de hoofdstukken waarin hij de mentaliteit der revolutionnaire chefs
beschrijft, en uiteenzet hoe weinig vertrouwen ze in 't begin in hun eigen zegepraal
hadden, hoe hevig , ze malkander vreesden en wantrouwden, en uit angst voor hun eigen
leven en belangen, tot gruwelijke wreedheid werden opgezweept.
Terzelfder tijd en dat is troostend, toont schrijver de innerlijke zwakheid van die
regeering die slechts blijft bestaan dank aan den steun dien sommige « pays bourgeois »
haar verleenen, en drukt zijne diepe overtuiging uit, dat de hachelijke toestand waarin .
Rusland gedompeld is, niet lang meer kan blijven duren. Mochten die woorden verwezenlijkt worden! L. D.
-

.

EDGAR WALLACE : Big-Foot. (Les Chefs-d'oeuvre du Roman d'Aventures). —
Librairie Gallimard. Paris. -- 12 fr.
Weer een detective-roman, dien men in één adem uitleest. De meest afgewisselde
verwikkelingen houden de , belangstelling wakker; en zooals het hoort, worden de vermoedens op valsche sporen afgeleid, tot dat heelemaal op het einde een verrassende wending der zaken licht in de ondoordringbare duisternis komt brengen. Echte ontspanningslectuur. T.
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ALcYON : Podmes du Soir. Préface d'Albert Pestour. Orné d'une gravure de A
Delzers. — Maison Aubanel Père. Avignon. — 20 fr.
Op den avond van haar leven bezingt eene vrouw hare levensherinneringen, of beter
gezegd haar zieleleven, al die rijke afwisseling van vreugde en smart, die bittere ervaring
van boosaardigheid, valschheid, verraad, ontgoocheling, die het hart deden bloeden,
maar aanvaard werden met een gelatenheid steunend op een vast vertrouwen in God.
Gemakkelijke, soepele verzen, een zuiver gevoel, een eenvoudige dichterlijkheid,
een weinig begrensd in hare vlucht.
L. D.
RACHEL S. DU FoREz : Le Couvent de Bois-Fleury. — Eugène Figuière. — Paris. 12 fr,
Een roman dat in België speelt : een klooster en nonnen « de haute fantaisie ».
Verder liefdeintrigues tusschen een allerdeugdzaamste tooneelspeelster, haar alleroffervaardigste echtgenoot, een aller-verleidelijkste ridder en een aller-bekoorlijkst jong meisje.
Tranen, verwikkelingen, tragische avonturen. Maar op 't einde krijgen ze malkaar.
Stijl, taal, bewerking, alles zwak. T.

: Méditation sur Louis Boumal. — Editions « Rex ». Louvain. — 6 fr.
Louis Boumal was een dichter bij Gods genade, een fijn besnaarde kunstenaar,
die getrouw bleef aan 't princiep uitgedrukt in 't eerste vers van zijn eerste gedicht
« Il faut dire ta peine ou ta joie simplement. »
In 18go te Luik, uit een werkmansmidden geboren, werd hij in 1913, na schitterende studies in de romaansche philologie, professor te Bouillon benoemd. Hij was sedert
enkele maanden getrouwd en volkomen gelukkig, toen de oorlog uitbrak, en hij het 5e
Linieregiment moest vervoegen. Zijn vrouw en het kindje dat eenige maanden later
ter wereld kwam, zag hij nooit terug. Heldhaftig kweet hij zich van zijn plicht aan 't front,
maar 't geweld van den oorlog was hem te brutaal, en vooral de moreele eenzaamheid
te pijnlijk. De katholiek die hij was, stond tegen God op, en wierp zijn geloof van zich af.
Die hem in die bange jaren gekend hebben, weten dat die opstand niets was dan het al
te diep lijden van zijne verscheurde ziel, hunkerend naar het vroegere, onbereikbaar
geluk. Den lijdenskelk moest hij tot op den bodem ledigen, want enkele dagen v66r den
wapenstilstand, stierf hij in een gasthuis, te Brugge, aan de Spaansche griep, ver van vrouw
en kind, maar verzoend met God. Hij liet een aantal werken in vers en in proza na, waarvan menig stuk een kunstwerk van 't zuiverste allooi is. Boumal was een groot dichter,
die een eerste rangsplaats tusschen de letterkundigen van Wallonië zou bekleed hebben.
We moeten den heer Léon Degrelie dankbaar zijn voor de diepgevoelde piëteit, de oprechte bewondering, waarmee hij het beeld van een te vroeg gestorven kunstenaar heeft
geschetst. Zijn boek schreef hij vijf jaar geleden, toen hij zelf geen twintig jaar was. Het
is jong werk, en niet het definitief boek over Boumal; maar toch geeft het de figuur van
den dichter en van den mensch levendig en waar. Men voelt dat hij zijn werk door en
door kent, en daardoor de ziel van den dichter benadert. L. D.
LEON DEGRELLE

MAURITS WAGENVOORT : Rococo Italië, "aso blz. 16 foto's, uitgave Thieme en Co,
Zutphen.
Het boek handelt 1 0 over de italiaansche reis in de achttiende eeuw, hoe de reis naar
Italië van uit de Nederlanden werd aangegaan; 2) over het geestesleven in Italië van de
achttiende eeuw, hoe het concentreerde rondom de muziek 3) over het Italiaansche Carnaval in deze eeuw, 4) over het Pausdom en de opheffing van de Jesuietenorde, hoe deze
opheffing de tragiek werd van Clemens den veertiende; 5) over de vreemdelingen in
het Rococo-gezelschapsleven te Rome.
Dat alles wordt geestig soms, in lossen aangenamen trant verteld. En het beeld dat
ons wordt opgehangen van het geestelijk en moreel leven te Rome te dien tijde, den tijd
der abbé's en der sigisbées, is dat van een tijdstip dat even los en luchtjes over alles heenleeft; het is dan ook geschetst grootendeels naar getuigenissen van Casanova en van den
président De Brosses, en ook schrijver zal wel niet beweren dat zijn boek een spiegel
voorhoudt van heel het Romeinsche leven van dien tijd. Voorbehoud dient dus wel gemaakt tegen mogelijke veralgemeening. J. H.
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Dr. JULIAVE GABRIELS : Een Kempisch Schildersgeslacht, de Francken's, nr 2 der
studien over Herenthals, uitgave Haseldonckx, Hoogstraten; i 2 platen, 2 portretten, 20 fr.
Laten we beginnen met een beklag over het boterpapier — de studie verdient beter
— en over een zekere slordigheid van stijl die hier en daar, op te landelijke wijze, in hemdsmouwen loopt. En dan seffens en eerlijk getuigen dat het boek eene verrassing is om de
nieuwe gezichteinders die worden opengestooten, en eene blijde bewondering om al
het materiaal dat hier werd vergaard.
Lijk elk overgangstijdperk werd het Romanisme in de handboeken der geschiedenis
wat sommair verhandeld en afgemaakt; het scheen een verward en hopeloos kluwen
waarover men met een spreuk en een rap oordeel heenstapte; de schrijfster brengt klaarheid, en rechtvaardigheid waar zij in dees kunstbeweging geen afwijken ziet, maar een
voortwentelen naar den stijl van Rubens; zij trekt een sterke lijn van verbinding van
hieruit tot Rubens. Hieronymus Francken is een voorlooper van den Barok.
Eigenlijk behandelt Dr. Gabriels vier geslachten; het tweede geslacht : Ambrosius,
Hieronymus en Frans Francken I worden inzonderheid bestudeerd : voor elk dezer
kunstenaars geeft schrijfster biographische bijzonderheden op, critische lijst der werken,
bibliographie, en oordeel over hun kunstwaarde, bondig, stevig en fijn. Het is een degelijk
werk, ten zeerste aan te bevelen. J. H.
FRANcoIs . BOUCHER : Alfred Stevens, édition « maitres de l'art moderne » Rieder,
Paris; 6o planches hors textes en héliogravure, 20 fr.
Eene keurige uitgave; de fotos met hun matten glans en breede vlekken laten de
kleur der doeken als aanvoelen. De schrijver verhaalt op bijna gemoedelijken toon 't verloop van 't schildersleven en schetst zonder omhaal van hooge woorden de beteekenis en
het gehalte van 't kunstwerk. Stevens was de schilder der vrouw uit het tweede Keizerrijk,
van de mondaine of althans half mondaine, want de man verschijnt nooit op Stevens'
doeken en kinderen bij rare uitzondering; elegantie, toiletten schijnen zijn groote bekommernis; en onder dat uiterlijke van volkomen geluk duikt het zieldrama op; de figuren
van Stevens zijn nooit in beweging, maar staan steeds onder hooge spanning : verlangen,
treurnis. Sensueel is Stevens nooit, hij geeft geen aanstoot, maar zijn personen leven heel
oppervlakkig hun leventje uit, en schijnen nooit moreel gezond. Dat Stevens ongestraft
zoo'n pauver gegeven heeft kunnen behandelen, jaren lang, dankt hij aan zijn vlekkelooze
techniek, aan de fijnheid van toets en aan het artistiek aankleeden zijner doeken. De toen
opkomende mode van Japaansch mobilier was hem een geschikt middel tot een ander.
Er wordt in dit boek gewikt, gewogen, op bezadigden toon geschreven; het is dan
J. H.
ook degelijk en leert ons Stevens waarlijk kennen.
,

Het Hart in Gethsemani, H. Uur overwegingen, door Mgr. LENFANT, bisschop van
Digne; vertaald door E. P. Lammertijn, Redemptorist -- Redemptoristenklooster,
St. Truiden 1931.
Letten we eerst op den titel, die niet spreekt over het Heilig Hart, maar over het
hart, 't uwe en 't mijne, en ons leert opzien in de uren van Gethsemani naar 't Goddelijk
Hart. Mgr, ontleedt dan niet zoozeer het lijden van Kristus, dan wel hoe goed zijn lijden
ons tot voorbeeld strekken en sterkte schenken moet in de uren van angst, van verlatenheid, van smart naar lichaam en bijzonder naar ziel. Bijzonder waar hij het heeft over
de stille verborgen pijnen van het hart, komen er ontroerende bladzijden. Het is een heel
letterkundig werk, met sterke eenheid en fijne ontleding. Om dit alles zijn deze H. Uurgebeden eerder dienstig in stadskerken, voor menschen met ontwikkeld gevoelsleven en
helaas pijnlijker wantoestanden in families.
De schrijver haalt gaarne verzen aan; deze worden dan in nederlandsche rijmen
omgezet door den vertaler; eene karwei die waarlijk weinig loonend is. Ik wensch
het boek een breede verspreiding toe, want het kan er velen troosten. J. H.

,

BRODER CHRISTIANSEN : Het aspect van onzen tijd, vertaald door Jan Van Kasteel,
prijs f1. 2,90; Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Een buitengewoon interessant boek. Hoofdzakelijk gaat het over kunst, daarnaast
ook over huwelijk, liefde, kleeding, soms opvoeding, sociale beweging, philosophie,
godsdienst en zelfs over handschrift (graphologie); in elk dezer kundigheden staat, volgens

799

schrijver, de nieuwe zakelijkheid van heden tegenover het impressionisme van eergisteren,.
en het expressionisme van gisteren, en schijnt eene voorbereiding tot het dynamisme van
morgen; we beleven in snellen tempo den cyclus : romaansch, gothiek, renaissance,
barok. Het boek geeft dus een dwarsdoorsnede voor de cultuur van het huidige Europa;
de systematiseering zal voor sommige vakken wel wat willekeurig schijnen, maar de synthesis is verbazend knap en helder voorgesteld, en dwingt om den opbouw en ook omwille van het inzicht bewondering af. J. H.
-

Dr. VAN DEN BERGH-VAN EYSINGA : Leeft Jezus of heeft hij alleen maar geleefd. —
32 fr. ingenaaid; « Het Kompas » Mechelen.
Het werk is opgedragen aan prof. A. Drews, en huldigt dan ' ook diens theoriën
nopens Kristus : Jezus zou niet historisch hebben bestaan; Christus is niets anders. dan
een ingebeelde verlossende god die reeds voor onze tijdrekening vereerd werd in een
joodsche sekte, en in het begin der eerste eeuw onder een samenloop van omstandigheden
de god is geworden van de Kristenen en ten slotte een historisch bestaan kreeg onder den
naam van Christus Jezus. De historische Jezus werd een strijdmiddel tegen' de gnosis.
Zoo tracht de geleerde doctor ons dietsch te maken met groot wetenschappelijk vertoon,
dat wil overbluffen; Kristus zou niet waarlijk hebben bestaan, niet hebben geleefd, maar
leeft nog steeds onsterfelijk voort, in de betrachtigingen der menschen, ongeveer lijk Faust
en Job, Harpagon, Tartnffe en Uilespiegel voortleven (de vergelijkingstermen zijn van
schrijver). Wie meer wil weten over deze zwaartillende theorie, en opgewarmde opwerpingen, leze het Thomistisch tijdschrift nr 2, jaargang 1931. J. H.
Das. Werden des sittlichen Person. Wezen en opleiding van het Karakter door
Dr. RUDOLF ALLERS, privaat docent van psychiatrie aan de Weensche Universiteit.
Derde oplage, 193o; Herder, Freiburg; 6 m. 2o; ingeb. 8 m.
Een boek met breeden opzet dat uit de psychoanalyse van Freud en anderen
zijnen oogst opdoet, en tegenover de soms eenzijdige en dikwijls partijdige theorieën,.
van katholiek standpunt uit de vraagstukken behandelt welke betrekking hebben op
persoonlijkheid, karakter, driften, gemoedsziekten, enz. Het is niet mogelijk in eene
korte recensie dit uiterst belangrijk en uiterst leerrijk werk recht te laten gevaren; men
zou heele bladzijden moeten aanhalen, wilde men zeggen wat den lezer treft; want schrijver,
die nochtans geen jacht maakt op nieuwigheden — men staat er zelfs over verwonderd
hoe sommige uitspraken der huidige psychoanalyse enkel vernieuwde uitzichten zijn
van lang gekende, misschien eenigszins verwaarloosde, aphorismen — brengt u de eene
verrassende bemerking op de andere.
Twee hoofdgedachten vallen op bij eene- eerste lezing; — het is een dier boeken
die men zich voorneemt dikwijls te raadplegen. De groote rol dien de angst, met zijne
vermommingen, met zijn uitvluchten en sluiksche zijdewaartsche uitingen, de noodzakelijkheid van aanpassing aan het milieu, en het steigeren van den wil voor die taak, spelen
in kinderjaren, in groeijaren, en in neurasthenie -en neurose in al zijne vormen. En van
de overwegende rol van het groeien en vormen der zelfstandigheid, van het bevestigen
van de ikheid, in de puberteitsjaren, in de gevallen van neurose. De physische omwording
in de puberteitsjaren is volgens schrijver maar een onderdeel van deze ontwakende zelfstandigheid; en schrijver zegt en allen die eenigszins zielezorg hadden zullen hierin
bijstemmen, dat de zonde eigen aan die jaren veelal een gevolg is van zedelijke onzekerheid, obsedeerend gedacht van onmacht tegen het kwaad, en de zieletherapie in die jaren
moet er dus eerst en vooral naar streven zelfbetrouwen aan de jeugd te schenken, betrouwen in zich zelven en betrouwen op de genade; dreigementen met lichamelijk verval
van kracht en gezondheid zijn meestal uit den booze.
En neurose is eene overdreven spanning tusschen den machtswil en de machtsmogelijkheid. Wie de gemoedzieken kon onttrekken aan den egocentristischen draaikolk
van gevoelens en verlangens,. en hem daaruit kan slingeren naar werken van naastenliefde, of hem daaruit kan halen door betrouwen in de Voorzienigheid, heeft het pleit
ook gewonnen; het is daarbij de eerste en noodzakelijke stap naar de heiligheid. Pater
Lippert in « Zweieirlei menschen » maakt in het hoofdstuk over zieken een gezonden,
soortelijke beschouwing.
Rudolf Allers brengt daarbij den rol van den doktor en van de wetenschap tot
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een juiste verhouding. « Een theoretische grondslag van de karaktervorming is onmogelijk zonder terugslag en steun op godsdienstige waarheden en zonder verankering in
hen ». Alle beroep op maatschappelijke zending is onvoldoende.
Uit deze recensie blijkt alras welk voordeel elkeen die zich met zielenvorming
bezig houdt, trekken kan uit den boek,, zwaar aan waarde en dat nochtans gemakkelijk
leest. Zoowel priesters (E. P. Gemelli die het voorwoord schrijft legt er nadruk op), als
leeraars en als geneesheeren, zullen het met spanning lezen; en ook ontwikkelde ouders
zullen er -hun gading in vinden; de hoofdstukken die gaan over de kinderjaren en de
groeijaren moesten vertaald worden. J. H.
ANDRÉ DE RIDDER : James Ensor. Volume in 4°, avec 64 pages et 6o planches hors
texte en héliogravure; broché, 20 fr. Editions Bieder, Paris.
In James Ensor heeft men een der wonderste kunstenaars van alle tijden en alle
eeuwen; wonder niet alleen in de beteekenis van bewonderenswaardig, maar ook in de
beteekenis dat hij buiten rangen en regelingen springt. Hij durft alle genres aan, hij
gebruikt alle procédés, en dat niet opvolgenlijk, maar alles samen en dooreen. Ensor
is steeds zijnen tijd vooruit. Ensor. is steeds in hoog lyrische spanning, en niemand
kan zeggen welken weg hij uitgaat; hij is een vat vol verrassingen. Er leeft in hem
een trek naar mysterie, naar hetgeen buiten de vatbare wereld ligt; de winkel van chineesche maskers en zeeschelpen waarin zijn jeugd en leven zich afspeelde, heeft dien
trek misschien gelegd, of althans verscherpt. Waarin ligt nu volgens schrijver Ensor's
hooge beteekenis ? Zijne stillevens, zijn coloristische gaven zijn zeker uitzonderlijk;
maar hiertegenover kan men impressionistische meesters stellen die daartegen opwegen; maar voor het fantatische, het bijtende, het drollige, het obsedeerende en
soms waanzinnige zal niemand het tegen hem afwinnen. Wat bedoelde Ensor met zijn
maskers ? Het karakteristieke aandikken, den bourgeois tot dolheid drijven, maar ook
uitdrukking geven aan die donkere angsten en machten die hem als achtervolgen.
De studie van De Ridder is doordacht en maakt indruk door den koelgehouden
geestdrift.
J. H.
EDMOND BRUGGEMAN

: Les mystiques flamands et le renouveau catholique francais.

Ed. Mercure de Flandre, Lille; io fr. Frangais.
In een inleidend woord wenscht Mgr Waffelaert dees boek gelezen te zien door alle
gestudeerden in Frankrijk en in Vlaanderen. Welk lovend woord moet daaraan nog
toegevoegd?
Het boek telt slechts 150 bl. maar, lijk zijne Hoogwaardigheid zegt, is een « ascrifondina mystica » eene goudmijn van allerlei wetenswaardigheden over Hadewyck,
Ruysbroeck en de broeders van den gemeenen leven, over karakter, werking, invloed
van ieder dezen. In een tweede deel onderzoekt schrijver waaraan het te wijten is dat
Ruysbroek zoolang in Frankrijk onbekend bleef of werd miskend; waaraan te danken
dat zijn beteekenis langzamerhand begrepen wordt, dank het benediktijner werk van
Oosterhout, en dank bijzonder 't werk van den glorierijken trits : van Mierlo, Reypens
en Stracke; en wat lessen het nieuw oplevend katholiek bewustzijn in Frankrijk er kan
uit halen.
Dietsche Warandiers zullen met bijzonder genoegen luisteren naar de schallende
loftrompet die wordt gestoken over artikels van V. Mierlo in dees tijdschrift verschenen.
J. H.
RAOUL PLUS, S. J. : Doopsel en Vormsel, uit het Fransch vertaald door KLUIVERS pr.
's Hertogenbosch, Teuling, 23 fr.
Een boek dat voor eenieder verstaanbaar is, en leerrijk en stichtend. Het gaat over
erfzonde, doopsel, ceremoniën, doopsel der kinderen, zaligheid der niet gedoopten,
vormsel. Schrijver spreekt een klare taal, en waar hij handelt over erfzonde en gevolgen
der erfzonde, schift hij tusschen de•systemen uit, vrijheid latend waar het mag, de bindende leering der Kerk steeds vooropzettend. Vele begrippen worden aldus rechtgezet.
J.H.
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LelChanoine L. MAHIEU : Madame Justine De Monie. Librairie Albert De Wit,

Hoe de congregatie der damen van de H. Familie ontwikkelden uit het gesticht
der damen Van Biervliet, hoe de huizen van Thielt, Leuven, Hal met Antwerpen ontstonden- de wederwaardigheden van het klooster in Guatemala, het innerlijk bestuur
der Congregatie wordt breedvoerig verhaald, misschien om buitenstaanders wat omslachtig; deze zullen dan ook wel meest belang stellen in de bladzijden waarin het gaat over
het zieleleven van zuster Justine en over de onderwijs-theorieën van deze uitmuntende
opvoedster die de vorming der leerlingen tot zoo'n schooné verhoudingen wist op te
drijven, haar huizen degelijk miek, en van eenvoudige voornaamheid, en zoo'n open oog
had voor de huidige tijds-noodwendigheden waaraan haar vlug verstand zich steeds wist
aan te passen. J. H.
JOSEPH VIALATOVx : Morale et politique. (Questions disputées). — Desclée, de
Brouwer et Cie Bruges-Paris.
Klaar en interessant wordt het vraagstuk der zedekundige wijsbegeerte in dit
boek uiteengeezet. De redeneering wordt heelemaal op z'n Fransch gevoerd. Schrijver
onderzoekt eerst of de Maurasiaansche opvatting der politieke wijsbegeerte overeen
kan gebracht en aangevuld worden door de christelijke opvatting van deze wetenschap;
hij ontkent het echter, steunend op St-Thomas. Deze politiek heeft het voordeel licht
te werpen op de begrippen van politieke wetenschap, politieke werking, politiek beleid,
zoowel als over den aard van hun ondergeschiktheid tegenover de zedenleer. Zij komt
insgelijks op tegen de pretensie van het positivisme dat de sociologie — wetenschap van
het maatschappelijk lichaam — tot een exacte wetenschap te herleiden, gelijk de geneeskundige wetenschap die het menschelijk lichaam bestudeert, of gelijk deze van den ingenieur die de natuurkundige wetten onderzoekt. In de sociologie hebben de wil, en vervolgens de zedenleer, een rol te spelen. De politiek kan nooit gescheiden worden van een
philosophie der wereld, van den mensch en van de maatschappij. Vooral merkwaardig
is het hoofdstuk waarin schrijver het begrip van 't algemeen welzijn bestudeert en de
wijze nagaat waarop het zich met het geestelijk welzijn verbindt zonder het evenwel op
te slorpen, zoodat de dualiteit der twee tegen over elkaar staande machten altijd gehandhaafd wordt, en het algemeen welzijn gescheiden blijft van het geestelijk welzijn.
Het boek is zeer belangrijk, vooral voor specialisten.
J. B.
ALBERT HUBLET, S. J.

Paris.

: Essences de Lumière. Roman. — Desclée de Brouwer et Cie.

De veertien jarige Marcel Reilly gaat ter school bij de Jezuieten, dank aan zijn
godsdienstige moeder, maar tegen den wil van zijn ongeloovigen vader. Wanneer deze
verneemt dat zijn zoon priester wil worden, zendt hij hem op staanden voet naar een
andere, zoogezegde, neutrale school. Hier wordt het kind op alle manieren voor zijn
geloof vervolgd, maar hij staat zijn grond dapper en onversaagd; en door zijn invloed
geeft hij moed aan andere katholieke jongens, die tot dan eenzaam en weerloos waren
geweest. Na veel tegenslag en beproeving, na harden strijd, komt alles tot een goeden
uitslag. De oogen van Marcel's vader gaan open : hij zal zijn zoon vrij laten in de keus
van zijn latere loopbaan.
Een levendig geschreven boek. in den aard van F. Finn's werken. Uitstekende lezing
voor aankomende jongens.
L. D.

: Le Grand Portail des Morts. — Editions Spes. — Paris, ia fr.
Dit boek lijkt een dier grootsche kerkportalen, waarin tafereelen van oud en nieuw
testament gebeiteld staan, of een « Mysterie » in verscheidene bedrijven, en waarin de
dood de hoofdrol bekleedt. De dood zwaait zijn staf over jong en oud, over rijk en arm,
maar machtiger dan hij is Christus, die den Dood overwonnen heeft. Het boek, een
verzameling van min of meer uitgebreide dichtwerken, die toch een geheel uitmaken,
opent met een reeks « Danses macabres », die zooveel als een proloog zijn voor « L'Agonie ». De stervende ligt op zijn bed, en we volgen zijn laatsten gedachtenloop, den handel
en wandel van heel zijn gezin in die bange uren, het gaan en komen van geneesheer
en priester, den pijnlijken doodstrijd. Daarna, het lijken en kisten, de voorbereidselen
SERGE BARRAULT
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der begrafenis. En dan de lijkdienst in de kerk, veruit het schoonste deel van het boek.
Het mysterie gaat voort : de priester aan het altaar, de doode die met het « Dies irae »
Gods barmhartigheid aanroept, de vredebrengende engelen, de biddende geloovigen,
de verstrooide bijwoners die met elkaar praten, de lijkbidders die slechts het materieele
van hun taak in 't oog hebben, de koetsiers, op straat, die het einde met ongeduld afwachten, heel het tooneel van den lijkdienst met zijn grootsche en kleine kanten, leven
wij mee. Als naklank, nog een aantal afzonderlijke stukken, waarvan de Dood het hoofdthema uitmaakt.
Een boek dat niet banaal is, interessant van ingeving, en dat benevens zwakke
bladzijden en weinig dichterlijke verzen, eenige zeer schoone brokken bevat. L. D.
GABRIELLE REVAL : Madame Campan assistante de Napoléon. (Col. « Les vies authentiques »). — Albin Michel. Paris. -- i 5 fr.
Uit een burgerlijke famile gesproten, begaafd met een helder verstand, en zorgvuldig opgevoed door haar vader, man van breede kuituur, werd • Louise Genet —
later Mme Campan — op vijftienjarigen leeftijd voorlezeres der dochters van Lodewijk XV benoemd. Weinige jaren later werd ze kamenier van Marie-Antoinette, die
ze met algeheele toewijding diende, en wier vertrouwen ze heelemaal bezat. Ze bleef bij
haar tot het uiterste, en ontsnapte zelf met moeite aan de guillotine. Na de « Terreur »,
stichtte zij een kostschool voor jonge meisjes, en toonde zich . eene uitstekende
opvoedster. Schielijk kwam het succes, dat met den dag toenam, en hoogtij vierde onder
Napoléon's regeering. Opvoedster van 's Keizers zusters en pleegdochter, Hortense
de Beauharnais, kende Mme Campan weldra 's meesters hooge gunst. Ze werd dan
ook aan 't hoofd gezet der school door hem voor de dochters van gesneuvelde officieren
gesticht. Met Mme Campan bereikte de school van Ecouen denzelfden luister als de
beroemde school van Saint-Cyr, meer dan een eeuw vroeger door Mme de Maintenon
opgericht. Maar Napoleon sleepte Mme Campan in zijn val mee. De Bourbons vergaven haar niet den « usurpateur » gediend te hebben. Ze stierf verlaten en vergeten,
niets nalatend dan hare herinneringen, die zich op twee figuren concentreeren, MarieAntoinette, Napoléon.
Een sympathieke vrouw, een interessant boei.
L. D.
A. HUBLET, S. J. : Leurs Frimousses. Contes. -- Desclée-de Brouwer. Paris. Bruges.
Een mooi verzameling van sprookjes en vertellingen. Uitstekende lectuur voor
kinderen. Alle jongens en meisjes zullen dit boek met genoegen en aandoening lezen,
en er nut uit trekken. L. D.
JOSEPH BATH : Job, roman d'un simple juif. Traduit de l'allemand par Charles
Reber (roman de la vie nouvelle). -- Librairie Valois. Paris. -- i 5 fr.
Een zeer schoon roman, aangrijpend en boeiend; een diep menschelijk boek
vol kleur en poëzie, ondanks eenige ruwe bladzijden. 't Is de sober verhaalde geschiedenis van Mendel Singer, een armen Joodschen onderwijzer, ginder ver in Rusland.
Na;enkele jaren van een karig, maar bijna gelukkig bestaan, wordt hij op alle manieren
beproefd. Beurt om beurt wordt hij door 't ongeluk getroffen. Een na een ontvallen
hem zijn vrouw en zijn kinderen, en hij blijft eenzaam en beroofd van 'alles, voorwerp
van medelijden en verachting, aan een vreemden haard. Dan, opgezweept door smart
en toorn, staat hij op tegen den wreeden, onrechtvaardigen God, dien hij zijn leven
lang, met diep geloof en nederige onderworpenheid heeft gediend, elken dag van
zijn leven, zich met nauwkeurige stiptheid kwijtend van de gebruiken van zijn gods
dienst. Waarom wordt hij zoo hard gekastijd? Hij scheldt God uit voor den onmeedoogenbsten, hardvochtigsten «isprawnik», en wil zijn gebedenboek, zijn taleth, zijn
Tefillin, verbranden. Wat heeft hij nog met God te stellen? Doch zijn vrienden weerhouden hem en staan hem met hun getrouwheid bij; maar kunnen zij hem zijn geloof,
zijn hoop, zijn gelatenheid teruggeven? Hij sukkelt voort, gebukt onder den verpletterenden last van zijn lijden en van zijn opstand. Totdat, schielijk, zooals eertijds voor
Job, het mirakel gebeurt dat hem zijn geloof in Gods rechtvaardigheid, en zijn hoop
in 't leven teruggeeft.
Een roman, gelijk er niet veel geschreven worden. Ook de vertaling is uitstekend.
L. D.
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1851-1920. — Jolanda : Eerste Lach. — S. L. Louwes : De Waarde van het platte land
voor onze samenleving. — Annie Salomons : Een grootsch boek. — N. Stokvis-Cohen
Stuart : Medisch-sociaal werk in Indië. — Boekbespreking.
ROEPING (Augustus). — Jan Engelman : (vers). — Th. De Jager : De studie
v. h. Middelnederlands (slot). — Prof. Dr. P. Geyl : 1830. — Een nabetrachting (slot). —
Gabriel Smit : Piccard (vers). — M. Molenaar M. S. C.: De Gezagvoerder. Gesprekken
met Christus. — Prof. Dr. J. A. Verart : Principiëele Staatkunde. — Prof. Léopold
Levaux : Léon Bloy II. — A. J. D. Van Oosten : Harold Lloyd. — Franz von Oldenburg-Ermke : De nieuwe lichting (vers). — Anton van Duinkerken : Triomf der
Levenden. — Boekbespreking.
DE GEMEENSCHAP (Mei-Juni). — Alber Helman : Triangel Abel spel in vier
bedrijven . — Anton van Duinkerken : De puriteinen. — Hendrik Andriessen : Persoonlijke aesthetiek. — Pierre Kemp : Korte Gedichten. — Giovanni Papini : Bezoek aan
Freud. vert. van Ellen Russe. — Franz von Oldenburg Ermke : Wanneer Paulus. — Id.
Uit de memoriebladen van Simon Druyf. — To Hölscher : Genesis XVIII. — Id.:
Het Wonder.
ELSEVIER (September). — Frontispice-plaat : Goenoengan. — R. H. van Gulik:
Oostersche Schimmen, Eerste gedeelte, II, (slot), met i6 illustraties. — Constant Eeckels :
Albert Servaes, met 7 illustraties. — F. M. Schnitger : Javaansche Dansen, I, met 7 ill. —
Jacob Hiegentlich : Ballade der Lantarens. — Josine Reuling : Sara Vierhout, III en IV.
— Hermien Manger : Bevrijding. — Flora de Lannoy : Tea-Room. — Kroniek.
LA REVUE BELGE (aofit). — Albert Bailly : Geneviève de Brabant (legende
dramatique en huit tableaux. — Charles Saroléa de l'Université d'Edembourg : Une
ihterprétation nouvelle de Carlyle. — Henri de Régnier de l'Académie francaise : L'appel
de la Mer. — Gérard Harry : J'ai vu passer l'amour (scène de plage). — Raoul Crabbé :
quelques aspects de la psychologie des peuples européens (II). — Jean Nesmy : A
travers les livres : Nouvelles images guerrières. — Paul Prist : Lettre de Paris : Emile
Verhaeren à St-Cloud. — Paul Tschoffen, senateur : La quinzaine politique. Od va
1'Espagne ? oil va l'Allemagne ? oti va 1'Europe ?
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LA REVUE BELGE (septembre). — Jean Larcena : Mme de Noailles ou la dernière des romantiques. — Comtesse de Noailles : Poèmes. — Robert Vivier : Pauvre
Jean Pierre. — Camille Poupeye : Les tendances du théàtre d'aujourd'hui. — Raoul
Crabbé : quelques aspects de la psychologie des peuples européens (Fén.). — Albert
Bailly : Geneviève de Brabant (légende dramatique en hult tableaux). —Paul Tschoffen:
La quinzaine politique le referendum prussien.
LA REVUE BELGE (15 septembre). — Isabel Briggs Myers : Le meurtre à
venir (Roman I). — Frank B. Kelolgg, ex-secrétair d'Etat aux Etats-Unis : L'anniversaire du Pacte Kellogg : Vers la paix par l'arbitrage. — Frans Hellens : La petite flflte. —
Robert Pitrou : Verhaeren vu par Stefan Zweig. — Flore Many; Marguerite Renaudin :
Poèmes. — Thomas Greenwood : Lettre de Londres. La mort prend un congé. — Paul
Tschoffen : La quinzaine politique : Le congrès de l'A. C. J. B. La fin de l'Anschluss :
La crise anglaise.
LA REVUE GËNÉRALE (i 5 . aoüt). — Emile Cammaerts : Rubens en Angleterre. — Adolphe Hardy : Les poèmes de 1'Été : la Discrète arrivée. — Emile Banning :
Mémoires inédite. L'Ëtat du Congo de 1892 à 1895 (suite et fin). — France Adine :
Rose Marine. I. — Comte Amédée d'Audigné : L'Enseignement colonial en France. —
Hubert Colleye : L'homme qui sculpte en la présence de Dieu. — Henri Davignon : Le
théátre et 1'Art : Monique, par Victor Kinon. — Henri Siret : Le Canal Albert. — Fernand Baudhuin : La vie économique et financière : le passif du capitalisme. — Auguste
Mélot : Chronique politique. — Notes critiques.
LA NOUVELLE REVUE FRAN , r AISE (i aout). — Stendhal : Letellier. — J.
Jensen : Ajès le rémouleur. — Jean Wahl : Poèmes. — Julien Benda : Les Idées d'un
républicain en 1872 (fin). — Jean Schlumberger : Saint Saturnin (III). — Chroniques,
propos d'Alain. — Réflexions par Albert Thibaudet. — Notes. — Réponses et discussions. — Littérature Générale. — Les Arts. — Revue des Livres. — Memento des
Revues. —
HOCHLAND (August). — Der Roman einer Thronfolge. Von Dr. WerneWittich. — Das Zweigeschlechterwesen. Von Dr. Otfried Eberz. — Der Vierrhtrenbrunnen. Novelle von Hans Heinrich Ehrler. — Tilmann Riemenschneider. Zu seinem
400 jahrigen Todestag. Von Dr. Hans Will. — Belgien 1914. Von Dr. Franz Bauer. —
Haldane und Ricolson. Zwei Portrats englischer Staatsmánner. Von Dr. Josef Aquilin
Lettenbaur. — Kritik : Zu Gertrud von le Forts Legende « Der Papft aus dem Ghetto ».
Von Gregor Heinrich. — Rundschau : Friedrich Gundolf. — E. M. Hamann. — Wirtschaftskrisen im vorigen Jahrhundert. — Ein Beitrag zur Philosophia Perennis. — Das
Missale Romanum. — Der Pater Semeria. — Kunstbeilagen..
HOCHLAND (September). — Bolschewismus und Westbiirgertum. Gedanken
um das Schicksal des Abendlandes. Von Professor Dr. Friedrich Dessauer. — Deinem
Andenken. Erzáhlung von Georgij Peszkow. — Friedrich List. Von Dr. Franz Josef
Schtningh. — Peter Wust und Seine Philosophie. Von Dr. Friedrich Braig. — Zum
psychologischen Verstándnis von Bulows Denkwürdigkeiten. Von Pauline Gráfin Mont-
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gelas. — Krisis des Judentums. Von Franz Mannheimer. -- Kritik : Deutschland am
Scheideweg. Von Dr. Hans Siegfried Weber. — Rundschau : Martyrerakten aus unserer Zeit. — Die heutige Popularhistorie. — Leo Samberger zum 70. Geburtstag. —
Constantin von Monakow — Franz Herwig t -- Der Gesamtkatalog der Preuszischen
Bibliotheken. — Kunstbeilagen.
NUOVA ANTOLOGIA (ze Giugna). — Benito Mussolini : Auspicio. — Luigi
Federzoni : Dalla Vecchia alla novissima « Antologia ». — Con avvertenza e note di
Francesco Salata : Pagine d'un diario inedito di Carlo Alberto. — Giovanni Gentile :
La concezionei umanistica del Mondo. — Massimo Bontempelli : La Famiglia del Fabbro (Romanzo). — Giorgio Pasquali : Paleografia quale scienza dello Spirito. — Domenico Ruggieri : Il problema stradale e l'opera del regime fascista. — Note e Rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (Juglio). — Vittorio Rossi : Nell' Intimita' Spirituale del
Petrarca. — Francesco Grazioli : Della Guerra e Della Pace. — Giosue Carducci : Lettere
a Pietro, Cesira e Vito Siciliani. — Filippo Crispolti : Le « Memoire » di Luigi Luzzatti.
— Massimo Bontempelli : La Famiglia del Fabbro. — Aldo Ferrabino : La Rinunzia di
Augusto. — Giani Stuparich : Dal Taccuino d'un Volontario.
NUOVA ANTOLOGIA (i6 Agosto). — Emilio De Bono : Della Guerra e delta
Pace. — Alfredo Panzini : La sventurata Irminda! (Romanzo del tempo che fu, che
sarà, II.) — Lelio Bonin Longare : Une scrupulo di Massimo d'Azeglio. — Adolfo Venturi : Lincamenti della Pittura linquecentesca. — Arrigo Fugassa : Ritratto di Donna
Ligure (Novella). — Carlo Linati : Richard Aldingtou. — Francesco Spinedi : II codice
delle Finanze Locali. — Note e Rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (Ir Settembre). — Fausto Maria Martini : Appupti di
vita di guerra ! — Arturo Marescalchi : Inchiesta su le aspirazioni dei Bambini. —
Alfredo Panzini : La sventurata Irminda ! (Romanzo del tempo che fu, che sari III. —
Principessa Maria Radziwill : Guglielmo II e il principe Di Bülow (da un carteggio
inedito).— Ugo Ojetti : Una bambina sotto un camion (Novella). -- Giuseppe Gabrieli :
Un grande orientalista : Ignazio Guidi. — Note e Rassegne.
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Algemeene Bankvereen i gin g =
Volksballk van Leuven N.V.
en

—

Kapitaal.c200.000,000fr.
Reserves : 35.000.000 fr.
ZETELS:

^

ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUNEN, 14Iuntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

^
^
^

.

FILIAAL

.

:

_Bank voor Handel en Nijverheid N.V.
KAPITAAL

10.000.000 Fr.

—

Leiestraat, 21

KORTRIJ K

u,

—

:
:

ALLE BANK- EN BEURSVERRICHTINGEN
REKENINGEN OP ZICHT EN TERMIJN

BRANDKASTEN
—

:
:
:

—

:

Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inniagea - Wissel - Vreemde munten - Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen, Brussel
en Buitenland - Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland..

^
1

::iiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiiiiii u uiiiiiiiiiiiiiii::
N. V. DRURK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

ONTVANG DE

Vati kaans . che Uitzending
MET HET

INGELENTOESTEL
INGELEN BEZIT ALLE HOEDANIGHEDEN:
FONOAANSLUITING
EENKNOPSREGELING
VOEDING OP LICHTNET
EN ZUIVERHEID EN KRACHT
MEER SELEKTIEF DAN WELK
ANDER TOESTEL
GETROUWE WEERGAAF VAN
STEMKLANK EN MUZIEK
-

ONTVANGST DER GOLVEN VAN
12 TOT 2000 METER,

VI RO N. V. - TU RN HOUTSCH E BAAN 412
ANTWERPEN
TELEF. 521.58
Onderteekende:

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

straat,

------

te

---------------

r..............

- -

-- -

verlangt inlichtingen en prijsopgaaf over het Ingelentoestel.
Handt

- - --- -- ---- - ---------------------- - ------------------

F1

, c==

fr1î1I

1[1[= 1E

ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR
Zetel : 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
Kapitaal : 40 millioen fr.

Ii TELEGRAMADRES
F1 KANTOBELEG,

[

ANTWERPEN

TELEFOONNUMMERS

247.60 - 234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !
Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Alle Beursverhandelingen -Beheer van vermogens.
,gLoopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.

a
[1
EI

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

II

ti
çj cj[

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

Leden
MM. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pire.
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.

IE == j[:= 1L®11

CIGARCÓ

CI6ARCTTC5
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i
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Ii_ Opvoedi* ngsgesficht HEILIG GRAF !
TURNHOUT

1

LAGERE AFDEELING ;
w
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
= NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH .: Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.

_

1

w

1

Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.
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feot4ract.9

Kunstatefier

8 - 9 - 1 O, Sinter-Goedeleplein - BRUSSEL

Koperwerk (* Gewaden
D. Vaten
Kerkmeubelen * Deítígbeelden
Vlaggen
Godsdíenstíge geschenken.

AUG. VAN CAUWELAERT :
Het Licht achter den Heuvel

ROMAN
Pr. 18 fr .

" ...een der meest ontroerende boeken die; ik las in den jongsten tijd."
JOH. DE MAEGHT, in

"

Het Laatste Nieuws."

BESTEL UW BOEKEN in den — 21 Huidevettersstraat
Kath. Boekhandel « VERITAS » ANTWERPEN

• •0• •0• •0• •0• •0• •v•

ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR 1

'.: De Beukelaer's Producten •:
BISCUITS
::EXQUIS

1

WAFELS
£B: BONBONS

t!t

CHOCOLADEN
CARAMELLEN
TOFFEES
PRALINES
FONDANTS p$4

Geven onder dit opzicht alle mogelij* ke waarborgen

iit

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

:&: ^^ s8:>&::B^:8: ^8::$^:%^%^:: Bs:B: ^F::Bs ^^:8: ^%é ^°. s8: s8: ^Fs eo

De_Stofzui^er met
wereiárep'utatie
Qemakkel.^ke hanteerinö.
gebouwd voorjaren.
enorme zuiç$kracht
Solide constructie.
zeer sterke motor.

gle ^ante vorrrz.
]1/oo{t smeren.
!

TELEFOON

288.14
LEOPOLDST•R.2I ANTWERPEN
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Kleurgevoelig
Lichtkringvrij
Hoogste gevoeligheid
Feillooze onderlaag
U l itstekende
houdbaarheid
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Familieopnamen
Landschappen
Toerisme en Sport
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AAN ONZE GEËERDE LANDBUREN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kleinbloemige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Winerharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.

Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwissel).
Rembours S fr, meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 40 FRANK.

FIRMA BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL 2336

7

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK!
n .

Overal verkrijgbaar
-1

___
KOOPT EEN

MINERVA
ZONDER KLEPPEN
Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
nooit
verliest
waarde

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN
8

summumn

De Verzekeri*ngsmaatschappij
van den Belgischen Boerenbond"
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
KAPITAAL 5.000.000 Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

1

1

i

1 Verzekert iedereen
-

n

tegen

BRAND
ONGEVALLEN
1

i

GLASBRAAK
op het

LEVEN, enz.

Toestand op einde 1930:
183.000 bestaande verzekeringskontrakten.
47 millioen fr. totaal jaarlijksch premieïnkomen.
8,4 milliard fr. verzekerd kapitaal in Brandverzekering.
170 millioen fr. verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
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SCHEERDERS -VAN KERCHOVE'S
Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS (Waas)
ula

1
TELEGRAMMES:
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V. K.) 428 & 448

w

Gedeponeerd Merk

^

Ru

Asbest r Cement Leien
-- Vlakke en Goldp laffen
FABRIEKEN VOOR :

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN —BETON-BRANDKOFFERS
GEWOON EN KUNSTVAATWERK
8

^

STEENBAKKERIJEN
DRUKKERIJEN

BOEKBINDERIJ

n

K. VI. Hoogeschool voor Vrouwen
Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 11, Antwerpen

Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde - Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten - Rechten - Sociale vraagstukken, enz.

INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
Telefoon 710,32

ST.

/

LUDGARDISSCHOOL

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6 e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool).
MIDDELBARE-, LAGERE- EN> FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT

— EXTERNAAT

JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

11
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VLAMINGEN!

§

ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN, •»
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
' g
EN VOORAL
5

| ANTWERPEN |
S
2

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

5
2

2

• • •

2

2
2
«si
2

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
«9» Het eenige Plantin-Moretus-Muzeum
<*»
**• Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen **•
** ** Gedenkteekens en Standbeelden *> *>

2
2
•»
2

2

o• •

|

EEN KOOPSTAD

JJ
JJ
J"

|
«•
<wm
2

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

•»

|
•*
JJ
•£

EEN WERELDHAVEN §
Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

mm
o»
2

B51I1IIII1IIII1II11IIII1II1IIIIIIII11IIIIIIII1I1II5S
12

T E U LIN G' S Uitgevers - Maatschappij
= = = = = = =

's-HERTOGENBOSCH

DE R. K. S T A A T S P A R T I J
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I. .
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.—
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van o n s getal en over andere troostvolle verschijnselen in o n s
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie n o g niet, ik z e g niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet».
Q. GORRIS
(Studiën).

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

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 te verkrijgen bij de Overste.

T U I N B O U W F L O R A N. V.
Voorheen : W. JUCHEM <£ ZONEN
S T A T I E

:
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Grooie keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. — SIERAADBOOMEN. — Coniferen.
Heesiers. — Groenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en DAHLIAS.

JU
m
S£
*|;

Algemeene aanleg van parken lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
Inlichtingen
en Prijscourant
op aanvraag
Telefoon : Antwerpen 246.92
P o s t c h e c k r e k e n i n g 103484

Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken bij de ALÖEMEENE BANKVEREENIGING, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telegramadres : N I J V E R B A N K

Postcheckrekening

Nr.

17545

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, AvelghenT
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg'
steert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude»
Gheluwe, Ghistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck,
Lauwe, Ledeghem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcampj
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapellel
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Sweve
zeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

JANK van het Arrondissement ANTWERPEN
,ange Nieuwstraat, 107-109-111
ANTWERPEN
Gesticht in 1886 — Kapitaal: 15 Miljoet
'heckrekening : 3°/ 0 interest, terugbetaal
baar op zicht,
ieldbeleggingen op termijn. Veertiendaag
sche rekeningen. Inkasseeringer
en verhandelingen van koepons
Beursorders,
ipaarkas : 5 °/0
VERHURING

VAN

BRANDKOFFERS

door
'n koffie te drinken
met

de BEUKELAAR'S

—

HOOFDBUREELEN :

6, Lange Looibroeckstraat, Antwerper
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
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Het hoogste genot
bij het lezen
krijgt men

GHIGOREI

Algemeene Bankvereeniging
en Volksbank van Leuven
N. V.

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72
Kapitaal : Frs. 200.000.000

ALLE BANKVERRICHTINGEN
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen
Effecten
Koepons
SPAARKAS
Brandkoffers
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J. Van Mierlo-Proost
TURNHOUT
LITHO-

EN
TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE

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

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden
Telegram adres : VAMlPRO-TURNHOUT
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
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Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

8
•

!Caisse
Générale
de'
i = —
| Reports et de Depots
•

•

'

•

5 Koloniënstraat, 11 - Brussel
•
•
•

Opgericht in 1874

•

Kapitaal en Reserven : 4 0 8 millioen fr.

s
•
•i

8
•
•

Voorzitter van den Beheerraad

S

M. MICHEL LEVIE
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ZOO

JUIST

VERSCHENEN

HANDELS
WOORDENBOEK
NEDERLANDSCH
ENGELSCH
FRANSCH
DUITSCH'
ZWEEDSCH
SPAANSCH

H. G. DE MAAR
H G. DE MAAR
S. E. VAN PRAAG
N C . STALLING
N.C. STALLINGEN A . Z E T H R A E U S
MR. D R . J. A. VAN PRAAG
DR.

DR.

PRIJS, GEBONDEN

.

GLD

12,50

Het zestalig Handelswoordenboek bevat totaal ongeveer 100.000 hoofdwoorden
met ruim een half miljoen hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Niet alleen de in den handel gebruikelijke
woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, maar ook de gewone woorden der
omgangstaal, zoodat men hiervoor de afzonderlijke woordenboeken voor iedere
taal niet behoeft te raadplegen. — Een uitvoerig prospectus met proeven van
bewerking zenden wij gaarne op aanvraag.
Bij den boekhandel In voorraad.
UITGAVE VAN

J. B. W O L T E R S - GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA
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§ STEUNT Belgische Ondernemingen §
EN

KOOPT

IMAP-F/N!
S

SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5
Beter
dan vreemde stelsels

F. MAES

S

|

Kathelijne Vest, 59 2
ANTWERPEN 5

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS

P, Noordhoff Groningen
De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de lijst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten is in de
of iciëele middelbare onderwijsinrichtingen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deel I - 3de druk : deellï - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden
f 2.25
Antwoorden I - III
.
.
.
.
.
.
f 1.00
Grafiekenschrift
f 0.50
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat
f 0.60
op karton f 1.— : op linnen
.
.
.
.
f 1.25
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.—, op linnen
f 13.00
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks) .
f 0.40
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, II
of III, voor klassegebruik een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt op karton (f 11.—).

Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES
PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.
Deel I - met 150 figuren, gecart.
Deellï - met 121 figuren, gecart

.

.

.

.

f 2.75
f 0.50

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

f 2.75
f 0.50

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

gebonden

.

.

.

• f 2.25
f 0.50

Bezoekt de stand P. N O O R D H O F F in het

Holland

H u i s te B r u s s e l

Auderghemschelaan, 61 -63
waar de nieuwe seh ooiuitgaven gratis ter
inzage beschikbaar zyn.
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. — Twee jaren studie :
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. — Officieel diploma na minstens één jaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij hei bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE
BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

RnF^PNrirm telt200'medewerkers
D^I^J^lLlNVjlL/kJ
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied ;
verschynt iedere maand ;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken ;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 2 0 FR. PER JAAR

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

BOEKZAAL

Constance TEICHMAN

DER GEHEELE WERELD

GESPREKKEN

Geïllustreerd Internationaal Tijdschrift
voor Boek en Blad
Filmkunst en Tooneelkunst

MET DEN

VERSCHIJNT TWEEMAAL PER WEEK
De Haloude Boeksaet wert door
pteter Rabus opgertgt tn 1692

BRUIDEGOM
SAAMGELEZEN DOOR

AUQUST

VAN CAUWELAERT
Geb. 16 Fr.

« Nee, geen boek voor nonnetjes alleen,
al gaat het wel degelijk over den « Hemelschen Bruidegom » maar een schat
voor iedereen, ook en vooral voor wie
midden in 't drukke moderne leven staan
en laten we 't maar zeggen, een beetje
bang zijn voor « heilige» lectuur. Al
deze brieven zijn frisch, spontaan en
vooral diepmenschelijk. »
JULES PERSYN in « De Standaard».

EIGEN RBDACTEURKN
IN DB VOORNAAMSTE LANDEN DER WERELD

ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIË :
Per jaar, slechts 50 fir.
plus 7.50 fr. aan expeditie per post.
1 laargang bevat circa 2000 recencieSé
ACTUEELS OVERZICHTEN — ARTIKELEN
ESSAYS GEWIJD AAN BOEKEN EN BLADEN
— — FILM- EN TOONEELKUNST — —
ACTUALITEITEN
—
WETENSWAARDIG
ALLERLEI — FOTO'S — TBEKENINGBN
CARICATUREN
— KUNSTREPRODUCTIES

HET NEDERLANDSCHB BOEKHUIS
TILBURG (HOLLAND)

TE HUUR
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STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING»
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 18 September 1931, 's middags, op het Stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en bedrij/vaardig opstellen
van een transformatoreninrichting in het omvormingsstation
op kaai nr 232.
Borgtocht : 7.500 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 6 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 13 October 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende de vergrootingswerken der
Hoofdboekerij, Conscienceplein, inbegrepen de verluchtings- en de verwarmingsinrichtingen.
Borgtocht : 85.000 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier -. 20 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 16 October 1931, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en bedrijfsvaardig
opstellen van een kwikdampgelijkrichter- en transformatoreninrichting
in
den post op te richten aan Amerikadok, kaai Nr 57 A, te Antwerpen.
Borgtocht : 50.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 10 frank.
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ü HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:

Columbia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149

COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

·_-_.
Compagnie Maritime BeIge

I
II
I
I CONGO-LIJN
I
Spoed Postdienst tusschen
I
I ANTWERPENenCONGO
I ANTWERPEN - LlSABON* ~ TENERlFFE* - BANANA* II
I .
I
I
LIJN OP OOST - AFRIKA
I
I
LIJN OP
YORK
II
I
IILIJN OP LA PLATA
I
I
LIJN OP BRAZILIE
I
I
LIJN OP LOBITO
I
I
I . LI]N NORD PACIFIQUE
I
I IILIJN OP HET·VERRE OOSTEN
I
II
I
I
I
(Lloyd Royal) .

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 •• ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES:

c

C 0 MAR BEL

»,

ANTWERPEN

80MA - MATADI en terog .
door de prachtig ingerichte paketbooten.

Gedfplomeerde geneesbeeren en verpleegsters aan boord.
*

Enkel voor Passaglers.

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaanschekust.

NEW -

iii

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
Twee-maandelijksche

postdi~n.st.

II

Twee-maandelijksche postdienst.
II

Maandelijksche postdienst naar Angola. .

RegeJmatige dienst van Antwerpen naar San FranciscoenVancouver.
Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.

AI deze schepen he bben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers s- klas.
Voor vervoer, relzen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN

.-

TELEFOON :

-.

« AGE N MAR IN», ANTWERPEN
Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 Hjnen)

TELEORAM-ADRES:

N. V. Drukkerij Erasmus, Oent

.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:
MARKGRAVELEI, 1 6 8
BEHEER:
EMMÉSTRAAT, 12
ANTWERPEN

XXXIE JAARGANG

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

MAANDSCHRIF

NOVEMBER
1931
INHOUD : Herman Vos : Rond het Federaal Statuut. — A De Marest:
Gedicht. — Gery Helderenberg : Gedicht. *-* A Thiry : Van de drie uit
S. Gerardus Majella. — Kroniek : A Levasti : Italiaansche Letteren. ~~
Boekbespreking. *— Tijdschriften.

CANADIAN ^ . . P A C I F I C
Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

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

rondom do wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Mlddellandsehe Z e e , West-lndiö.

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

Canadian Pacific Railway
Agenoy (Belglum) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb.

16 fr.

«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
SBeyt/nevueót. AafüerpefL

JUL. PERSIJN.

Rond het Federaal Statuut (*)
Kantteekeningen bij de hyper-critiek vai% een pseudo-constructivisU
door Herman Vos.
Misschien is het wel omdat ik Leo Picard's denkbeelden
over den huidigen Viaamschen strijd te goed ken zoo ik over
zijn kritiek op het federaal statuut maanden heb laten heengaan,
vooraleer er op te antwoorden* Die kritiek verraste mij te weinig
dan dat ik er door geprikkeld zon geworden zijn. Ik ken door jarenlangen vertrouwden omgang mijn vriend zóó goed, dat ik zijn reactie
op dit federaal statuut zonder meer vooruit kon bepalen* En zelfs
de kleine boosaardigheden, die hij hier en daar tusschen zijn kantteekeningen strooide, konden mij uit mijn goed humeur niet brengen :
«Was sich Hebt,neckt sich!» En zoo kom ik dan vrij laat tot deze
enkele opmerkingen*
Zes en twintig bladzijden druks bevatten niet enkel een kritiek
op het ontwerp van grondwetsherziening, dat de Vlaamsch-Nationalistische Kamerleden indienden, maar daarbij nog een sociologie van
de Frontpartij en een oplossing van het Vlaamsche vraagstuk volgens de denkbeelden van den heer Picard! Het eerste punt is met
het tweede ineengevlochten in het betoog* Inderdaad is de stelling
van den schrijver, dat dit federaal Statuut hoofdzakelijk maar één
doel nastreeft : niet zoozeer een doelmatige oplossing aan de hand
doen voor het Vlaamsche vraagstuk, maar een min of meer houdbaar verkiezingsplatform te bouwen voor een naar niets meer dan
Zelfhandhaving strevende politieke partij* Die partij heeft dan volgens hem, juist omdat zij hiermede een ideëel belang prostitueert
aan een minderwaardig groepsbelangetje, — waarvoor men gevoeglijk
in de plaats kan stellen : arrivisme van eenige drukdoende beroepspolitici, die zich door demagogie en marktgeschreeuw staande moeten
houden, — bewezen, dat zij een schadelijke woekerplant is* Zij moet
tot « herstel van de Vlaamsche beweging» uitgeroeid worden*
(i) Zie het artikel van L* Picard, Dietsche Warande en Belfort, nr 5, 1931*
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Nu is het vanzelfsprekend dat, zooals elke maatschappelijke groepeering, een politieke partij haar organisatie tracht te bevestigen» Dat
geldt voor alle politieke partijen* In zijn meesterwerk « Wirtschaft
und Gesellschaft» merkt Max Weber terecht op, dat partijen primair
in de sfeer der macht te huis zijn» Hun handelen is op maatschappelijke « macht», d» w» z» invloed op een gemeenschaps-handelen onverschillig van welken inhoud, gericht» Het is steeds een volgens een
plan nagestreefd doel: het doorzetten van een programma om ideeële
of materieele belangen, of zelfs maar om een dat « persoonlijk» is, namelijk, macht en aanzien voor haar dragers en aanhangers» Sociologisch
beschouwd is er tusschen de partij der Vlaamsche Nationalisten en
de andere partijen geen verschil» Wie een politieken strijd aangaat,
doet het om macht te veroveren en ze te gebruiken»
Leo Picard zal dit wel toegeven, maar op het ethische plan laat
hij de partij alleen gelden als een « zuiver werkend instrument in
dienst van een ideaal»» Ook daarover gaan wij met hem akkoord,
maar wij begrijpen hem niet meer, wanneer hij, om zijn bewering
waar te maken, dat juist in de partijorganisatie der Vlaamsche
Nationalisten de belangen der organisatie zwaarder wegen dan de
beteekenis der idee waaruit de organisatie werd geboren, allerlei
factoren aanhaalt, die niet enkel in alle partijen werken, maar zelfs
dèèr nog veel krachtiger dan in een kleine partij» Want, voorzoover ik
weet, zijn er bij de katholieken, de socialisten en de liberalen evenzeer
«mandatarissen, die hun mandaat willen behouden; beschermers,
die pleizier hebben in hun eerebaantjes; kroegbazen die hun vaste
cliënteel niet wenschen te verliezen; couranten, die van de partij
leven; drukkers die voor de partij werken; families, die trotsch zijn
op hun « oom het Kamerlid»; vrouwen en meisjes die verliefd zijn
op den held van de partij; jongelui die droomen van een carrière in
de partij, enz» enz»» Ja, er zijn er uiteraard dèèr nog veel meer dan
in het kleine, onaanzienlijke partijtje waar wij in staan» Waarom
daarin dan juist de minderwaardigheid of de verwerpelijkheid van
onze organisatie moet gezocht worden, valt moeilijk aan te geven»
Neen, iemand die onvooringenomen deze sociologische werkelijkheid van een nieuwe partijformatie waarneemt, zou de vraag stellen, die Leo Picard zich niet stelt: hoe komt het, dat zij ontstaan is,
en hoe komt het dat zij zich steeds handhaaft, niettegenstaande de
grenzen voor het «spelen» van het machtsinstinkt, dat inhoud geeft
aan elke partijactie, hier zoo eng getrokken zijn? Er zijn naar mijn
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meening, op een dergelijke vraag maar twee antwoorden te geven,
die elkaar uitsluiten : ofwel is het hier een historische toevalligheid,
dat enkele gepredestineerde partijbosses het orgaan geschapen hebben voor het botvieren van hun persoonlijke machtsbegeerte; ofwel
heeft die partijformatie een dieperen ideëelen grondslag* In het
eerste geval zou dan nog moeten verklaard worden, waarom deze
ethisch-gesproken-minderwaardige, maar dan toch bekwame
«leiders » niet den kortsten weg genomen hebben die leidt naar de
machtsfeer : de bestaande partijen, maar den omweg gekozen hebben
van de vorming van een nieuwe partij, waarin de mogelijkheden
tot het verwerven van macht veel geringer zijn* Het zouden dan ten
slotte ook nog altijd benepen persoonlijkheden moeten zijn, wier
ambitie niet verder strekt dan een met geestelijk-onzuivere middeltjes
gekaapt politiek mandaat*
Zou Leo Picard inderdaad zoo weinig kijk hebben op, of contact
met personen en verhoudingen in Vlaanderen, dat hij dit zou durven
te beweren? Ziet hij in onze rangen niet anders dan?die demagogen
en die arrivisten, kleinzinnige, verstarde beroepspolitici zonder
ideëele ruggegraat? Voorwaar, zelfs dèn nog zou het een merkwaardig verschijnsel zijn, dat al die factoren die in elke gemeenschap steeds gewerkt hebben en in België dus ook, ditmaal uit
kracht van eenige persoonlijkheden een nieuwe partij betrekkelijk
gesproken tot eenige macht hebben gebracht, dan wanneer dit
vroeger hier nooit was gelukt* Niet alsof het ontstaan onmiddellijk na
den oorlog van een « Frontpartij » dan het probleem zou zijn, —
heeft men toen toch genoeg geschreven en verklaard dat het een
naoorlogsch-politiek conjunctuur-verschijnsel was, dat gauw zou
verdwijnen — neen, het problematige daarvan zou dan zijn de ononderbroken groei, de sterkte die zij gaandeweg heeft verworven en
die nog steeds aangroeit*
Wij verdienen, « ni eet exces d'honneur, ni eet exces d'indignité »•
Wij zijn niet, de jongeren die uit het geslacht waartoe ook Leo Picard
behoort, zóó minderwaardig en niet zóó behendig als hij het wil
doen voorkomen* Indien die Vlaamsch-Nationale gedachte groeit,
dan is het niet aan een handvol politieke arrivisten, eenige kroegbazen, eenige patronneerende nationaal-bolsjewisten of touwtjestrekkers, en wat verliefde meisjes te danken* Wie, die in Vlaanderen
leeft onder jonge en rijpere intellectueelen, zou in die bewering van
Picard geen karikatuur van de werkelijkheid zien?
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Het is wel vreemd, dat degene, die men den vader van het aktivisme heeft genoemd, en die inderdaad, als ik goed zie, er den
geestelijken impuls toegegeven heeft, zoo weinig naar de onderliggende ideeën van het Vlaamsche nationalisme, die teruggaan tot den
oorlogstijd, heeft gezocht.
Onze gemeenschappelijke tegenstrevers lezen de kritische opstellen van Leo Picard als de smadelijke veroordeeling «in Bausch
und Bogen» van Vlaamsch-nationalisme en aktivisme* Ook vele
Vlaamschgezinden* Zoo komt het dan, dat een onvervalschte franskiljon als Daniël Ryelandt in « La Libre Belgique » en mr* Julius
Hoste jr* in « Het Laatste Nieuws», Picard's uitlatingen uitspelen
tegen het een en het 'ander* Op de eigen medestanders werkt zijn
labyrinthische intellectuele speurtocht naar het doel van de
Vlaamsche beweging al even verwarrend en het slot is, dat men hem
aan den eenen kant voor een bekeerling die op de dwalingen zijns
weegs terugkeert, en aan den anderen kant voor een vuigen renegaat,
gaat houden* Het geval is voor den vriend, die hem kent, veel minder
eenvoudig, en beide beoordeelingen zijn er naast* Ik zou het aldus
formuleeren : een scherpzinnig hyper-kritisch dialecticus, die door
omstandigheden van de aktieve, om zijn ideaal strijdende gemeenschap
feitelijk is uitgesloten, heeft niets anders om het contact daarmede
te behouden dan juist zijn*** hyper-kritische dialektiek* Zoo men
wil : de psychologie van den scherpzinnigen, intellectualistischen
politieken émigré* Medestanders en tegenstanders staan daarbij
soms wel perpleks* Daniël Ryelandt en Mr* Julius Hoste zullen na
de voor hen genoegelijke lectuur van al wat Leo Picard over die
ruziestokende Frontpartij schrijft, dan weer raar opkijken, wanneer
zij in het « Haagsch Maandblad » of elders van hem lezen, dat de
aktivistische beweging een spontane en natuurgetrouwe uiting van de
Vlaamsche beweging is geweest* En wij, die Leo Picard onder de
bezetting hebben weten ijveren voor bestuurlijke scheiding, met
behulp van den bezetter, begrijpen weer niet, hoe hij na de toepassing van die « politieke maieutiek », het wezentje dat hij heeft helpen
geboren worden, wil wurgen***
Ik weet wel, hij is onder het aktivisme niet voor de politiek
van den Raad van Vlaanderen opgekomen, en zelfs met geen federaal
plan voor den dag getreden* Maar, indien het niet was voor een
nieuwe staatsstructuur, zou het dan voor zóó weinig geweest zijn
als voor een toepassing van bestaande taalwetten door den bezetter?
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Daarvoor was het politiek-gewaagde en moreel-schokkende experiment dan toch niet noodig? Aktivisme was Vlaamsche zelfstandigheidspolitiek of*** Deutsche Mache! Leo Picard heeft ongetwijfeld
het eerste bedoeld als alle ander aktivisten, maar welke reëele vorm
hij daaraan wou geven, hebben wij nooit vernomen* En daarop komt
het aan nu die Vlaamsche zelfstandigheidsgedachte, onder invloed
niet het minst van ideologieën, die in en door den oorlog hebben
gewerkt, tot rijpheid in de geesten gebracht is, niet het minst door
zijn eigen optreden*
Wijst hij ze met al haar implicaties dan af? Het is inderdaad die
vraag die men tot hem moet richten* Het is zijn recht om het te doen*
«Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée »* Alleen,
mag dit vrij verstandige mannen niet te vaak voorkomen, willen zij
leiding aan een gemeenschappelijke actie geven: een windmolen kan
geen politiek richtsnoer zijn!
Er is ook voor mij dan toch iets onbegrijpelijks in zijne houding, of laat mij zeggen, iets onredelijks* Met zulke groote zelfverzekerdheid als hij het doet een politieke methode te verdoemen,
waarvan hij de elementen zelf mede heeft opgebouwd, er is daartoe
ook wel wat zelfvergetelheid noodig*
Een kritiek op de Vlaamsch-nationale actie en haar partijorganisatie heeft haar stof niet te zoeken in wat bij alle partijen kan
worden geconstateerd, maar in het specifieke gegeven dat haar onderscheidt van die andere* Voor het Vlaamsch-nationalisme is dat
de zelfstandigheidsidee*

Zoo kan men dan na het voorafgaande gereedelijk die sociologie
van de Frontpartij als totaal mislukt afwijzen en overgaan tot wat
Leo Picard over de oplossing, die op grondslag van die nationale zelfstandigheidsgedachte werd uitgewerkt, het federaal statuut* schrijft*
Een deel van zijn opstel is dan ook gewijd aan, om het op zijn Hollandsch te zeggen de mérites van het plan* Zijn oordeel luidt samengevat aldus : het federalisme, zooals het in het statuut is ontwikkeld
zal niet leiden tot een wegwerken van de noodlottige sociale en
economische gevolgen van een eeuwenlange verfransching; het zal
de positie van Vlaanderen niet versterken, maar verzwakken*
Ik ga met het eerste deel van die verklaring volledig akkoord*
Geen enkele politieke hervorming kan de maatschappelijke werke8i3

lijkheid omtooveren en wat Leo Picard zelf als oplossing aangeeft
zal dit evenmin doen* zooals ik verder nog aantoonen wil* Een federale
omvorming van den Staat is geen maatschappelijk panaceum* Sociale
en economische misstanden zijn ten slotte maar uit de wereld te
helpen door een sociale en economische politiek* Het is onbetwistbaar, dat er van de verfransching noodlottige gevolgen aanwijsbaar zijn
op het maatschappelijk gebied* Het werk van Lodewijk De Raet heeft
onvergankelijke verdienste om ze aangewezen te hebben* Maar zou
Leo Picard met mij niet meenen, dat het ten slotte een vergissing
was van De Raet een economisch programma van de Vlaamsche
beweging* los van een algemeene economische politiek die dan toch
op een inzicht in de maatschappelijke structuur moet steunen* te
hebben willen opstellen? Aan diezelfde fout lijkt mij b* v* het
Vlaamsch-nationale solidarisme te laboreeren*
Ik verberg het niet dat ik* als Vlaamsch nationalist* een opportunistisch pragmaticus ben* Ik geloof zelfs dat een nationale partij op
zich zelf genomen steeds* zooals de Alt-meister van de Staatsleer*
Jelineck, al betoogde* een onzuivere partij zal zijn* dat wil zeggen,
dat zij een ongescheiden onderscheiden vereeniging van maatschappelijke strevingen is* Indien het accent in den politieken strijd voor mij
op dat zuiver-nationale doeleinde moet liggen* dan is het omdat ik,
hier en nu, de voorwaarden optimaal acht om een voorloopige
kwestie, de nationale, uit te schakelen* In het Elyseum van maatschappelijke gerechtigheid en economische welvaart geraken wij
daarmee nog niet, al zal de opruiming den weg daarheen vergemakkelijken*
Een politieke partij beantwoordt aan haar functie, wanneer zij
voor het doeleinde dat zij wil bereiken het middel aangeeft* Bij alle
differentiatie van maatschappelijke belangen is toch het Vlaamsche
volk een gemeenschap, gescheiden van, en tegengesteld door een
primairen maatschappelijken band, de taal, aan ander volksgemeenschappen*
Is een eigen staatkundige organisatie noodig om die volksgemeenschap tot volledige ontplooiing van al haar mogelijkheden te brengen,
zooals dat heet? Leo Picard gelooft blijkbaar van niet* Zonder zijn
stelling positief te bewijzen, poogt hij nu aan het federaal statuut dit
op negatieve wijze te doen*
Het zijn drie argumenten, en het zijn er maar drie, die hij daarvoor in het gelid voert* Ten eerste, zou een grooter macht dan zij nu
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bezitten aan de Walen worden toevertrouwd, die hun toelaten zou
over de gemeenschappelijke bondsaangelegenheden medezeggenschap
te oefenen; ten tweede, zouden de Vlamingen in Wallonië aan hun
lot overgelaten worden bij eenige politieke scheiding als deze, die
uiteraard wederkeerige eischen in taaiopzicht uitsluit*
Ten derde, is er geen oplossing voor Brussel in het statuut voorzien, tenzij een impliciete bevestiging van zijn tweetalig karakter*
Bij wijze van inleiding van zijn kritiek schrijft Leo Picard nog :
« Voor alles wat betreft de essentieelste belangen van het staatkundige
leven, de buitenlandsche politiek, de heele economie en de sociale
werkzaamheid, wordt die macht (de souvereiniteit namelijk) meer
beperkt dan zij thans is, zal de souvereiniteit van het volk uit den
staat Vlanderen onder het federatief statuut kleiner zijn dan thans
onder de Belgische grondwet* » — Een zeer oppervlakkige samenvatting van het internationaal statuut dat voor den Bondsstaat in de
artikelen 135 tot 139 van het fedsraal statuut is voorzien!
Inderdaad is daardoor uitdrukkelijk de materie tot conflicten
over buitenlandsche politiek uitgeschakeld* De publiekrechtelijke
onzijdigheid is de hoeksteen van heel het federaal gebouw* Valt hij
weg dan stort het inderdaad ineen* Maar zit hij er vast in, dan kan
men moeilijk van een beperking der soevereiniteit van Vlaanderen
spreken; juister zou zijn van een constitueerende zelfbeperking te
spreken, die niet voor Vlaanderen alleen, maar voor Wallonië eveneens geldt* Men kan beweren dat daardoor geen stabiliteit naar buiten
aan den federalen Staat zal worden gegeven* Daartegenover staat
dan dat zelfs voor den huidigen eenheidsstaat een dergelijke neutraliteit de facto, zooniet de jure, bepleit is geworden als de eenige mogelijke voor België, en door niemand minder dan een staatsman en specialist in het internationale publieke recht, Minister van State Poullet*
Indien men dat aanvaardt, dan valt het heele bezwaar tegen die beperking van machtsbevoegdheid eigenlijk weg*
Voor heel de economie en de sociale werkzaamheid, zou die beperking volgens Picard gelden* Wat hij met de laatste uitdrukking
bedoelt, is mij niet heel duidelijk; indien hij de sociale politiek in
de engere beteekenis meent, is het een onjuistheid*
Het federaal statuut voorziet enkel de tolunie met een gemeenschappelijke regeling van het verkeerswezen* Daarop alleen dus —
als wij er de koloniale politiek buiten laten, — kan het argument van
Picard vat hebben, dat mst eventallige delegaties of zendingen hier
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méér aan de Walen wordt geschonken, dan waarop zij, krachtens
het bevolkingscijfer zouden kunnen aanspraak maken*
« Er zullen in de Bondsvergadering 21 Walen en 21 Vlamingen
zitting hebben; met den steun van 1/21, van het Vlaamsche volk
kan Wallonië bondswetten doen aannemen, die van het grootste
belang zijn voor Vlaanderen» lees ik bij Picard*
Zijn heel betoog hier kan ik werkelijk niet volgen* Het spreekt
van zelf, dat bij de opstellers van het statuut een tegenstemmen te
interpreteeren valt als een uitdrukkelijk verzet* Waar mijn opponent
het zoo verkeerd kan begrijpen en in den tekst aanleiding vindt om
er een onderscheid in te ontdekken in « gewone wetten» en andere
besluiten — wat die dan zijn wordt door hem niet gezegd — is er
hier aanleiding om misschien den tekst in de formuleering te verbeteren* Maar de geest kan toch bezwaarlijk misbegrepen worden*
Hoe dan ook, het argument dat zich keert tegen het
denkbeeld van de zendingen « vertegenwoordigers van twee staten,
of nog beter, van twee volken te maken in één federaal verband»,
lijkt Leo Picard het meest afdoende tegen het statuut* Het is hetzelfde argument, dat ook de heer Frans Van Cauwelaert gebruikte
in een vergadering van den Katholieken Vlaamschen Landsbond
om de verwerpelijkheid ervan aan te tconen*
Nu is de constructie, die Leo Picard uitdenkt, —ik kan het niet
anders zeggen — nog al eenvoudig, M te eenvoudig* En denkt men
Ze dóór, dan moet men juist tot tegenovergestelde conclusies dan de
zijne geraken*
Wat toch is het geval ? Picard meent dat, zoo de delegaties of
zendingen door eenvoudig meerderheidsbesluit worden aangewezen,
men voor Wallonië steeds een homogene groep in de bondsvergadering zal krijgen tegenover een niet homogene greep in Vlaanderen*
Laat ons voor een wijle aannemen, dat dit inderdaad zoo zou zijn :
wij hebben voor Wallonië b*v*een zending van 21 socialistische radikale leden en voor Vlaanderen een verdeelde groep, waaronder b*v*
8 Brusselsche franskiljons* Volgens Picard zijn het nu die 21 + 8
of 29 leden van de zendingen die de Vlamingen gaan « majorisieren »*
Waarover gaan ze dat doen? Over zaken van handelspolitieken aard,
vermits het die hoofdzakelijk zijn, welke tot de bevoegdheid van
de bondsvergadering behooren* Mèn ziet, wanneer men het reëel
voorstelt, onmiddellijk de onhoudbaarheid van het argument,
tenzij men wil aannemen dat de economische tegenstellingen zich
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volkomen dekken met de ethnische* Indien dit werkelijk het geval
ware, indien deze constructie een waarheidsgetrouw beeld van de
werkelijkheid weergaf, dan ja, dèn hield de federale band geen
vier en twintig uur; dan wès er maar één oplossing : de scheiding
radikaal en integraal doortrekken* Dan gebeurde er ook voor
déze materieele aangelegenheden wat er honderd jaar tot nadeel
indirect van heel onze welvaart, met onze kultureele aangelegenheden is gebeurd : wij werden dan geregeerd door de
Waalsch-franskiljonsche coalitie! Dan zou mijn optimisme voor dit
desperaat pessimisme van Picard moeten verbleeken; dan, ja, dan
ging ik ook resoluut aan den kant staan van degenen, die de vernietiging van elke gezamenlijke structuur der twee volken, als den allereersten noodzakelijken opruimingsarbeid beschouwen*
Maar, ik geloof niet aan die constructie van Picard; ik geloof
niet aan die homogeniteit en tegengesteldheid der Waalsche en der
Vlaamsche compleksen op het gebied der verkeerseconomische
belangen* Zij zouden in de praktijk in Wallonië, zelfs met een meerderheidsstelsel van verkiezing der Zendingen, even weinig of evenzeer
homogeen zijn als in Vlaanderen* Ziet men niet, dat op dit oogenbïik,
nu de handelspolitieke vragen zóó acuut en zóó actueel zijn, in Wallonië of in Vlaanderen de inzichten zich in alle partijen kruisen?
Indien een vereffening, een «Ausgleich» van al deze vaak tegen
elkaar indruischende groepsbelangen, die volstrekt niet met de ethinische grens samenvallen, mogelijk is, dan moet dit zijn doordat er
een wederkeerige afhankelijkheid van de economische belangen,
Zoo men wil een solidariteit van belangen bestaat* Het heele betoog
van Picard heeft maar één zin dat die solidariteit niet bestaat! Zoo
bevindt hij zich op dit punt, mirabile dictu, in gezelschap met
de door hem zoo verafschuwde diehards van het Vlaamsche Natioualisme*
In feite, wordt zijn argumentatie — en die van zijn Vlaamsehen
Zonnegod, den heer Frans Van Cauwelaert — ingegeven door een
curieuse dubbelslachtige gezindheid : zij meenen beiden dat in een
federale inrichting de « majorisiering» der Vlamingen door de Walen
ondragelijk zal zijn, maar dat, omgekeerd, de Walen de Vlaamsche
overmacht zonder morren zullen verdragen in een toekomst die zij in
het nabije verschiet zien*** De utopisten zijn soms niet wie men denkt*
Het wonder kan misschien gebeuren, dat de Walen zwichten onder
den druk van de Vlaamsche meerderheid en die suprematie aanvaar817

den, maar men zal moeten toegeven dat de ontwikkeling niet naar
dien|kant uitwijst in den Belgischen eenheidsstaat*
Daar hebt ge die Vlaamsche uitwijking naar Wallonië : alle
banden van solidariteit met de duizenden Vlaamsche arbeiders in
Wallonië worden verloochend en verbroken, roept Picard uit, alleen
maar om de mogelijkheid eener vervlaamsching van het openbare leven
in Vlaanderen! Met zijn eigen bepaling van de Vlaamsche beweging
heet dat : om ze tot haar doel te brengen wil men die Vlaamsche
uitwijkelingen opgeven* Inderdaad, ik verklap hier geen geheim, dat
dit al meer en meer ook de opvatting wordt niet van de Vlaamsche
Nationalisten alleen, maar evenzeer van wat men gemeenlijk de
Minimalisten noemt* Ik ken leiders uit de onmiddellijke omgeving
van den heer Frans van Cauwelaert, die het toegeven* Op het oogenblik dat ik dit schrijf, is de wet op het middelbaar onderwijs pas
in behandeling genomen door den Senaat, maar ik vrees niet door
de gebeurtenissen te worden gelogenstraft, wanneer ik hier de zekerheid uitspreek, dat, gesteld dat de reciproriteit voor het aanleeren
van de tweede taal, Fransch resp* Nederlandsch, in Vlaanderen en
Wallonië in de wet wordt vastgelegd, dit voor de toepassing in Wallonië een doode letter zal blijven* Kent Leo Picard werkelijk de toestanden in Wallonië zoo slecht, dat hij nog aan een behoud van de
naar daar uitwijkende en zich daar vestigende Vlamingen als dusdanig, gelooft? Ik weet wel, hij drukt er op, dat hij aan geen nationaliteitsrecht voor een minderheid denkt, maar slechts aan humaniteit
en hij haalt het geval van Coecke en Goethals aan, om te besluiten,
dat wij aan de Walen van alles bieden en voor die arme Vlaamsche
misdeelden zelfs niet het geringste durven vragen! Het heeft den schijn
alsof aan de'Walen wat gelaten wordt wat aan de Vlamingen wordt ontnomen; de Vaarheid is dat, indien men in Vlaanderen de rechtspraak
totaal vernederlandscht, men geen eischen te stellen heeft wat het
taalgebruik in rechtszaken aangaat in Wallonië* Dat spreekt toch vanzelf* Geen eischen, maar hoeft dat een humane regeling uit te sluiten
tusschen de twee Staten, die dan toch niet enkel door de «vicinitas »,
maar ook door een « communitas»van belangen zouden verbonden zijn ?
Geenszins, en art* 150 bepaalt dan ook : « Bij landswet kunnen gemeenschappelijke regelingen van burgerlijk en strafrecht worden getroffen* De uitvoering geschiedtdoor iederen Bondsstaat voor zijn gebied*»
In den Vlaamschen staat zelve zal overigens, zoo gaat Picard
verder, ook niet alles in orde zijn* Men krijgt wel dezelfde mogelijk818

heden tot vervlaamsching als nu, maar niets meer* — Zelfs iets minder,
volgens hem, want men neemt Brussel in het Vlaamsch territorium
op! Daardoor krijgt men een Fransch sprekende minderheid in
den Vlaamschen Staat en dat zijn de machtigen in den lande* Alsof
die machtigen nu ook niet op Vlaanderen wegen en niet met veel
grooter gewicht er op drukken! Picard ziet het zelf wel in en spreekt
wat verder van den directen steun der Walen aan de «Franschwillende »
burgerij uit Vlaanderen, maar, zoo meent hij, daartegenover staat de
Waalsche steun in den strijd tegen een oppervlakkige tweetaligheid*
Ik moet bekennen dat ik van dien steun nog niet veel gewaar ben
geworden* Om te bewijzen hoe losjes Picard hier fantazeert hoeft
men hem de volgende vraag maar te stellen: wat verhindert de gezonde
regeling van het taalgebruik in onderwijs, gerecht, leger b*v* ? Is
het niet de Waalsche steun aan die franskiljonsche minderheid en
bestaat er ook maar de geringste twijfel dat, gesteld dat de Vlamingen
zonder de Walen en zelfs met de Brusselaars die regeling te treffen
hadden, geen evenredige vertegenwoordiging, waarvan Picard blijkbaar zoo'n schrik heeft, de klare uitspraak van de overgroote meerderheid der Vlamingen zou beletten?
Weigeren wij een speciaal regiem voor Brussel, dat ook in de
opvatting van Leo Picard maar een overgangsstelsel kan zijn?
In de memorie van toelichting van het federaal statuut kan men
lezen :
«Brussel wordt opgeëischt voor het Vlaamsche territorium* Is
hier met een bizonderen toestand rekening te houden, dan staat het
aan de Vlaamsche wetgevende macht om hier de geleidelijke renationalisatie van wat met verdrukking en door wetsovertreding en wetsverkrachting gewelddadig gedenationaliseerd werd, te voltrekken*»
Ja, dat Brussel, men werpt het al te gemakkelijk voor de voeten
van degenen, die hier alleen een oplossing denkbaar achten door een
energiek ingrijpen van Vlaamsche zijde, die mogelijk gemaakt zou
worden door een constitutioneele hervorming* Leest men Leo Picard,
dan zou men haast denken dat Brussel alleen maar een moeilijkheid
oplevert voor de federalisten en dat met nog een wetje méér de
ontwikkeling daar gemakkelijk in het goede spoor kan geleid worden*
Al dat kritikasteren werkt speciaal hier wel dubbel ergerlijk*
Dat Leo Picard ons zijn eigen oplossing eens voorbrenge, voor
dit hemeltergend euvel van de, met behulp juist van het heele domme gewicht der staatscentralisatie dat van Brussel een politiek water819

hoofd maakt, welig tierende verkankering van ons volkswezen,
die wet en recht trotseert* Dat hij ons eens vertelle, wat hij er
op gevonden heeft om b*v* dit schandaal uit de wereld te helpen van
de hoofdstad op Vlaamschen grond gelegen, waar er te rekenen
maar volgens de cijfers der volkstelling van 1920, 275 Vlaamsche
klassen in de lagere scholen zouden moeten zijn en waar er geen één
is! Camille Huysmans zegt al vijf jaar dat, zoo men er niet toe
komt de wet te doen toepassen, die gehate Fronters gelijk halen*
In zijn laatste radiorede herhaalde de oud-minister nog eens dat
de wet niet toegepast werd te BrusseL Hij voegde er ditmaal niet
meer aan toe, dat de Fronters gelijk zouden halen, indien dat niet
veranderde* Ik begrijp het, men kan zoo iets niet blijven herhalen,
zonder ze op den duur ook werkelijk gelijk te geven* Brussel, dat
wordt een machtskwestie, inderdaad*
De Vlaamsche demokratie, steunende op Antwerpen en het zich
industrialiseerende Vlaanderen zal daaraan haar kracht te meten
hebben*
En er blijft nu nog een laatste argument van Leo Picard tegen
het federaal statuut dat wij onder oogen te nemen hebben : de ont~
wapeningspolitiek die ten grondlag ligt aan ons ontwerp* Het komt
aan het slot van zijn kritiek waar het eigenlijk aan het begin moest
komen, want deze idee bepaalt den status, de buitenlandsche politiek
of*** haar ontstentenis in den bondsstaat* Hier en daar insinueert Picard
dat dit federaal statuut zoo wat van Hollandsche factuur zou zijn*
Nu zit hij wat verlegen met die ontwapeningsidee, want onder de
Groot-Nederlandsche vrienden van het Vlaamsche nationalisme telt
men felle vijanden van de eenzijdige ontwapening* In plaats nu van
in de uitgesproken aanhankelijkheid tegenover de ontwapeningsgedachte een teeken van geestelijke zelfstandigheid der ontwerpers te
zient ziet Leo Picard er alleen een overtroevingsmiddeltje in, toegepast op de « socialistische ontwapenaars »*
Laat mij daarop zoo duidelijk en zoo ondubbelzinnig antwoorden als ik het maar kan om met die insinuaties en die
verdachtmaking gedaan te maken : ik ben als hoofdonderteekenaar van het ontwerp een volstrekte « ontwapenaar »* Ik geloof
niet in de doelmatigheid van eenig leger voor een kleinen staat of
een klein volk* Ik geloof er zelfs niet meer aan voor een grootenï
Schamper hoor ik Picard al antwoorden : zie dan naar Frankrijk,
ongeloovige Thomas! Waarop ik dan weer even gemakkelijk hem
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naar het groote Keizerrijk Duitschland met zijn eerste leger in de
wereld kan verwijzen, dat den val niet kon verhoeden* Ik ben wat
die militaristische politiek betreft een agnosticist en een scepticus***
Moet het werkelijk nog eens tot een conflagratie komen in het
Westen* dan kunnen sommigen daarvan mirakels verwachten van
« zelfhandhaving » of « zelfstandigheid », mij dunkt, met of zonder
leger zouden wij den speelbal zijn van de toevallige machtsverhoudingen, die wij niet bepalen, maar waardoor wij zouden meegetrokken
worden* Indien het legerloos, onder het patronaat van den Volkenbond, volgens Leo Picard, ook al niet veel anders zou zijn, het zal
ons dan altijd nog van een Jmproductieve verspilling van krachten
en hulpbronnen bespaard hebben*
Reeds ziet mijn vriend in het verschiet een optreden in den federalen Staat van de vreemde mogendheden voor een minderheidsstatuut voor de franskiljons! Als die franskiljons wezenlijk zoo machtig
zijn dan verlies ik alle hoop, dat wij ze ooit assimileeren kunnen*
Maar, men zou het concept van de nationale minderheid wel grof
geweld moeten aandoen om dit aannemelijk te maken* Dit nog ter
zijde gelaten, waar heeft Leo Picard gelezen, dat de juridische verhouding van den bondsstaat tegenover den volkenbond een andere
Zou zijn als die van het huidige België? Het is wezenlijk een zeer
losse argumentatie, die in de teksten te veel « hinein interpretiert*»
Art* 136 bepaalt : « De Bond mag geen bondgenootschappen
aangaan* Hij zal de bestaande bondgenootschappen tusschen België
en vreemde staten opzeggen, voor zoover deze niet zijn besloten in
het lidmaatschap van den Volkenbond of voortvloeien uit de waarborgverdragen van Locarno»
En art* 39 luidt: « De Bond onderhoudt geen eigen weermacht,
maar vertrouwt op de veiligheid gewaarborgd door den Volkenbond
en de verdragen van Locarno* »
Wat Leo Picard daaruit distilleert is eenvoudig juridische nonsens* Een inmenging van den Volkenbond zooals hij die construeert,
zou eenvoudig neerkomen op*** rechtsschennis*
Dat het daartoe zou kunnen komen zou alleen verklaarbaar
worden door machtsmisbruik* Als Picard nu meent dat het Belgisch
leger en*** het Fransch-Belgisch verdrag dit machtsmisbruik en die
rechtsschennis wel zullen beletten, dan heb ik waarlijk niets meer
te antwoorden*
*
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Ik geloof dat ik zoowat alle argumenten die mijn vriend en opponent heeft ontwikkeld tegen het federaal statuut, heb beantwoord*
Maar er was nog een derde deel aan die picardiaansche philippica*
Leo Picard heeft ook zijn recept voor de kwaal!
Kan het taairegiem — want daartoe herleidt Leo Picard een
beetje al te abstraheerend van de maatschappelijke werkelijkheid
in Vlaanderen, het Vlaamsche vraagstuk — niet veranderd worden
Zonder wijziging der staatsinrichting?
Waar wij zeggen dat het aan degenen is die dit gelooven, van het
te bewijzen, daarbij dan opmerkend dat het bewijs wel heel lang uitblijft, draait Picard het « pour Ie besoin de sa cause » aardig om :
het is niet bewezen dat het niet kèn, roept hij uit* Men moet^ mekaar
maar verstaan* Wat is er dan volgens hem noodig, om het wel te
bewijzen? Nóg vijftig jaar van gekanker over taalwetten, die niet
worden toegepast? Komaan, laat Leo Picard dan ten minste met
Camille Huysmans verklaren, dat het hoog tijd wordt het bewijs te
leveren* Een man van goede trouw en van goeden wil als ik, kan men
door treffende en afdoende bewijzen steeds overtuigen* Het is geen
« Rechthaberei », maar inzicht op grond van de voorhanden gegevens,
die mij tot mijn politieke decentralisatieopvattingen voert*
Zie ik goed dan brengt Leo Picard twee elementen aan voor de
bewijsvoering : de Vlaamsche taalkwestie zal volgens hem opgelost
worden, of laat mij het nog wat voorzichtiger uitdrukken, haar oplossing zal mogelijk worden wanneer de heer Frans van Cauwelaert
en alle respectabele heeren van de Frontpartij, waaronder een beetje
spaarzaam « Meine Wenigkeit» wordt gerangschikt, er door hun politieken invloed maar voor zorgen dat er een parlementaire commissie
van controle op de taalwetten kome en een*** goede vertaaldienst!
Een commissie meer en wat meer efficiency in een bestaanden
dienst, het is niet moeilijker dan dat! De wil der democratie zal zich
uiten, zoo vertrouwt Leo Picard, en voeren naar speciale maatregelen,
die bestaan zullen «in een zeer eenvoudige organisatie eener gespecialiseerde parlementaire controle van al de noodzakelijk door te voeren
hervormingen in zake het taalgebruik van administratie en rechtspraak. »
Zalige argeloosheid van mijn criticus : er is teleurstelling over
het federaal statuut, zoo verzekert hij, maar gelukkig, ook een sterke
wil tot definitieve oplossing van de taalquaestie bij de Katholieke
Vlamingen! En hem is van bevoegde zijde verzekerd, dat nog dit
jaar een goede oplossing aan de quaestie van het taalgebruik in het
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bestuur|zal moeten gegeven worden, wil « men de door niemand gewenschte regeeringscrisis vermijden » (Intusschen is die laatste^ al voorgekomen en een nieuw cabinet aan het bewind)*
« De nieuwe bestuurswet, zoo voegt hij erbij, zal niet alleen een
beperkte praktische waarde hebben, maar daarbovenuit ook de algemeene en als een symbool werkende erkenning brengen van de
Vlaamsche provincies als Nederlandschtalig land met Nederlandsch
sprekende autoriteiten en vertegenwoordiging van den Staat »•
Symbolen hebben wij nu haast genoeg sedert de fameuze gelijkheidswet* En wat Picard nu van dit nieuwe zinnebeeld verwacht,
dat werd ons, naar de vader van de wet van 1921 verklaarde, ook
door deze al geschonken*
Neen, dit is al te naïef gegoochel met den inhoud zelf van het
hervormingswerk, dat er te verrichten valt, ook van het standpunt
uit dergenen die meenen dat het taai-regiem kan veranderd worden
Zonder wijziging der staatsinrichting* Hij is er misschien in geslaagd
«to explain away » de moeilijkheid, in feite heeft hij ze met zijn
administratieve fiorituren van een commissie méér en een efficienteren vertaaldienst niet aangeraakt* Wie voorshands zoo weinig opbouwend werk levert, mag wat bescheidener met zijn neerhalende
kritiek zijn*
Overigens moge Leo Picard hier de verzekering vinden, dèt, als
het tot een werkelijke volledige oplossing komt van het taalprobleem,
tot een oplossing, die de waarde zou hebben van een symbool der
erkenning van Vlaanderens politieke en cultureele volgroeidheid,
mijn vrienden en ik niet afzijdig zullen blijven*
Het spijt mij dat ik in zijn uitvoerig stuk niet één enkel element
van een dergelijke « werkelijke en volledige oplossing » heb gevonden*
Tot besluit : ik vind in zijn opstel een mislukte partijsociologie,
een kritiek die mij over de heele lijn niet steekhoudend lijkt, en als
eenige positieve aanduiding der oplossing van het Vlaamsche vraagstuk, een herhaling van de venerabele leuze «In Vlaanderen Vlaamsch »•
Het heele stuk toont aan dat mijn vriend Leo Picard gemakkelijk,
al te gemakkelijk, en zeer sierlijk schrijft***
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Traumerei
De wind blaast over 't hooge riet
Van den wijden Scheldestroom*
Wat de wind daar zingt begrijp ik niet*
Het is gelijk een droom.
Het water van de Schelde vloeit
Gelaten naar de zee*
Daar is een meeuw, die rustig roeit
Met het vloeiende water mee*
Daar is een schuit met een donker zeil;
Daar is een huis met een bel
En een staak, geteekend met het peil*
Tusschen beiden kies ik wel*
O, niet meer zwalpen op den vloed
Naar de zee van avontuur,
Doch 't hart gelouterd in den gloed
Van 't huiselijke vuur.
Niet meer, het noodsinjaal in top,
Een driesten tocht berouwd;
Doch 't kantig hoofd gelegen op
Een schoot, warm en vertrouwd*
En zoo de grijze veteraan,
Die steeds, door weer en wind,
Den eenen wateroever aan
Den and'ren oever bindt,
Gedreven langs hetzelfde spoor
Aldoor van Dag in Nacht,
Tot mij de sterke Kristofoor,
Alvader's veerman, wacht*
A* D E MAEEST,

Op het marmer...
Op het marmer als de witte Roos geurt
en zon in den kelk gaat branden
waar weifelt mijn oog naar verre waranden
door nacht en middag beurt om beurt ?
Op het marmer als de bij licht en goud
aan de ziel van blijheid gedragen
hoe zal de priester naar zomeren vragen
als Gij hem aan Uw lippen houdt ?
Mijn kasuivel met krans van bloed
als dageraad vlamt voor martelaren
waartoe zult Gij mijn schouder sparen
ik hoor Uw engel met zilveren groet***
Nog huivert mijn hand en keert
naar stilte als nooit is neergekomen
Gij glimlacht Liefste! en weent om mijn droomen
wat heb ik van wijsheid en dood begeerd?
Op het marmer als de witte Roos sterft
mijn hart in gouden zeeën verzonken
— ik heb het Brood genut het bloed gedronken
en zing dat Gij Uw LEVEN derft***
GERY HELDERENBERG*

Van de drie uit « Sinte Gerardus Majella »
en hunne vrouw
door AnU Thiry.

Een geluk was het dat de vader hun een stijfgevulden pot,
met daarbij nog zoo'n wijd-befaamden, goed-gekalandeerden lakenwinkel had na-gelaten, want wat er anders uit die drie vreemde
jongens had moeten geworden, ware meer dan triestig geweest*
Ze leken op elkaar als drie druppelen water, hadden hetzelfde
bleeke, smalle gezicht met schuine, dicht-bijeengelegen slaap-oogen,
een dunnen punt-neus en een onnoozelen lach op den half-openhangenden mond, en daarbij liepen ze alle drie even slap en los op
platte, half-sleepende voeten, de schouders opgetrokken en een
beetje voorovergebogen* Alleen maar was er dit verschil dat de
tweede wat kleiner en smaller was uitgevallen dan de eerste, en de
derde op zijne beurt ook wat minder was dan nummer twee*
Hij, de vader, was ook maar een verneuteld ventje geweest
van nog geenen anderhalven meter hoog, zonder schouders bijkans
en op knik-knieën, met een hoogen rug, een holle, ingedeukte borst
en t* ende een mageren vogelenhals, een wasbleek, onnoozel spitsmuizengezichtje niet grooter dan mijn hand*
Doch hoe klein en gering ook het beetje hersenen was, binnen
in zijn grijs bepinhaard eierkopke, hoe griezelig-slap zijn lange,
smalle handen, toch was hij er tamelijk vlug bovenop geraakt en dat
nogal wel, uit eigen kracht, zonder hulp of voorlichting van wie
of wat*
De groote laken winkel, ginder bij de Leuvensche Poort, met
zijn twee breede, blinkende uitstalramen en, hoog tegen den witgeschilderden gevel, tusschen de twee verdiepingen, in groote vergulde blokletters zijn «In Sinte-Gerardus-Majella », was zijn werk
en er waren in de stad immers nog menschen genoeg, die u zijn
opgang van naaldeke tot draadje konden uiteen doen*
Hij was de jongste zoon uit het Sneppenhof, de oude witte
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hoeve met de spitse schaliën-daken en het klokketorentje boven zijn
inrijpoort, die t'halverwege Berlaer, tiende een kastanjedreef, binnen een wal met eendjes, zoo proper blankte* En zijn moeder was al
ver in de vijftig geweest toen de schipper heur op een schoonen
nacht en heelemaal op 't onverwachts, met dat achterkomelingske
was komen verrassen*
Heel het Sneppennof, van den boer tot den manken schaapherder toe, stond er geen klein beetje van te kijken en de dikke boerin,
op de voute-kamer in heur wit-begordijnde alkoof deed maar niets
anders dan schreien* Meer dan tien jaar na het laatste kind, en daarenboven dan zoo'n petieterig, geraamtig borelingske dat het met veel
gemak in den boer zijn holleblok had kunnen slapen*
Wie 't zag vergriezelde ervan* En al dat struisch, ferm-gebouwd
Sneppenhofvolk, vader en moeder, zoons en dochters en heel de
familie ook, ze dachten niets anders of er was tooverderij en kwade
hand mee gemoeid en dat het sukkelaarke dus wel heel gauw zou
sterven*
Doch ze waren mis* Al hing het leven er slechts met een spinnewebdraadje aan vast, het jongske stierf niet*
Een dag ging voorbij, een week, een maand, het kindeke groeide,
en zoo stiUekens aan werden ze op 't Sneppenhof gewoon aan dat
wassen popje in de aartsvaderlij ke, kerselaren wieg bij den haard*
Nooit schreide of enterde het echter, en ware de boerin er niet op
bedacht geweest, om 't op tijd en stond zijn eten te geven, 't had
zich laten sterven zonder een kikje te laten hooren*
Wat ze allemaal verzon om toch maar wat meer leven in heur
wichtje te krijgen, was gewoon niet bij te houden* Kaarsen niet te
tellen, groote en kleine, brandde ze voor het plaasteren HeiligeFamilie-beeld op hun schapraai, ze bad rozenhoeikes en deed verstervingen meer nog dan een Spaansche carmelietes en geenen zondag ging voorbij of na den noen werd de sjees ingespannen en een
van de jongens reed heur met heur kreukelke op beeweg naar 't een
of ander kapelleke of heiligdom in den omtrek*
Doch wat ze ook deed, redding kwam er niet* Zelfs de drankskens, zalven, kruiden en bezweringen van Nelis, den ouden boschdoktor van aan Kruiskensberg, die nochtans al zooveel ziek volk had
geholpen uit den nood, waren plaasters op een houten been* 't Jongske was een achterblijveling en bleef een achterblijveling*
't Was meer dan drie jaar oud eer het loopen kon, en toen het
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zijn eerste communie deed was 't niet grooter dan een kind van een
jaar of zes* Zoo slap was 't op de beenen en in de heupen dat de
boer een locht hondenkarreke moest laten maken met een leeren
kap erop tegen regen en wind, lijk een sjees in 't klein zoo wat, om
hem naar school te laten rijden, want die twintig minuten loopen
naar het dorp, 't ware iets onmogelijk geweest*
Wat ze met dat kind moesten beginnen, dat werd voor die van
't Sneppenhof algauw een kopbrekerij van belang* En hoe ouder het
werd, hoe erger*
't Boerenbedrijf, ofwel een goeie dorpsstiel als smid, wagenmaker, mulder of schrijnwerker, daar was natuurlijk niet aan te denken* Schoolmeester dan?
Ach, wat zou hij gaan doen bij beren van jongens die kop-enhals boven hem uitstaken en hem met gemak in vieren hadden
kunnen vouwen?
Koster bijgeval?
Zaagt ge zoo'n sprinkhaan aan 't orgel zitten of met een toog
aan en een vaan op den buik in de processe marscheeren? Als 't een
beetje waaide ging hij met vaan en al de lucht in!
Een wijle prakizeerden ze erover hem klerk te maken* Hij had
een schoon geschrift en dom was hij nu precies toch ook niet* Bij
den notaris of bij den brouwer was er wel een plaatske te vinden,
meenden ze*
Doch daarvan wilde de boer niet weten* «Pennelikker op een
bureauke? » stoof hij uit* « Zijn eigen baas niet meer kunnen zijn?
Nooit ofte nooit! Eenen van 't Sneppenhof pennelikker! 'k Koop
hem veel liever in, ie vers in een goed gesticht, waar hij zijn oppas
heeft en waar ze hem zullen respecteeren*» En zoo gebeurde het
dat ze er, na jaren wikken en wegen, besloten een kleermaker van
te maken*
't Was weliswaar ook niet veel, een snijderke, maar beenen hadt
ge er niet voor noodig, en spieren en vuisten al even min* Daarbij
hij zou zijn eigen baas zijn en dat gaf voor den boer den doorslag*
Eerst deden ze hem op stiel bij den kleermaker in 't dorp, en
later trok hij ervoor naar de stad* In zijn zelfde hondenkarreken
met zijn zelfden Turk ervoor, bolde hij er 's morgens vroeg naar toe
en kwam er 's avonds mee naar huis* De keus viel mee* Al was hij
er, precies zooals voor alles, onverschillig voor geweest, hij leerde den
stiel met gemak aan* En als hij even in den twitig was kende hij 't
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vak zoo goed als gelijk wie en had hij gerust een eigen zaak kunnen
beginnen*
De boer en de boerin, broers en zusters en ook de familie drongen er wel opaan, wilden voor hem in 't dorp een huis koopen en
hem heelemaal installeeren* Werk kreeg hij genoeg, want ze was groot,
de Sneppenhof-familie*
Doch tot hun verwondering zei hij neen en bleef neen zeggen.
In de plaats daarvan verkoos hij een trekkende kleermaker te worden* Voor een dubbelen frank per dag en den kost, ging hij op de
hofstees werken, lapte er de kapotte broeken en zippen en maakte bij
geval ook de kielen en de kostuums voor den boer en de jongens*
Zijn hondekarreke bracht hem immers gemakkelijk overal naar toe*
't Sprak van zelf dat hij werk kreeg zooveel als hij wilde* Een
goeie stielman lijk hij was, die niet meer at dan een vogelke, en
dat voor twee frank per dag* Wie zon hem niet geroepen hebben?
Dadelijk had hij overal klanten, tot voorbij Westerloo en Herenthals toe!
Op 't Sneppenhof waren ze er danig kwaad om* Want wat was
het anders dan knecht gaan spelen? Als 't nu absoluut niet anders
kon, 't ware tot daar geweest! Maar het kon immers anders!
En de familie en de kennissen, schudden medelijdend het hoofd
om zooveel onbegrip* « Als hij peinst van zoo rijk te worden, dan zal
hij nog lang met zijn hondekarreke moeten rond trekken»! zegden
Ze* « Hij weet bepaald niet goed wat hij doet*»
Doch hij liet ze zeggen, antwoordde zelf niet eens op al dien
raad* Hij wist bijster goed waar hij naar toe wilde*
En dat bleek maar al te duidelijk toen hij een jaar of tien later,
niet alleen achter het voyageeren, maar zelfs achter het kleermaken
een ferm punt zette en, met wat hij bij den dood van zijn ouders
had geërfd, dat groote huis kocht, ginder bij de Leuvensche
Poort*
Hij liet er beneden twee groote uitstalramen insteken, liet boven
tegen den gevel het vergulde opschrift : «In Sinte-Gerardus-Majella» plakken, en opende er dien schoonen lakenwinkel die er nu
nog staat*
Hij hoefde achter zijn toog niet gaan zitten wachten tot het
klanten zou believen over zijn dorpel te komen* De heele boer van
drie uren in den ronde, allen bij wie hij al dien tijd voor een appel
en een ei was gaan kleermaken, en ook die waar hij niet geweest
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was, 't stroomde alles van zelf naar Sinte-Gerardus* Hij schepte
't geld!
En alsof het voor zijn droevig stukje mensch nog niet genoeg
was stak hij het kort daarop in zijn hoofd om te trouwen 1
't Was natuurlijk niet veel waarop hij zijn zinnen zette*
Een klein, rond wijveke, zoo breed als hoog, was 't, met een plat,
rood gezicht en krenten-oogskens, die met 't bakeren en borduren
aan heuren armen boterham kwam* Toch duurde het nog maanden
eer ze ja zei* Eens dat gezegd ging het met vollen stoom door, en eer
't vier weken verder was, werd 't huwelijk voltrokken»
Heel de stad lachte ermee zoo hard het maar kon*
«Wat we hier nog allemaal beleven moeten!» spotten ze* «En
peinzen dat die ook den schipper kunnen bestellen! God sta ons bij!
als die daar iets gaat afgeven!»
En voor de plaatselijke nieuwlichters, ijveraars voor den vooruitgang en 't verplichtend onderwijs, was 't een schoone gelegenheid om in 't vrijzinnig weekblad vlammende artikels te schrijven
ter wettelijke reglementatie van het huwelijk* Waar moest het toch
naar toe als het zichtbaar gedegenereerden toegelaten was te zorgen
voor de toekomst van 't menschelijk ras!
II
Doch zooals meestal als de menschen zich op voorhand zoo
opwinden voor iets wat nog komen moet, was het bij dit vreemde
paar heelemaal anders afgeloopen dan ze 't gaarne hadden zien gebeuren*
De schipper kwam er wel aan de deur; binnen het jaar nogal*
En 't jongske dat hij er af gaf, was tot eenieders verbazing, geen
spitsneus en ook geen opgeblazen kikker, of zoo iets tusschen die
twee in, doch een heel gewoon borelingske, niet te groot, niet te klein,
maar in de rede, lijk er honderden en duizenden geboren worden*
Geburen die 't gezien hadden, konden het getuigen*
« Wie zou dat verwacht hebben? zegden de menschen tegen elkaar en de nieuwlichters kregen overal wat te hooren over hun huwelijksreglementatie*
En niet eenen keer kwam de schipper er aan de glazen deur
rammelen, maar nog twee keeren nadien en ook telkens met een
jongen* En ook die moesten in geenen deele onderdoen voor 't was
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gelijk wat er ooit in de kleine stad bij menschen geboren werd*
De jongens alle drie, den eene na den andere, volgden den weg
van alle kinderen* Van de wieg naar den kinderstoel en van daar
dan den grond op, in de wissen loopmand, tot ze min of meer op hun
beentjes konden staan* Ze leerden spreken, kregen de broek aan,
gingen naar school, om wat te leeren lezen en cijferen, deden hun
eerste communie en werden dan voor eenige jaren op pensionaat
gestoken om er hun fransch te leeren en goeie manieren op te doen*
En als ze dan, den eene na den andere, van daar terug keerden
kregen ze hunnen post achter den toog in «Sinte-Gerardus-Majella »
om Vaderke Majel — zooals hij genoemd werd — te helpen en ingewijd te worden tevens in de geheimen van den lakenhandel*
't Was waar, 't poeier hadden ze niet uitgevonden, Piet, noch
Louis noch Stafke* Ze waren danig naar den stillen kant en uiterst
traag van doening, maar braaf en gehoorzaam lijk geenen andere
in de heele wereld niet* Vaarke Majel en ook de dikke ,almaar breeder wordende Moeder Majel, hadden slechts een vinger omhoog
te steken en hunnen mond open te doen of lijk echte mekanieken
kwamen -de zoons in actie en volbrachten tot in de puntjes alles wat
hun werd bevolen*
Doch als hun niets gezegd werd — en dat was het vreemde bij
die drie — dan zaten ze daar zoo stil als beelden ieder op de hem
gegeven, vaste plaats achter den toog en deden niets dan met halfgeloken oogen naar buiten op straat kijken*
Kwam de bakker het brood of 't was gelijk wie dan ook aan de
deur wat afgeven* Vaarke moest er met zijn blikken piepstemmeke
tusschenkomen en zeggen* « Toe Piet of Louis of Stafke, neem eens
aan jong! en draag het bij Moeder,» of ze waren godsjeugdig blijven
zitten* Had Vaarke Majel een klant bediend, 't werd hun gezegd
papier van den rol te snijden, den lap in te pakken en er een koord
rond te winden en de deur open te houden, anders hadden ze lijf
noch lid verroerd*
Zoo sterk was die gehoorzaamheids-zin dat ze 's Zondags, na
*t lof, met den rijkdom van hunnen Zondagschen dubbelen frank op
zak, zonder meer op hun werkendaagsch plaatsje achter den toog
in de gazet of in een missieblaadje gingen zitten lezen en 't zoowaar
tioodig was dat Vaarke en Moerke Majel er zich mee moeiden, met
't gebod een wandelingske te slaan en ievers een pint te gaan pakken,
er wat te kegelen of biljard te spelen, zooals het jonkheid past die
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baard en snor begint te krijgen, eer er wat leven kwam in het drietal*
Ze zegden niet neen, zegden niet ja, zetten hun zondagsch
bolhoedeken op, haalden hun wandelstok uit den paraplubak en
met eens lijzen « Goeien dag, Vader, goeien dag Moeder,!» trokken
Ze achter elkaar de straat op*
Eens afspreken waar ze samen wel dan niet zouden naar toe
wandelen, deden ze echter nooit* 't Leek een vanzelfsprekendheid
dat Piet, die de oudste was, de leiding nam en gedwee, lijk hondekens
aan een lijn, zonder een woord te spreken, volgden de twee anderen
hem trouw, waarheen hij ook zijn stappen richtte*
Al deden ze nog zoo vreemd en belachelijk, bloo waren ze
daarom niet*
Zonder één oogenblikje rood of zenuwachtig te worden of de
oogen neer te slaan, trokken ze zelfs de volste, rumoerigste cafe's
binnen en stotterden niets bij 't bestellen van pint en sigaar of 't
vragen naar den biljard* En precies of er geen lachende gezichten
op hen gericht stonden, of er geen kwinkslagen over hun koppen
vlogen, al maakte geeneen van de drie ooit het simpelste carambolleke onverstoord, zonder eenen keer een zuchtje te laten zelfs speelden zij op hun belachelijke, kinderlijk-onvaste manier, het betaalde
half-uur ken biljard uit tot den laatsten sekond van den laatsten
minuut!
't Was hun immers thuis opgelegd en ze volbrachten het, net
zooals al de rest, stipt tot in de puntjes!
Doch al waren ze nog zoo 'n brave gehoorzame jongens, om een
Heiligen Aloysius jaloersch te maken, alleman in de kleine stad
lachte met de drie Majel's* En zij die niet lachten, die, dieper en
verder zagen, schudden bedenkelijk den kop en vroegen zich zuchtend af wat er van die drie slaap-sukkels moest geworden, eens dat
hun vader en hun moeder er niet meer zouden zijn om 't hun alles
van puntje tot puntje vóór te zeggen wat ze moesten doen*
Eénen weg stond hun dan slechts open* En dat was zoo rap
mogelijk hun winkel overdoen, hun geld verdeelen en zich ergens
in een goed gesticht een plaatske in-koopen, waar ze van alle zorg
en kopbrekerij af waren en veilig hun oppas zouden hebben tot hun
laatsten dag* Want waarop het anders moest uitdraaien was niet
te voorzien* Ze waren bekwaam om op hunnen stoel te gaan zitten
en zich gewoonweg te laten vergaan*
Niet eenen oordeelde er zoo over, maar allen* En toen eenige
832

jaren later Vaarke Majel en dadelijk na hem ook het radeloos-geworden Moederke, het hoofd kwamen te leggen* waren er seffens
bezorgde zielen genoeg om hun dit plan komen aan te raden*
Zelfs Nonkel Fonnen van 't Sneppenhof die de uitvaart en al,
de rest in « Sinte Gerardus Majella» was komen regelen* oordeelde
het noodig op een schoonen avond de drie totaal-versufte broers
rond zich te vergaren in de achterkamer en hun in 't lang en in 't
breed over hun toekomst te spreken*
Hun vader was weliswaar klein en zwak geweest* maar sluw*
sluw voor tien* Eerst dat rondtrekkend kleermaken en daarna dien
winkel! Fijn ineengestoken! En hij had geld gewonnen* als slijk!
Maar zij hier* hadden geen kleermaken geleerd* waren niet uit werken geweest op al die boerenhoven* En de vraag was nu : zouden zij
de klanten houden? Als er nu eens een andere reizende boerenkleermaker 't zelfde begon als hun Vader? 't Was mogelijk immers*
Wat dan? Ja* wat dan? Van den boer hadden ze 't gehaald en moesten ze 't blijven halen* Dat wisten ze tcch* En als die nu eens nietmeer kwam? Nog eens: wat dan? — En was het daarom niet beter
de zaak over te doen* Ze konden hem gelooven, daar zou geld voor
te krijgen zijn* en geen klein beetje* Met dat wat ze hadden en dees
erbij konden ze op hun rente gaan leven en royaal! Wat dachten ze
ervan? Was dat nu eens geen oplossing? Veilig geborgen te zijn,
met de zakken vol, eer het dak inviel?
Hij redeneerde en preekte lang* Nonkel Fonnen en sluw ook*,
Hij sprak om beurte tot Piet en dan weer tot Louis of Stafke, zei
dat hun Vader en hun Moeder-zaliger het vast en zeker zoo zouden
geschikt hebben* 't Was voor hun eigen welzijn, voor niets, niets
anders*
Maar de bleeke, slappe gezichten van de drie Majel's bleven
even slap als altijd en hun schuine, half-geloken slaap-oogen keken
van het gladgeschoren, gespannen boerengezicht van Nonkel Fonnen naar hun lange, witte handen die roerloos lagen op het roode,
zwartgeblomde tafeltapijt*
Drie keeren moest hij vragen wat ze van zoo'n fijn plan dachten
en drie keeren bleef het er zoo stil alsof hij niets gezegd had*
Eindelijk, na den vierden keer, toen hij ongeduldig opstoof
en met een vloek gebood : «Maar spreekt dan toch!» antwoordde
Piet lijze :
« Ge zijt wel bedankt, Nonkel* Maar onze Vader en ons Moe835

der die hebben daar nooit iets van gezegd* En we zullen dan maar
hier blijven ook*»
En nu kon Nonkel Fonnen nog parlesanten en cijferen zooveel
hij wilde, dreigen met faljiet en renewatie, hij mocht er nadien met
kennissen en familie afkomen om hem te steunen en hun de volle
laag te geven, de drie bleven stom als hout op alles wat hun betoogd
werd* En als het dan niet anders meer kon of er moest iets geantwoord worden, dan was het steeds Piet die het woord nam en onveranderlijk herhaalde als in een litanie :
« Onze Vader en ons' Moeder hebben daar nooit ofte nooit
iets van gezegd*»
Zoodat ze er op 't laatste allemaal den moed bij verloren
en hoofdschuddend weggingen al zuchtend :
« Ze loopen rats in hun malheur! Zoo'n stein-ezels, dat wil niet
luisteren naar goeien raad!»
III
En zoo gebeurde het dus dat de drie in « Sinte-Gerardus-Majella » bleven en er gerust den lakenhandel voortzetten, zonder zorg
of vrees voor wat hun kon te wachten staan* Piet, precies lijk hij
't gewoon was bij hun Zondagsche wandelingen als Vader er niet
bij was, nam nu de leiding*
Hij nam Vaarke Majel zijn plaats in achter den toog linksch,
bij de deur, hij ontving nu de reizigers, onderzocht hun stalen en
deed de bestellingen, hij stond de klanten te woord en commandeerde aan Louis en Stafke als er een pak moest gemaakt worden, een
rekening geschreven, de deur opengehouden of iets aangenomen
van bakker, beenhouwer of melkboerin*
En in de keuken waar het dikke bolronde en blozende Moeierke Majel had rondgekwakkeld en geschaffeld, kwam nu een meid,
mager als een plank met een lang, grauw-bleek sproeten-gezicht,
haar als hooi en grijze oogen die deemoedig naar den grond keken*
Nonkel Fonnen had hun dit postuur aan de hand gedaan*
« Een goei remedie tegen de liefde,» oordeelde hij, « want met
200'n drie snullen moet worden opgepast!»
Daarbij kwam ze van bij heel gierig volk, waar ze had moeten
werken als een paard en nooit het minste was gewoon geweest* Behoeftens naar dit of dat kende ze dus niet en daar ze steeds ieder
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solleken zeven-en-twintig keeren had zien ronddraaien alvorens het
uitgegeven werd, veronderstelde hij niets anders of ze zou hier wel
hetzelfde blijven doen*
« Een mensch moet slim zijn!» zei hij schertsend aan wie hem
vroeg uit welk panopticum hij die had opgevischt* « Zonder slimmigheid bereikte niets!»
De eerste maanden ging het er, tot Nonkel Fonnens geruststelling, tamelijk goed* De winkel draaide, God-zij-geloofd! rustig
verder zooals hij altijd gedraaid had, niet vlugger natuurlijk, maar
toch ook niet trager, de sproetige meid deed heur werk en precies
lijk hij 't verwacht had keerde ze ieder solleke zeven-en-twintig
malen rond eer ze 't zuchtend uit heur knokige handen gaf* 't Was
wel met veel wat ze de drie Majel's op hun bord schepte : wat slappe rapensoep, aardappelen met een lorreke vleesch van een vinger
lang en daarover keerskes-saus doorschoten met een geutje azijn,
maar och, ze wist immers niet beter en alzoo bleef het geld veilig in
't kistje* Doch zoo onnoozel als ze er uit zag of zich voordeed, was
die meid nu toch ook niet* Ze had nu geen klakkende zweep meer
achter zich, niemand die heur nog uitschold of met punt-oogen op
heur vingeren keek, en zoo stillekens aan begonnen heur hersenen
toch zooveel te werken dat ze kon begrijpen hoe 't gestaan en
gelegen was in « Sinte-Gerardus-Majella »*
En van Piet te hooren bevel voeren, en te zien hoe gedwee en
onderdanig Louis en Stafke alles uitvoerden kreeg ze zoowaar ook
commandeer neigingen : eerst om de ladder eens vast te houden als
ze de spiegelramen moest wasschen en zeemen, daarna liet ze hen,
als ze de stoep moest doen, 't water pompen en aanbrengen, en zoo
verder, van 't een na 't ander, tot ze Stafke gebruikte om aardappels
te jassen en ze de drie zelf hun slaapmakers liet doen terwijl zij als
een mevrouw in de achterkamer in een zetel ging zitten lezen!
Men had stekeblind moeten zijn om niet te kunnen vermoeden
hoe 't er toeging, ten minste dan toch in de keuken en in 't achterhuis : een meid die aldoor dikker en fleuriger werd en zong gelijk
een nachtegaal, terwijl die sukkelaars van Majel's met den dag vermagerden en ineenschrompelden en er weldra zoo afgetrokken en
stoffig-verwaarloosd uitzagen als echte bedelaars*
En zeggen dat blijkbaar geenen eenen van de drie daar iets van
gewaar werd of achterdocht kreeg, zelfs niet toen ze op een zekeren
morgen bij 't nameten der rollen stof tot de ontdekking kwa835

men dat er aan dit en gindsch stuk zooveel meters te kort was!
En zoo lang duurde het tot Nonkel Fonnen, — die zich enkel
's Zondags liet zien anders — door de geburen op de hoogte gebracht,
er eens heelemaal op 't onverwachts, midden in de week, met een
gevolg van twee verzilverde en gesabelde vorsters op inspectie
kwam*
't Sproetengezicht moest mee naar boven op heur kamer, moest
kast en koffer opendoen, en zat er temet tusschen*
En al schreide en huilde ze nog zoo erbarmelijk en kroop ze
over den grond al roepend om vergiffenis, al woelde ze heur hooihaar in de war en streek ze heur gezicht nat en zwart zoodat ze eruit
zag als een mater-doloresa, tien minuten later werd ze in een huurrijtuig gestopt en reed met de twee vorsters regelrecht naar de Gevangen-Poort*
De drie broers ,bleeker als de dood, met mond en oogen groot
open van ontzetting, zaten op hun stoelen achter den toog te rillen
en te beven en geen woord kwam er over hun lippen* Ze waren als
vernietigd*
Nonkel Fonnen profiteerde ervan om voor den tweeden keer
met zijn raad voor den dag te komen*
't IJzer smeden als 't heet is! dacht hij* Een gewone mensch
leert slechts door scha en schand, waarom zij dus niet? Zooveel
gemakkelijker zouden ze hem nu begrijpen, dacht hij*
Hij riep ze dadelijk in de achterkamer en begon andermaal
zijn preek* Een nog veel langere dan den eersten keer was 't*
Maar neen, nu ook ving hij bot*
Al zaten ze daar nog zoo ontdaan te hijgen en te pimpeloogen,
Piet schudde zijn hoofd eens overentweer en antwoordde zuchtend
en moeilijk :
« Onze Vader en ons' Moeder hebben daar nooit iets van gezegd*
Nonkel* We blijven liever hier in den winkel*»
De boer had geweldig zin om uit te schieten : « Lijk als ge wilt!
Boert al op! 'k Trek mij van zoo'n potuilen niets meer aan! Gijlie
wilt toch niet luisteren! »
Maar hij bedwong zich want temet schoten hem allerlei verschrikkelijke gevolgen dóór den geest: een zottin in huis, een huwelijk met een van die onnoozelaars en al 't schoon geld op een sibot
schoonekens opgekuischt! En op 't laatst dan nog zien gebeuren dat
ze door de familie zouden moeten onderhouden worden!
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't Pakte den boer zoo aan dat hij ook nu te hijgen en te pimpeloogen begon!
« Een tweede probeersel dus?***» vroeg hij met gemaakt vriendelijke stem* «Met een ander meid? ••• Vooruit dan!»
Seffens trok hij eruit om er maar vlug een nieuwe gaan te zoeken* En denzelfden dag nog had hij er een, op 't Begijnhof nogal*
't Was een weduwe van bij de zestig, heel onderdanig en heel
beleefd en op zijn ouwerwetsch gekleed met witte, kraak-heldere
pijpkesmuts en witten borstdoek, die met fijnen strijk, heur zoowat
uit medelijden door kennissen gegeven, aan heur broodje kwam*
Ze heette Nel en was heel, heel blij met dat aanbod*
't Moet gezegd, ze nam heuren dienst goed waar *'t Was een
verschil als van dag en nacht met de vorige*
De Majels kregen nu ten minste weer volle potten op hun tafel
die smakelijk roken, hun kleedsel was proper afgeborsteld en zonder
vlekken* 't Heele huis, vloer en meubels en ruiten, blonk van de
zindelijkheid en met ladders vasthouden, water pompen en bedden
maken was 't ook amen en uit* Met den dag kwamen ze weer bij,
werden dik als daskens en hun jassen begonnen te spannen*
Maar ja, ieder rechthoutje krijgt zijn dwarshoutje, en daar hebt
ge een kruis* Nel had kinderen en klein-kinderen ook en 't spreekt
van zelf dat die eens gaarne, in dien grooten rijken winkel, bij grootmoeder op bezoek kwamen* En wat kon het mensch anders doen dan
ze mee in heur keuken nemen en een potje koffie opschinken en een
boterham snijden met een snee peperkoek of een stuk speculaas er
op*
Ze vroeg het altijd heel beleefd aan de heeren in den winkel
of ze 't goed vonden en wat wilt ge dat Piet dan anders antwoordde
dan :
« Doe maar, Nel!»
Zij bedankte de heeren op voorhand voor hun goedheid en als
heur volk optrok bedankten die ook nog eens*
Zoo werd « Sinte-Gerardus-Majella » algauw een zoeten inval
voor dat volkske*
's Zondags 's achternoens bezonders, als de Majel's, onderdanig aan 't vroeger bevel van Vader-zaliger, hun wandelingske sloegen
en hier en daar hun pint je gingen pakken, was het daar telkens in
de wit-en-rood-geammelaakte tafel, een plezante familiekermis!
Och, ze deerde de Majels toch niets, die eenige franken die er
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per week meer aan brood en suiker werden verteerd om er die armemenschen-buiken mee te verheugen* Daarbij ze dachten er nog niet
aan!
En zoo ware 't er ook blijven voortgaan wellicht, als die eeuwige
Nonkel Fonnen die toch zoo geerne engelbewaarder speelde over
dé drie Majels er niet achter was gekomen en er met zijnen boerenmispeleer en een vloek het spelleke ineensloeg*
Op een schoonen achternoen viel hij zoo pardoes midden in
zoo'nen koffiekermis* Hij tempeeste de verschrikte Nel met heur
kinderen en kleinkinderen de straat op, en als een uur of twee later
de drie gebroers thuis kwamen van hun traditioneele slenterpartij,
liet hij 't vervolg van zijn onweer over hun angstig-kijkende hoofden
neer* Lijk een bezetene zoo ging hij te keer, foeterde en sakkerde en
stampte, pakte hen vast bij hun jassen en trok ze alle drie met boerengeweld door 't gangske de keuken in, waar hij hun met veel lawijd
de verlaten koffie-tafel toonde*
Waren zij, die er hier toch met hun neus vlak bij zaten, dan
stekeblind om niet te zien wat er hier in hun eigen huis aan den gang
was? Belogen werden ze en bestolen en ze zagen er niets van! Waar
Zou dat op uitgeloopen zijn, als hij, Nonkel Fonnen, er niet was
om een oogske in 't zeil te houden? De renewatie en den bedelzak!
Daar twijfelden ze toch zelf niet meer aan alsnu? En ze zouden dus
toch niet blijven weigeren om achter hun zottekesspel hier in SinteGerardus-Majella » een punt te zetten, een dik, groot punt nogal?
't Was nu het oogenblik om er mee door te breken, zonder uitstel*
hoe eerder hoe liever liever vandaag nog als morgen*,
Doch zie, na een eerste moment van onthutsing hoe zeer hij
hen ook kleineerde en maar verder orkaande over de renewatie,
de drie stonden daar alweer met hun bleeke, onverschillige slaapgezichten van altijd, en 't was precies of hij zei niets*
En als hij daarop begon over notarissen en 't overlaten der zaak,
schudde Piet weer zijn hoofd, precies zooals hij het die andere keeren
ook gedaan had*
«Nee, Nonkel,» sprak hij lijze en als afwezig weer* «Onze
Vader en ons' Moeder hebben daar nooit iets over gezegd* Dat
kunnen we niet doen*»
« Maar wat dan? Wat dan? Een derde meid soms? zijde nu
nog niet geleerd? »
Piet schudde andermaal zijn hoofd*
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« Nee, NonkeL»
« Maar wat dan, vraag ik u! spreek toch!»
«'t Zelfde wat onze Vader heeft gedaan*»
« Hoe, 't zelfde? Wa' gedaan? »
« Trouwen, NonkeL»
De boer sloeg van 't verschieten bijkans achterover* Even stond
hij daar met de armen uiteen, en mond en oogen dwaas open* Hij
keek eens naar Louis en naar Stafke en dan weer naar Piet* Maar
toen schoot hij in een luiden lach en kletste met zijn handen op zijn
dijen* «Gij zijt stapel!» zei hij* «Stapel als Tielebus* Slaap eerst
eens uit, jongske* 'k Koom morgen avond weerom en dan spreken
we verder* Salu alle drie!»
En met veel leerzengestamp en deurgeklets trok hij op*
IV
Zooals hij 't gezegd had gebeurde 't ook*
's Anderendaags tegen den avond was hij daar al, de zijden
balonpet diep over de kwaadkijkende oogen getrokken, de dunne
lippen vast opeengeklemd en luid kloppend met zijn mispelaar*
Niet om verder te spreken echter, maar om kordaat een einde te
maken aan dees zottekesspel van zijn drie felle neven* Desnoods
met doktoren, advocaten en den tribunaal*
Hij trof Piet alleen in den winkel, gebogen over het groenvilten
tooglessenaartje, waarop witte papierkes lagen* Luidop, als bad hij
een litanie, met een stompke potlood tusschen de vingeren en 't
voorhoofd gefronst van de inspanning, was hij aan 't cijferen* De
glazen deur van de achterkamer stond open en daardoor drong,
't gerammel van potten en pannen die de twee anderen in de
keuken aan 't afwasschen waren*
De boer lei zijn pet en zijn stok op den toog, nam een stoel en
zette zich vóór Piet neer*
« Hewel, jongen? Hebde er nu eens over geslapen?» vroeg hij
«En zeg eens ronduit, heb ik geen gelijk? Overschot van gelijk
zelfs? Toe, laat er ons nu eens ernstig over spreken, heel ernstig,
hoe we dat best regelen zullen en dat er aan die miserie voorgoed
een eind komt*»
Doch net of er gisteren niets gebeurd of gezegd was, vroeg
Piet :
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«Wa' regelen, Nonkel?»
't Maakte den boer kregel en hij schoot uit : « Wel 't overdoen
van den winkel! Waarover ik gisteren sprak! Ge ziet toch wel dat
het niet gaat! »
Doch weer schudde Piet zijn hoofd*
« Neeë,» antwoordde hij* « Onze Vader en ons' Moeder hebben
daar nooit iets van gezegd* We .doen het niet*»
« Maar zeg dan wat! »
« Trouwen, » herhaalde hij*
«Toe, Piet, blijf nu eens serieus!» vermaande hem de boen
« Daarvoor moet ge toch een vrouw hebben! En die kan ik toch niet
gaan zoeken voor u!»
« Da's ook niet noodig, Nonkel* Die is er al*» En op zijn lijzen,
blikken zaagtoon vertelde hij daarop verder dat alles al zoo goed als
in orde was* Dezen morgen zie, was hij naar Tante Trees gegaan
en hij had gevraagd of hij Fin kon krijgen* En Tante Trees had ja
gezegd en ze had Fin geroepen en Fin had ook ja gezegd* Tante Trees
moest er echter nog eerst eens met de familie over spreken en Fin
wou ook nog eens een noveen beginnen, om zeker te zijn of het wel
goed was* Doch dat kon er niet veel meer aan veranderen* Als er
niets tusschen kwam zou 't binnen de zes weken doorgaan* En hij
vroeg of Nonkel getuige wou zijn in de plaats van Vader-zaliger,
samen met Louis*
Als de boer van 't Sneppenhof ooit verschoot dan was het toen*
Zijn asem bleef ervan in zijn keel steken*
Piet gaan trouwen! Hij had nog nooit een meisje bekeken en
dat sprak van trouwen! En wat deed hij daar uiteen over Tante Trees
en Fin? Waar haalde hij dat nu vandaan? Hij was toch zekers niet
aan het zot worden?
Maar toen schoot hem een licht op en rap vroeg hij :
«Toch niet bij Trees Verhoeven aan 't Allierskappelleke?»
« Jawel, ik zeg het u toch* » antwoordde Piet*
De boer zijn schrik sloeg toen om in een verbazing lijk hij er
nog nooit een gekend had* 't Sneed hem bijkans den asem af*
« Wel, wel!» zuchtte hij moeilijk* «Wel wel!» en hij keek naar
Piet als naar een wonder*
Wie mensch had ooit kunnen veronderstellen dat hij aan trouwen zou durven peinzen! Ja, ja, stille waterkens, niet waar? Want
't sprak van zelf dat hij al lang een oogske op haar moest gehad
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hebben* Dat kon toch niet van gisteren zoo ineens uit de lucht komen gevallen! En als ge 't wat beter bekeekt, was het niet te verwonderen* 't Was immers zoowat 't eenigste meiske dat hij van een
beetje dichterbij had kunnen zien* Trees Verhoeven was bevriend
geweest met Moederke Majel en als ze hier in « Sinte-Gerardus »
op koffie-visiet kwam had ze heur nichtje nogal eens meegebracht*
Daarbij* 't een gezegd zooals 't ander* de keus was bijlange niet slecht»
Met die in huis* was alle gevaar voor de drie weg* Ze zag wel een
beetje scheel, had hooge schouders en schuchter en beschaamd en
seffens-blozend was ze ook altijd* maar voor de rest was ze pront
van postuur* wist van aan te pakken* en werken kon ze voor twee*
Dat zij ja had gezegd* Nonkel Fonnen begreep het onmiddellijk*
Een weeskind van ver in de twintig nu* dat kruis noch duit bezat,
dat heur moeder had verloren toen ze amper eenige dagen oud
was en wiens vader een dikke twintig jaar geleden, vertrokken was
naar den Brazil zonder ooit of ooit nog een woordeken van zich te
laten hooren* God weet ,hoe blij ze niet was, eindelijk weg te kunnen
van bij die stok-oude, verperkamente, azijn-zure Tante Trees die
verschrompelde van gierigheid en die 't meiske in huis en hof liet
slameuren erger als een schommel-meid, zonder ooit een ander
plezierke dan af en toe een dun-koffie bezoek bij even uitgedroogde,
verzuurde kennissen als zij zelf was*
Ja, ja, Piet had goed geweten bij wie hij moest gaan aankloppen
Zonder gevaar een blauwe scheen op te loopen* De boer moest het
voor zich zelf bekennen, zooveel verstand had hij nooit ofte nooit
durven veronderstellen in dien jongen*
Een ding begreep hij echter niet goed en dat was Trees Verhoeven heur toestemming* Zoo maar direct, bij een eerste vraag, heur
werkpaard afstaan, 't kon niet anders of er zat iets achter*
Maar kom, daar wou hij op dit oogenblik zijn zinnen niet mee
breken* En opgelucht stond hij recht, wenschte Piet een lachenden
proficiat en ging in de keuken hetzelfde doen aan Louis en Stafke,
die daar, met een blauwen vrouwenvoorschoot vóór den buik, bij
den pompsteen aan hun afwasch stonden*
« Alle goei dingen bestaan immers uit drie! Geluk met het nieuw
bazinneke, jongens!» lachte hij «En als ge mij noodig hebt, ge weet
het he,? 'k ben ulie man!»
Doch neen, ze hadden hem verders niet noodig, tenzij later voor
getuige* 't Liep alles, precies zooals 't begonnen was op wielkens af*
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Tante Trees sprak er met de familie over die 't heel, heel goed vond*
Fin deed heur noveen in de kerk van Lisp, Piet bracht de papieren
in orde en zes weken later, dag op dag, vierden ze bruiloft*
En tegen den avond, na een mager feestje, reed Fin in heur
purper-zij en bruidskleed en met heur wit voolken aan, aan den armvan heuren Piet en met heur twee schoonbroers die in zwaar, zwart
laken staken en hooge hoeden droegen, voorgoed weg uit het lage,,
witte huizeken met den palmenhouten hof ervoor, recht naar «Sinte-Gerardus-Majella*»
De geburen die bij de aankomst van het rijtuig in hun deur
kwamen staan om het paar te zien uitstappen, zuchtten medelijdend*
Want och God, zoo'n boerinneke dat van niets wist, dat zoo goed
als nooit onder de menschen was geweest en bij heur oude, gierige
tante zoo schandalig kort was gehouden, wat moest dat hier komen
doen bij zoo'n drie onnoozelaars? Zekers mede onnoozel worden
op den duur? En 't leek toen wel of ze gelijk zouden krijgen ook.
Want eens daarbinnen was er plots van een Fin zoo goed als
nooit nog iets te hooren of te zien* In den winkel niet, achter in den
hof niet, zelfs aan geen venster, nergens* 's Vrijdags kwam er een
werkvrouw den winkel doen en de straat, de vensters, 't koper en
't ander grof werk* En de boodschappen aan de deur van beenhouwer, bakker, melk- of groentenboer werden nog altijd op Piet zijn
bevel aangenomen en in de keuken gedragen door Stafke of Louis*
Had men heur niet iederen Zondag-morgen naar de zeven-urenmis zien gaan, 't ware om te denken geweest dat ze verdwenen was r
er vandoor gegaan, opgesloten of vermoord of zooiets anders verschrikkelijks*
Ook aan de Majels was er niets geen verandering te merken*
Van Stafke of Louis liet zich dat nog begrijpen* Zij waren niet
getrouwd*
Maar hoe die potuil van een Piet daar zoo den heelen godsganschen dag op zijn eerste en zelfde plaatske achter den toog kon
blijven zitten, zonder ooit eens binnen tot bij zijn vrouw te gaan*
tenzij voor 't eten; hoe hij ze 's Zondags 's achternoens zelf gerust
in heur keuken kon laten zitten, om, precies lijk toen Vaarke Majel
nog leefde, met die twee andere potuilen het sleepvoetend wandelingske te doen, eenige pinten te pakken en dat bespottelijk partijtje biljard te gaan spelen in « De Marmit» of «'t Groenhuis» of « Den
Roskam», dat ging den menschen toch boven hun verstand*
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Velen die, lijk Nonkel Fonnen, bij Piet zijn huwelijk getwijfeld
hadden of die jongen werkelijk zoo dom en dood was als hij eruit
zag, sloegen nu weer vol medelijden het hoofd overentweer* En ze
vroegen zich ook af of die jongen wel goed wist wat een huwelijk
wel was* Zekers, vóór kerk en stadhuis had hij 't in orde gebracht*
Maar met zijn plichten, hoe was het daarmee gesteld? 't Was om
er sterk, heel sterk aan te twijfelen of dat wel in den haak stak* En ze
vonden het voor die sloor van een Fin een groot geluk dat ze blijkbaar in de huwelijksche wetenschappen al even wijs was en bleef
als heuren houten echtgenoot* Iets anders kon toch niet verondersteld
worden niet-waar? Zoo niet ware zij immers al lang weggeloopenl
Wie vrouw zou zooiets kunnen verdragen?
V
Zoo gingen er weken en maanden voorbij en in «Sinte Gerardus
Majella » sukkelde het leven verder precies zooals het er was ingezet*
Maar zie, op een sehoonen morgen in den uitkoom gebeurde
er tot iets dat de geburen verrast een vinger deed omhoog steken
en een verwonderde lach op hun gezicht wekte* En dat was toen er
uit een open venster in den effen, witten achtergevel van het huis
een slepend lieke naar buiten gleed, gezongen door een hooge vrouwenstem*
« Hoort nu eens!» zegden ze tegen elkaar* «Ze zingen bij de
Majels! Dat is nog nooit gebeurd* Zou dat Fin zijn?"
't Was eigenlijk niet goed te gelooven*
En toch, 't kon niet anders of zij moest het wezen! Vrijdag was
het immers vandaag niet, en dus was er ook geen werkvrouw in huis*
Daarbij dat menschke was al op jaren en deze stem klonk fel en jong*
En ook de keuze der liekens « Van Jezus en Sint Janneken», van
« 't Is feest in onzen tempel,» met daarop een fransch : « Sainte Vierge, protégez vos enfants »• allemaal overbekende congregatie-liekens
wezen er op dat zij het was en niemand anders*
Trouwens, 's anderendaags herhaalde er zich dat concert, den
dag daarna en al de andere ook, zoodat het er een gewoonte wierd*
«Al zijn het maar congregatie-liekens, beter dat als niets!»
oordeelden de geburen* « Ze heeft zij groot gelijk dat ze heur eigen
niet versuffen laat!»
En dat laatste herhaalden ze ook, als ze eenigen tijd later, Soe
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Timmer, den schrijnwerker, de vensters van den achtergevel en
van den bijbouw, waarin de keuken was, zagen komen voorzien van
wit-gelakte bloembakken die gevuld werden met fel-roode rankgeraniums, als ze er daarop een kanarievogelke en 't lochtig geblaf
van een jongen hond in huis hoorden, als ten slotte een hovenier hun
hofke dat tot dan toe nooit iets anders geweest was dan een wildgeschoten bleek vol onkruid en paardebloemen, kwam omspitten, bebeerde en veranderde in een bonten bloemenhof, met omendom,
tegen de helder opgekalkte muurkens kruinagels, gouden regen,
japansche kwee, sneeuwballen en wat nog allemaal niet*
't Leek wel of Fin heur scha van vroeger, toen ze nog bij heur
gierige Tante Trees leefde, ferm aan het inhalen was!
En 't bleef niet bij de bloemen en liekens, zelfs was het te rieken*
Want 's noenens en 's avonds, aiover de witte hofmuurkens, walmden er fijne roken die vertelden wat er op heur vuur te pruttelen en
te stoven stond, en wees zeker, begijntjeskost was het niet* Wie 't
rook kreeg er zijn mond vol water van!
Oolijkaards die van deze dingen hoorden, pinkten eens veelbeteekend tegeneen* En al lachend, met de hand schuin nevens den
mond, vroegen ze fluisterend aan elkaar of de speleman er nu eindelijk op het dak was komen zitten en of er aan Piet soms niets van
zou te zien zijn?
Maar hoe ze ook speurden en spioneerden, niet dèt verandering
merkten ze aan den jongen en geen halven millimeter week hij af
van zijn eeuwig-eenderen dagelijkschen sleurgang* Alleen bleek hij
een beetje dikker te worden, doch dat zei immers niets*
« Niets aan te zien, nog met geen vergrootglas, » zuchtten ze*
« Een kei blijft een kei* Al ligt dat nu in den zoetsten honing* of op
een vloeren kussen met blommekens errond en oversprinkeld met
liekens, malsch wordt dat immers nooit* Stom is het van iets anders
te verwachten* Daarbij, God-weet of er iets van aan is van dien speleman! »
En ze haalden eens hun schouders op en lieten Piet verder
majeleeren zooveel hij wilde* Iets fels of plezants zou er immers
nooit uitkomen, zelfs met geen tien Fins in huis! Hij was zoo geboren
en zoo zou hij sterven ook!
En nochtans wat ze intusschen ook peinsden of vertelden over
Fin heur nieuw leven, intusschen werkte ze, met heur liekens en
heur bloemen en heur volle tafels, wel in op hem*
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't Ging langzaam* heel, heel langzaam, maar toch drong het
door*
En even langzaam drong het naar buiten bij hem, zoodat het
geen mensch opviel, — zelfs aan Nonkel Fonnen niet voor wie die Piet
een groot raadsel bleef, — hoe er stilaan een bloos groeide boven op
zijn wangen, hoe er een glans ontwaakte in zijn bruine slaap-oogen,
hoe zijn gebaren en zijn gang losser en opener werd en er zelfs iets
als een golving kwam in zijn lijze, blikken stem*
De menschen hun oogen gingen eerst open toen hij, op een
blijen, zomerschen ochtend, zonder het zelf te weten misschien,
zoowaar uit dat sinds jaar en dag altijd even stom ronddraaiend
Sinte-Gerardus-Majella-molentje stapte*
In plaats van, zooals zijn trant het vereischte, na zijn ontbijt,
al wachtend naar de eerste klanten, op zijn stoel achter den toog
gaan zitten te slapen, verscheen hij in zijn deur* En al wrijvend in
zijn handen, als iemand die zich om iets verkneukeld, keek hij met"
lachend gezicht naar de menschen en de kinderen die voorbij liepen,
keek naar de heldere wit-en-roode gevel-en-daken-karteling aan den
overkant, en naar den doorzonden hemel waarin duiven-vluchten
toerden*
Lijk vóór drie, vier maanden, toen Fin zoo al met eens met heur
liekens begon, bracht ook dit de straat vol plezante verwondering*
Geburen die hem zoo toevallig van uit hun winkel of hun kamer
zagen, sloegen verpaft de handen ineen en liepen vlug naar achter,
riepen er vrouw, vader of moeder bij om nu toch eens te komen zien*
Allen kwamen ze vlug toegeloópen, keken er hunne oogen naar uit
als naar een wonder*
« Ziet toch eens! Ziet toch eens! » gibberden ze ondereen* « Piet
Majel staat in zijn deur* Waaraan zullen we dat wel mogen toeschrijven ! Ge zoudt zeggen dat hij content is* Hij l^icht en hij wrijft in zijn
handen! En ziet eens, hij bloost! Piet Majel bloost! Niet om te gelooven* Daar moet vast en zekers wat gebeurd zijn, 't kan niet anders! »
En fluisterend dan, onderbroken door ingehouden gegichel :
«Misschien eindelijk*** Ge weet wel*** Dat*** van dienen speelman-op-het-dak!»
't Was de gebeurtenis van den dag* Als een vuurtje liep het
door de stad* Natuurlijk werd overal weer eens de historie van de
Majels opgehaald en er werd gevischt en gehengeld naar wat daar
toch mocht achtersteken erger of hun zielezaligheid hing er van af*
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Dat er iets was, wie kon er nog aan twijfelen als ze van de menschen van naast Sinte-Gerardus te hooren kregen, hoe Fin dien dag
veel minder gezongen had dan ze anders gewoon was en voor de
enkele keeren dat ze 't deed, was het heel stil en gedempt geweest,
amper te hooren*
's Anderendaags verscheen Piet weer in zijn deur* Nog blijer
lachte hij dan gisteren en nog feller wreef hij in zijn handen* En toen
even daarop het melkkarretje vóór hun deur stil hield en de boerin
met heur koperen stoop naar binnen was, stapte hij zoowaar de stoep
af tot bij den kwispelstaartenden trekhond om hem op den kop te
kloppen en suikerklontjes in den muil te werpen*
En hiermee was het nog niet gedaan*
Gisteren hadden ze hem 's achternoens nog op zijn stoel gezien,
lijk hij er jaar en dag had gezeten, maar vandaag kwam hij zelf niet
achter zijn toog* Almaardoor drentelde hij door hun winkel, trok
naar binnen, kwam daarna voor een verandering weer eens aan zijn
deur staan lachen met de duimen in zijn vestzakjes, echt lijk een
mijnheer* En de boerenklanten die kwamen om laken of merinos
liet hij bedienen door Louis of Stafke, waarna hij ze, tot hun stomme
verwondering, met veel complimenten en vriendelijke woordekes mee
naar de achterkamer noodigde en er Fin bij riep om samen een borrel
Kempeneer te drinken en wat gemoedelijk te klappen over het weer,
over de wederzijdsche familie, over de velden en de beesten*
De boeren verstonden van heel die revolutie even weinig als
de meeste menschen uit de straat* Zij zochten het echter ergens
anders en fronsten wantrouwig hun brauwen* Ging de commercie
er soms niet goed meer en wou hij klanten lokken met dat borrelke
en dien zit in hun schoonkamer?*** Wie zou 't zeggen?***
Doch hoe verwarrend dat alles ook werkte, 't was nog niets
vergeleken bij wat Piet den Zondag daarop te kijken gaf*
't Was in den morgen* De propere, zonnige straat liep vol
zondagsch volk, buitenmenschen en menschen uit de stad, en uit
den gelen Sinte-Gommarustoren, ginder hoog boven den rood-enwitten krulgevel van de brouwerij Den Haesewind* luidde de groote
klok*
En zie, daar verscheen hij, deftig in 't zwart-laken, met een wit
vest aan, geglaceerde handschoenen, en op 't hoofd een panama»
En achter hem volgde Fin, heelemaal in den zwarten zij, met goud
aan heur ooren en op de borst, en een hoed met bloemen* Hij pre846

senteerde heur zijn linker-arm en zoo, gelukkig-lachend en op processie-stap, zonder te letten op al die verwonderde gezichten die
Ze ontmoetten, wandelden ze naar de hoogmis in de Groote Kerk,
terwijl Louis en Stafke in Sinte-Gerardus achter den toog konden
blijven om de klanten te bedienen*
En of het zoo nog niet genoeg was, hing hij 's achternoens na
*t eten, een groot stuk doozenkarton met in blauw potlood « gesloten »
erop achter de glazen winkeldeur, liet Louis met Stafke onder hun
getweeën het traditioneele toerke doen, en hij zelf, precies zoo statig
als dezen morgen, met zijn zijden Fin aan den arm, wandelde hij
plechtig de straat uit, de Leuvensche Poort onder door en den groenen
buiten op*
VI
Daarmee leek de Majelsche revolutie wel ten einde! En zooals
aan veel vreemde dingen, werden ze er in de kleine stad ook aan dit
gewoon*
Nonkel Fonnen die er van hoorde en 't bijkans niet gelooven
kon kwam er dadelijk naar zien* Hij wist eerst niet wat er van te
peinzen*
Al die veranderingen in de zaak en Piet die nu ineens zoo welbespraakt geworden was en altijd lachte, maakten hem in den beginne
echtig bang* Hij kon er niet aan doen maar er waren oogenblikken
dat 't hem leek of de jongen zot geworden was* Doch als hij dan rustig
in de achterkamer zat, zijn borrel dronk en zijn sigaar smoorde en
Piet en Fin aan den klap hoorde, een beetje flauw voor getrouwde
menschen — maar kom, hoeveel waren er zoo niet in de stad! —
dan zakte zijn argwaan en moest hij voor zich zelf bekennen dat hij
mis was, leelijk mis*
Neen, zot was hij niet* 't Was glad het tegenovergestelde* Hij
werd eindelijk een beetje mensch! En al bezat hij maar een boerenverstand, hij zag ook wel, wie dat bewerkte* Ze verdiende er een
pluimpje voor, veeleer dan uitgelachen te worden*
Zooals de boer van 't Sneppenhof het inzag, zoo begonnen ze
er op 't laatst in de kleine stad ook over het heele geval te spreken :
een mensch die ziek was geweest, ziek in 't hoofd eigenlijk, en die
nu aan 't genezen was*
Och, heelemaal in orde was hij nog niet* Hij lachte nog wat
veel en wreef zich ook te veel in de handen*
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Er was dan nog zijn klontjessuikeren mildheid voor den trekhond van de melkboerin en 't wit paardje van den bakker, en ook
zijn sinterklaasche vrijgevigheid voor 't bedelvolk dat er aan de deur
kwam vader-onzen* Daarbij die overdreven plezantigheid als hij de
klanten bij den arm mee naar de achterkamer trok om 't borrelke
Kempenaer aan te bieden, en öok liet hij nog veel te veel den winkel
over aan Louis en Stafke om binnen in de keuken bij Fin te gaan
zitten*
Jong geluk, niet-waar? Daar doet ge niet mee wat ge wilt immers,
dat moet zijn tijd hebben* 't Bracht een gewone mensch soms zoo
van de wijs dat hij kuren uithaalde, laat staan dat iemand als Piet
netjes in de vouw zou blijven* Wacht maar, 't zou wel keeren*
't Was zoo : jong geluk*
't Deed Piet nog veel andere, vreemde dingen doen, te veel om
het uitvoerig te vertellen* Geen concert werd er gegeven, geen theaterstuk gespeeld, of hij bracht er Fin naar toe en alles per rijtuig nogal*
Zelfs ging hij dien winter nog leeren schaverdijnen, om met haar
over 't ijs te kunnen zwieren, lijk hij 't andere paren zag doen! Alles
alles, 't draaide eeuwig en altijd rond zijn vrouw, en 't bleef daardoor
van zulk een kinderlijkheid dat men er veeleer moest om glimlachen
dan tegen zijn voorhoofd te tikken*
Doch al had men het nog zoo verwacht en voorspeld, voortgaande op den gewonen, menschelijken gang van zaken, keering kwam
er niet in dat spel van minne* Zelfs niet toen de winter al lang was
weggesmolten en weggekenteld, en de lente weer wit en groen over
het land triomfeerde* En dat was nochtans volgens menschelijke
berekening een heele tijd* Geen weken, maar vele maanden!
't Geluk hield den lachenden, beroesden Piet maar aldoor vast*
Al te vast zelf*
En och arme! hij was tegen de zoete bedwelming ervan bijlange
niet opgewassen*
't Geluk, dat kinderlijk gelukske een vrouw te hebben en met
haar samen mee te doen aan 't leven van de kleine stad, verteerde
hem stillekensaan*
Nonkel Fonnen noch 't was gelijk wie van de familie of de kennissen voor wie, in de plaats voor de arme familie van Nel* « Sinte
Gerardus-Majella» nu een zoete inval was geworden, merkten er
iets van* Zelfs Fin zag het niet*
En hij, hij liet zich verteren, heel gaarne zelf, en speelde maar
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verder 't begonnen spel* en lachte en verzon verrassingen en wreef
zich van puur genot in de handen dat de vingeren ervan kraakten*
Een roman op zich zelf was het*
Hij vermagerde ervan* kreeg hartkloppingen en zijn hoofd
duizelde bijwijlen als in koorts* Maar geen minuut werd hij er bang
van, hij vond het zoo heel goed zelf*
Daarbij stond de zomer vóór de deur vol nieuwe, schoone beloften*
Op Sinksen maandag reed hij met Fin naar 't Sneppenhof,
en Louis en Stafke zouden mee*
't Was daar feest*
In de groote witte pachthofkeuken die blonk van het koper en
het tin, stond de lange tafel blinkend gedekt voor wel dertig man*
Heel de Sneppenhoffamilie was er : nonkels, tantes, nichten en kozijns* Allemaal lieten ze zich het traditioneele Sinksenmaandag-eten
van niets dan gevogelte lekker smaken en onderwijl werd er verteld
en gedronken en gelachen zooals dat dan al gaat* Piet met zijn wit
vest was niet van de minsten*
Na 't eten zou Gusten van Nonkel Fonnen een vooizeke ten
beste geven op zijn nieuwen, nikkelen piston* Iemand van 't jong
volk sprak toen van dansen* Bij een gebuur werd vlug om een klarinet
geloopen, een omgekeerden emmer zou als trommel dienen en heel
't gezelschap verhuisde naar buiten onder den notelaar op 't weike
achter de schuur* De muziek liet dadelijk een polka los wippen en
't bal schoof aan den gang* Alles draaide en sprong, oud en jong*
Ook Piet, al had hij nooit gedanst, nam zijn Fin bij de lee en hotste
er, zoo goed en zoo kwaad als mogelijk, mee in 't rond* En als om
't spel voor zichzelf te vergemakkelijken zong hij luidkeels het wippende polka-vooizeken mee*
Alleen Louis en Stafke roerden niet, maar bleven beschaamd
staan naast de drie muzikanten bij den boomstam*
Pas was alles fijn aan den draai, of pardoes! daar stuikte Piet
languit neer in het gras* Er schalde gelach en geroep los, de muziek
kwakte even als lachte ze ook, maar in de gedachte dat hij wel dadelijk
weer recht zou krabbelen, speelde en draaide men lustig verder*
Hij probeerde het en Fin, met een hoofd zoo rood als een pioen,
hielp en trok zooveel ze kon* Doch pas zwijmelde hij recht of weer
zakte hij ineen*
En 't schoonste van al, hij lachte dat hij erbij schokte*
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« Wat is dat nu*** Wat is dat nu***» hakkelde hij met het hoofd
slap op de borst* «Precies*** precies of da 'k in den wind ben*** en
'k heb nochtans bijkans niets gedronken*** En nu krijg ik in eenen
keer vaak***»
Fin, hoe beschaamd ze ook was, moest onwillens meelachen*
« Toe, Piet-jongen, » zei ze. «Probeer het nog een keer*** We
zullen naar binnen gaan dan*** Ik kan u bijkans niet-meer houden!
Toen ze dat sagen, hield het springen en ook de muziek gauw
op, en iedereen kwam naderbij, niet-begrijpend*
En hij, hij lachte maar aldoor, aangeleund tegen Fin die hem
recht hield, en herhaalde als afwezig :
« Precies in den witid*** en zoo 'nen vaak***»
Een paar kozijns pakten hem toen op en terwijl ze hem naar
binnen droegen, viel hij zoowaar in hun armen in slaap*
Gekleed en al legde men hem in de alkoof op de voutekamer
en hij bleef slapen, zonder lijf of lid te veroeren, den heelen namiddag
door* Tegen den avond, toen al 't volk al weggereden, was sliep hij
nog en hij moest wakker gemaakt worden* Fin en nonkel hadden er
spel mee en als slaapdronken, zwijmelend tusschen Nonkel en Gusten
in die hem onder den arm op hielden, geraakte hij in 't rijtuig alwaar
hij dadelijk weer insliep*
Eens thuis kostte het nog veel meer werk om hem de trappen
op te krijgen en in zijn bed te stoppen* Louis en Stafke en zelfs de
koetsier moesten er aan meehelpen*
Hij sliep een gat in den dag en 't was ver na den noen, toen hij
eindelijk eens roerde en de oogen opentrok*
« Wat is dat nu toch*** Wat is dat nu toch » hakkelde hij weer
en keek verdwaasd rond*
Fin die bij 't venster had zitten wachten, was^iadelijk bij hem*
En toen ze 't alles verteld had wat er gebeurd was, begon hij weer
te lachen, te lachen dat de tranen over zijn wangen rolden*
Hij wou opstaan* 't Was nu heelemaal over, zei hij, en hij kwam
recht in zijn bed*
Even slechts zat hij zoo of daar kwam weer iets over hem precies
als gisteren* Hij keek nog eens naar Fin, lachte en knikte, zijn hoofd
viel slap op zijn borst en schuin gleed hij terug in de kussens om zoo
in een diepen, dommen slaap weg te zinken* Niets roerde er nog aan
hem* Hij lag er als een klomp en zijn asem was bijna niet te hooren*
Maar de glimlach bleef op zijn gezicht*
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't Pakte Fin zoo aan dat ze er het hoofd bij verloor* Schreiend
stormde ze naar beneden, deed Stafke direct naar Dokter Peeters
loopen*
De oude man kwam mee, zette zich aan 't hoofdeind van 't bed
en liet zich alles vertellen* Hij bestudeerde den slaper lang, betastte
zijn pols, trok zijn oogschelen open om binnen in het oog te kijken
en schudde toen zuchtend zijn hoofd* Hij verstond er niets van*
«Laten slapen***» gebood hij«'k Geloof niet dat het heel erg is***
Slaap is ook medicijn***»
Piet sliep twee dagen aan een stuk* Heel de familie, en de geburen
ook, kwamen er naar kijken en Fin deed niets dan bidden*
Tegen den avond van den tweeden dag trok hij weer zijn oogen
open* 't Bracht Fin in den hoogsten hemel* Ze greep zijn handen,
streek het haar van zijn voorhoofd, en lachend en weenend tegelijk
boog ze zich over hem*
« Meiske-lief***» fluisterde hij traagjes* «'k geloof wel da' 'k er
nu den pak van beet krijg*** Nu zal ik ni-meer vallen*** geenen nood***
En dan dansen wij*** dansen wij*** Meiske-lief!»
Hij prevelde nog iets onverstaanbaars, zijn oogleden schoven
dicht, zijn hoofd zakte dieper en dieper en voor den derden keer
sliep hij in*
Toen Dokter Peeters, 's anderendaags 's morgens, slechts even
zijn pols had vastgehouden en in 't opengetrokken oog gekeken,
werd hij wit van 't verschrikken en voer zuchtend met zijn twee
handen door zijn grijze krul4iaren*
Fin, die liem met ingehouden asem en de handen op de borst
geduwd, volgde, vroeg bevend : « Wat is er?*** wat is er toch?*** God
sta ons bij! »
Hij vroeg heur handspiegel, vaagde hem heel blank met zijn
mouw, hield hem een heelen tijd voor den mond van den slaper en
keerde hem toen naar 't venster om 't goed te bekijken*
Moedeloos liet hij de handen zakken, keek toen met een bedrukt
gezicht op naar Fin*
« Kind*** schrik nu niet***» sprak hij gedempt* « Uw man is bij
Ons-Heer*** Kom*** laat ons bidden***»
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VII
Zoo was het einde van Piet Majel, die eindelijk mensch was
geworden*
Wat hem eigenlijk had gescheeld* geen mensch die 't begreep*
Een mysterie was 't* Zdfs Dokter Peeters moest bekennen dat het
een vreemd, zeldzaam geval was* Hij veronderstelde* iets van « overspanning » en sprak ook van « gebroken zenuwstraling »*
Piet zijn uitvaart was als voor een prins* Hij kreeg in de GrooteKerk een elf-urendienst met drie missen* Een gehuurde muziek
die doodenmarschen speelde* bracht hem naar het kerkhof* Eenige
geburen gingen mee* maar voor de rest waren het niets dan boeren :
familie en klanten*
Toen 't eerste* grootste verdriet een beetje geluwd was* de zaken
geregeld en de negendaagsche missen voorbij* sprak Fin op zekeren
noen* na tafel, er over hier weg te gaan en op den buiten te gaan wonen*
Louis was nu de oudste en ze wou hier niemand in zijn weg staan,
Zei ze nederig en met snikken in de stem*
Louis keek heur aan met groote oogen, niet-begrijpend*
«Hoe*** wat*** op den buiten?*** En wie iemand in den weg
staan? » vroeg hij moeilijk*
Ze herhaalde 't breedvoeriger nu, en de zin heurer woorden
drong thans langzaam tot hem door* Zijn bleek Rïajelle-gezicht met
de dichtbij eenliggende oogen vertrok als in pijn en zijn adem stokte
een wijle*
Even was er stilte*
Bevend en huilerig, als van een angstig kind, kloeg toen zijn stem:
« Gij hier weggaan?•*• En wat moeten wij dan gaan beginnen?***
We zijn het nu zóó goed gewoon*** nooit was het zoo goed hier!***
Onze Piet zijn we nu kwijt**, en nu gij ook nog weg!***
God-en-Heere!*** Wat dan begonnen!*** Wat dan begonnen!***»
En ook Stafke daarop met de handen ineengeslagen op de borst
en de zenuwachtig-pinkende oogen op Fin die diep-rood werd en
zwaar asemde, kloeg angstig :
«Wat dan begonnen!*** Wat dan begonnen!»
Zonder hun uitgeschonken kop koffie noch het borrelke cognac
aan te roeren, zonder zelf hun gebed na-'t-eten te bidden, stonden
ze recht en zuchtend, met het hoofd naar den grond, gingen ze de
kamer uit en den winkel in* Louis naar Piet zijn stoel achter den
853

linker-toog en Stafke naar zijnen eersten zelfden nog achter den
rechtertoog*
Lang duurde het niet of Louis stond recht, haalde hoed en stok
uit de gang die naar de keuken leidde*
« Stafke,» sprak hij* «ik weet wat ik doe* Ik ga eens tot bij onzen
Nonkel* Als er iemand komt moet gij maar gerieven*»
En met een gezicht, saamgetrokken van ingespannen denken,
half-luid spratende tegen zichzelf, stapte hij de stad uit en langs binnen
wegelen recht naar het Sneppenhof toe*
Nonkel Fonnen glimlachte eens toen Louis hem bevend en
Zuchtend het relaas deed van Fin en heur bang-makende tafel-rede
dezen noen*
«'t Is niets, jongen,» sprak hij* «Straks kom ik* Zij maar gerust,
't komt wel in orde!»
Vóór den avond was hij er al en hij moest met Fin, die luidop
te schreien begon, niet lang spreken om heur tot andere gedachten
te brengen* Och, zoo moesten ze 't niet opnemen, zei ze* Als ze zoo
geerne hadden dat ze bleef, dan wou ze 't geerne doen ook* Maar
zich opdringen dat kon ze toch niet*
Nonkel kwam gauw terug in den winkel, riep Louis en Stafke
mee in de achterkamer* Aarzelend volgden ze, angstig nog steeds,
en eerst als Nonkel 't hun alles had meegedeeld, leefden ze op en
gaven Fin, die door heur tranen heen, lachte, ontroerd een hand*
« Zoo is 't goed, Fin! » zegden ze* « En wel bedankt* »
Ja, zoo was het goed* Ze mochten het heur wel zeggen* Want
anders ware het vast en zeker weer dezelfde miserie geworden van
in 't begin* Of erger, veel erger nog* Want Louis was Piet niet*
Zoolang de oudste leefde, al was hij er dan zelf niet bij, had
hij er zich in den winkel tamelijk weten door te slaan bij 't bedienen
der klanten* 't Weten dat Piet er ook nog was desnoods, had hem
sterk gehouden*
Maar nu hij er heel alleen vóór stond, leek het hem zoo zwaar
te worden, dat hij bijwijlen niet meer Spreken of meten of tellen kon*
Bezonders als 't van die pinnekeduns waren die van alles wisten
over de kwaliteit van 't voorgelegde en daarenboven nog aan 't pingelen gingen over den prijs* Dat bracht den jongen telkens zoo van
wijs, dat 't zweet hem uitbrak en hij hopeloos aan 't stotteren viel*
Gezwegen dan nog van de keeren als reizigers met hun lijnwaadkasthooge, koper-ombande koffers en fransche complimenten in « Sinte
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Gerardus Majella» kwamen binnen geschoven 1 Och! dan had hij
soms wel dood willen zijn in Piet zijn plaats*
Een geluk was het voor hem dat Fin zich zoo stilaan al eens meer
in den winkel liet zien* als er volk kwam* Ze kende zoowat al de klanten al, sprak er een woordeke mee onder bedienen en nam ze mee
naar binnen om even te zitten en een borrelke Kempenaer te drinken,
precies zooals 't gewoonte geworden was dit laatste jaar* Zelfs als er
weer eens een van die zagebeurzen stond, kwam ze naast hem achter
den toog, en al werd ze dan telkens rood, ze dierf hen ferm te woord
staan*
Louis voelde zich daardoor stilaan weer rustig worden* Zoo
geerne had hij aan zijn schoonzuster gezegd : « Kom, laat ons een
meid nemen, Fin, en neemt gij dan onzen Piet-zaliger zijn plaats in,
hier, waar onze vader vroeger stond* Ik zal terug achter den anderen
toog gaan zitten, zooals vroeger, nevens Stafke*» Maar als 't er dan
op aan kwam, dan dierf hij Weer niet* Ware het niet te veel gevraagd?
Weken en maanden kentelden voorbij, de lente en den zomer
bloeiden weer open over de stad en het land en zonder dat ze 't goed
wisten was daar al 't eerste jaargetij voor Piet zaliger en daarmee ook
de rouw voorbij* 't Ging er alles verder goed, ook zonder Fin heur
liekens en zonder de rankgeraniums op de vensterrichels van den
witten achtergevel* En iedereen, familie en kenissen, dachten niet
anders of 't zou er nu wel zoo blijven in « Sinte-Gerardus-Majella »•
Neen, ze mochten niet klagen, Louis niet en Stafke niet*
En zoo bleef het, tot er ongeweten iets die peiselijke, burgerlijke
leventje almeteens op andere wegen wrong*
Niefs anders was het dan een stomme feuilleton in De Gazet
van Antwerpen, waarin verhaald werd van een jonge weduwe die
hertrouwde* Louis las het, heel toevallig en hij kon er niet aan doen,
maar almet een keer moest hij aan Fin peinzen* Vol angst vroeg hij
zich af : «Als zij dat nu ook eens deed?»
Dien nacht sliep hij er bijna niet van* En als hij eindelijk in
slaap geraakte, was het om te droomen van een heer die hier in
hun huis Fin kwam afhalen om heur ten bruiloft te voeren*
God, als dat nu eens gebeurde? Wat dan?
Dagen en weken liep hij erover te dubben en te duizeneeren*
Hij werd er nog magerder en krommer van dan hij al was, en zijn
smal gezicht kreeg een plooi alsof hij iederen moment in snikken zou
losbarsten*
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Fin en Stafke vroegen hem wel honderd keeren wat hem toch
scheelde en ook Nonkel Fonnen en andere familie lieten hem er niet
mee gerust* Doch voor alle antwoord wendde hij zich af, hief zuchtend
de armen op en keek naar den grond*
Slechts heelemaal op 't laatste, toen ze spraken van naar den
doktoor te gaan, kwam hij tot een besluit en vluchtte tot Fin en Stafke
hun verbazing met zijn zorgen en zijn triestig gezicht weer eens naar
't Sneppenhof
Alles vertelde hij er, precies zooals een kind het zou doen; dat
van de Gazet en van zijn schrik en dat hij toch zooveel gebeden had
om het uit Jbun leven te weren*
Nonkel Fonnen die er heimelijk om lachen moest wist er maar
eenen raad op : zelf met Fin te trouwen* Piet had het gedaan gekregen,
waarom hij dan niet?
't Sloeg den schrik weg uit Louis zijn hart* Opgelucht keek hij
Nonkel aan* God-en Heere* Als dat eens kon! Als dat eens kont
Dan zou 't nog beter worden dan 't geweest was!
En omhooggetrokken door een plotse hoop, vroeg hij aan Nonkel
of hij het dan alstublieft eens aan Fin vragen wou? Hij dierf nietl
Neeë, hij zou 't nooit ofte nooit durven!
Nonkel die zich daaraan niet verwacht had en nu ineens besefte
dat hij teveel had gezegd, krabde zich eens achter zijn ooren* Als
Fin nu neen zei, wat doen? Doch na enkele minuten van na-peinzen,
klopte hij zijn neef geruststellend op de schouders*
«Vooruit dan* Laat me 't eens probeeren!» zei hij*
En waarlijk den Zondag daarop, in den morgen, was hij daar*
Hij zei goeien-dag, slenterde gemaakt-onverschillig tot bij Fin in
de keuken zoogezegd om er zijn pijpke aan te steken* En heel voorzichtig, met looze boerenstreken, verlokte hij haar tot praten, bracht
heur stapke voor stapke tot waar hij heur hebben moest met zijn
verzoek*
Gelukkiglijk, ze had nu geen noveen noodig, om hem beschroomd»
zuchtend heuren ja te geven, dien hij dadelijk, vol blijdschap, in
den winkel overbracht
VIII
En zoo gebeurde het dat Louis eenige weken later ook Piet»
Zaliger zijn plaats aan Fin heur zij innam*
In de kleine stad sloegen de tongen weer eens los en 't sprak
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van zelf dat ze allemaal aan Piet terugdachten en zich nieuwsgierig
afvroegen hoe dit bedrijf nu verder verloopen kon*
Zou Louis nu ook 't laat-zot krijgen, adieu zeggen aan zijn
lakenskoopmanstoog om bij Fin in de keuken kunnen gaan te zitten
en 't alles op zijn beurt overlaten aan Stafke? Zou hij nu ook beginnen
lachen en almaardoor in zijn handen wrijven, en 't bedelvolk aantrekken en den hond van 't melkboerinneke? En zou hij 's Zondags in
volle parade met zijn Fin naar de hoogmis wandelen, en 's winters
geen concert of geen comedie overslaan, en ook gaan leeren schaverdij nen?
't Was af te wachten!
In alle geval hoorden de geburen Fin zoo stilaan weer aan 't
zingen gaan en er kwamen weer bloemen in de vensterbakken van
den achtergevel* Ook het kanarievogelke en de scheper keerden
terug van 't Sneppenhof waar ze bij Piet zijn dood naartoe waren
gebracht.
Wacht maar, Louis zou ook wel volgen!
Doch neen, hij bleef net dezelfde* Integendeel na eenigen tijd
werd hij nog peinzender en blooer dan vroeger, en almeteens begon
hij 's morgens geregeld naar de zeven-ure-mis te gaan*
Niemand die er zich aan verstond natuurlijk en dat hoe langer
hoe minder*
Totdat, op een schoonen keer, terwijl de werkvrouw de uitstalramen aan 't wasschen was, zij aan de madam van nevens de deur
het geheim verklapte* Ze hadden er den schipper besteld, ziet ge*
Fin was gerust en blij ook* Maar hij, niet te gelooven hoe bang hij
was en hij wou er per se den hemel bij betrekken* Kaarsen dat hij
brandde boven op zijn kamer vóór een Sint-Anna-beeld, en bidden
dat hij deed, niet te gelooven* Achter zijn toog daar, zie, daar zat hij
met zijn paternoster in zijn hand*
Eer het avond was wist heel de straat het* Ook dat van den hemel*
't Leek wel dat ze Louis daarboven hadden verhoord* Want
't jongske dat de schipper er eenige maanden later af gaf mocht
gezien worden* Een wolk van een kind was, en vast en zeker tien pond
zwaar*
't Was natuurlijk feest in «Sinte-Gerardus-Majella »* Nonkel
Fonnen was peter — 't jongske werd dan ook naar hem gekerstend —
en de oude Tante Trees met heuren pompadoeren sjaal en heur
kanten trekmuts, was meter* En 't sprak vanzelf dat Louis na zoovele
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maanden van zorg en angst, nu ook wel lachte en bijwijlen in zijn
handen wreef* Zelfs in de kerk deed hij het*
Iedereen merkte het op*
«Ziet eens* hij begint ook!» zegden ze tegen elkaar* «Precies
lijk Piet indertijd* ge weet nog wel ni-waar? Zou hij nu 't zelfde
gaan uithalen ook? Omwille van zijn kind? Och-Heere* als het dan
maar niet navenant afloopt!»
Doch ze vergisten zich* Het lachen en 't handengewrijf van Louis*
't duurde slechts eenige dagen* Algauw was hij weer dezelfde van
vroeger* En al ging het nog zoo goed met het kleine Majelleke* al
zong Fin van 's morgens tot 's avonds van puur geluk* na eenige
weken stond Louis zijn wit gezicht weer in dezelfde peinzende plooi
en met nog meer vromen ijver liep hij 's morgens naar het zevenurenmiske in de Groote Kerk*
«Is hij nu nog niet content?» vroegen de menschen zich af*
« Zou 't schaap misschien toch iets mankeeren? Doof of blind of
zoo iets? Zoo'ne vader en zoo'ne grootvader* 't zou niet te verwonderen zijn!»
En als Fin met heur kind in 't wagentje uit wandelen reed over
de vesten* had ze dadelijk vrouwen uit de gebuurte bij zich* om tegen
het jongske met de tong te klakken of hun vingeren boven zijn gezichtje
te laten spelen*
Neen* geeneen kon er iets verkeerds aan ontdekken* 't Was oprecht
een schoon kind en 't zag zelfs niet scheel lijk zijn moeder* geenen
milimeter*
« Den eerste te zot en den deze te bot!» besloten de menschen
over Louis* « In plaats van blij te zijn met zoo'nen engel van een kind!
Wie kan er zoo 'nen dommen vent nog begrijpen? »
En compasieuze vrouwenzielen* als ze er de kans toe zagen*
's morgens na de mis of anders zoo* spraken hem aan over zijn jongetje* roemden en bepochten het* in de hoop hem er over heen te
helpen* En ook de klanten aan wie de fiere Fin heur Fonneke liet
zien* hielpen er aan mee*
Doch 't baatte niets* Zelfs met het kind op zijn schoot onder
zijn oogen* bleef hij ernstig en zijn glimlach was zorgelijk en moe*
Zoo draaiden de maanden en de jaren* Fonneke groeide op lijk
kool* 't Kreeg zijn tandjes zonder al te veel last* als 't dertien maand
was kon het al loopen* en 't spreken leerde het zonder doddelen
bijkans* Ook van kinderziekten bleef het zoo goed als gespaard*
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En in plaats van zich stilaan uit zijn dubben en duizeneeren te
wikkelen, werd het met Louis nog aldoor erger* Op 't laatst mocht
er zelfs geen beeweg zijn naar Scherpenheuvel of Peuthy of zoo, of
hij liet zich inschrijven en trok al paternosterend of kerkliedjes zingend
mee op*
't Jongske had zoowaar honderd keeren meer aan Stafke dan
aan zijn vader* Die speelde er tenminste mee zoo goed als dat al ging
voor zoo 'nen stijven Majel, en hij kon bij 't ventje zijn spel soms
zitten lachen dat de tranen er van over zijn wangen biggelden* Niets
mocht het kind hem vragen of hij kende geen rust alvorens zijn neefje
voldaan was*
En zoo kwam al gai^iw de tijd dat het naar school toe
moest*
Lijk het te voorzien was geweest, ging het er goed mee, heel goed
zelf* 't Bracht maandlijksche rapporten naar huis, om in goud te
laten drukken en in een lijstje achter glas in de schoon' kamer op
te hangen boven de schouw*
Als hij er zoo weer triomfantelijk met een naar huis kwam gestapt, kon Louis het niet gauw genoeg in handen hebben* Lang bleef
hij er dan op staan kijken, roerloos en heel en al aandacht, als moest
hij die cijfers met vorm en al van buiten leeren* En als Fin het dan
had gezien en Stafke ook, dan vroeg hij het nog eens terug*
«Niet om te gelooven!» zuchtte hij en aan tafel en na tafel
moest hij het nog eens hebben* Met een spik-splinternieuw penneke,
dat eerst eens geprobeerd werd of het niet spatte onderteekende hij
het dan*
Fin en Stafke waren dan vol extra zorg voor het ventje en roemden hem, nooit genoeg* Hij zei echter niets, deed niets dan voldaan
Zuchten en af en toe hij ook wel eens zijn handen op 't kind zijn bruinharig hoofdje* Dien achternoen was hij dan toch een beetje minder
dubbend dan anders en meestal gebeurde het dan ook dat hij 's
anderendaags niet naar het zevenurenmiske ging*
Maar eenige dagen later was hij voor een maand weer precies
dezelfde*
En nu mocht Fin aan zijn ooren hangen om te weten wat er hem
toch scheelde, hem bidden en smeeken en in schreien losbarsten,
hij haalde dan eens zijn schouders op en antwoordde niet* Zelfs
Nonkel Fonnen, die anders den duvel te sluw was, kreeg er geen woordeke over uit*
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't Schooljaar geraakte ten einde, 't werd Augustus en de dag der
prijsuitdeeling was daar*
Fin en Louis, heelemaal op hun paaschbest, trokken naar het
« Vredenberg » alwaar de plechtigheid zou plaats vinden*
Er was veel volk doch zij kregen een plaats heel vooraan in de
zaal* Zonder te letten op de menschen rond zich, zonder zelfs een
woord tegeneen te spreken, als afwezig, zagen ze de declamatie —
en zangnummertjes en ook het door groote leerlingen opgevoerd
tooneelstukje elkaar opvolgen* Als in droom ging dat voorbij, zoo
groot was hun spanning voor wat nu komen zou*
Een tiental stoelen werden in een halven kring midden op het
tooneel geschikt, de burgemeester, de deken en andere notabelen
klommen langs de hoektrapjes op het tooneel en zetten er zich met
het gezicht naar het publiek* Daarop werd er een tafel vol pakjes
prijsboeken van tusschen de schermen te voorschijn geschoven en
na een korte rede van den directeur begon de eigenlijke prijsuitdeeling*
Eerst de laagste klas* De burgemeester kreeg een pakje prijzen
en een goudpapieren krans in handen, bestemd voor wie nummer
één was, en de eerste die afgeroepen werd met vermelding van al
zijn cijfers, was Fonneken*
't Ventje verscheen, blozend en lachend van fier geluk, begroet
door luid handgeklap van 't publiek en een daverend Brabangonne
der fanfare achter in de zaal* Het stapte naar den burgemeester die
het vriendelijk lachend een hand gaf, den krans op zijn hoofd
drukte en de prijzen in zijn armpje lei***
Van zoodra Fin den naam hoorde, barstte ze in snikken los,
trok vlug haar zakdoek uit en verborg er heur weenend gezicht in*
Louis bewoog echter niet* Als een beeld zat hij daar, de oogen
groot-open en starlings gericht op alles wat er daar gebeurde* En eerst
als Fonneke voor het juichend publiek had gebogen en weer tusschen
de schermen weggestapt, keerde 't leven terug in hem* Dan klapte
hij ook in zijn handen, klapte nog als 't ander volk al zweeg, riep
bravo en plots sprong hij recht, vergat zijn vrouw en heel de plechtigheid, drong als dol uit zijn rij, de zaal uit en naar buiten de koer op,
waar hij stijf en onhandig, tot groot plezier der andere wachtende
kinderen, met het goud-bekranste Fonneke in den ronde begon te
dansen*
Gelukkig dat Fin al dadelijk volgde en hem met veel gesmeek
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een beetje tot bezinning kon brengen, want hij ware er blijven draaien
tot hij er bij neerviel*
Ze zette zijn hoed op, gaf hem zijn stok in de handen en met
Fonneke aan de eene hand die van dat alles niet begreep en moeite
had zijn prijzen vast te houden, troonde ze hem mee de poort uit
en een zijstraatje in, waar ze bij een huurhouder seffens liet inspannen
om hen samen naar huis te rijden*
Als verdwaasd, met glazen oogen, den mond half-open en den
hoed achter op 't hoofd, zat hij in het rijtuighoekje*
« Droom ik nu*** of droom ik niet***» vroeg hij hijgend* <c 't Is
alles zoo vreemd*** precies of dat ik het niet meer ben*** maar een
andere***»
En na een wijlke, als bewuster dan, en wijzend naar hun jongetje:
« Fin*** zeg eens*** Zou dat nu van zijn eigen zijn*** heelemaal
van zijn eigen*** oftewel door mij*** 'k bedoel, door van boven ?••• 'k
zou dat toch zoo geerne weten, Fin!»
« Natuurlijk door zijn eigen***» antwoordde ze* «Wa' peinst
gij toch allemaal***»
« Dan is 't goed*** dan is 't goed »*•* Dan kunnen we blij zijn!***
Niet om te gelooven is het»! en andermaal, zooals in de zaal begon
hij in zijn handen te klappen en bravo te roepen*
't Maakte Fin danig bang, heel dat vertoon* Ze kon er niet aan
doen, maar aldoor moest ze aan Piet-zaliger denken en dat vreemde
feest op 't Sneppenhof* Hij bracht heur zoo van streek dat ze op heur
lippen moest bijten om niet in snikken los te bartsen*
Eens thuis stuurde ze Stafke direct naar Dokter Peeters* Neen,
ze vertrouwde het geval niet*
Ze rolde Louis zijn zetel buiten in 't hofke onder het druivelaren-afdak, deed er hem in neerzitten* Ze maakte zijn boordje los
en zijn hemdskraag, lei natte doeken op zijn hoofd en besprenkelde
hem maar gedurig,met hoffmann*
God, als hij nu ook maar niet in slaap viel! Wel tien keeren herhaalde hij binstdien zijn vraag van daarstraks, terwijl hij telkens
naar 't verwonderd-toekijkend kind wees : «'t Zal toch wel zoo zijn,
he Fin?*** door zijn eigen*** heelemaal door zijn eigen!»
Even leek het of hij kwam weer bij uit zijn doezel en toen besloot
hij zelfs zijn vragen : «'t Is allemaal gelijk*** allemaal gelijk*** Ge
kunt het maar hebben, Fonneke !••* 'k Heb het nu gezien en goe'
gezien, mijn manneke*** Vader heeft nu geen schrik ni meer*** 'k
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Voel het* *k ben er van af*** voor goed van af*** Doe nu uw gouden
kroontje nog eens op*** en geef vader een hand*** en dan springen
wij nog eens*** lijk daarstraks*** Kom op!»
« Ja***» zei Fin* «en ook met mij*** onder ons gedrijen***»
Ze zuchtte opgelucht* God zij dank! de slaap ging over!
Hij kwam recht* gaf vrouw en kind een hand* maar geen vier
keeren dans-stapten ze in 't rond of hij liet zich weer in zijn zetel
gakken en zwijmde toen weg met een lach op 't gezicht*
Nog meer natte doeken lei Fin nu op zijn voorhoofd, nog meer
hoffmann sprenkelde ze*
Toen Dokter Peeters even later haastig met Stafké verscheen en
Louis zijn pols had gevoeld en ook in 't opengetrokken oog gekeken zuchtte hij diep*
Nu vroeg hij niet om een handspiegel
« Laat ons Louis naar boven doen***» sprak hij gedempt*
Stafke en Fin hielpen hem* Het ging heel gemakkelijk* Hij was
zoo licht*
Toen Louis op het bed lag* nam hij Fin bij een hand en Fonnekermet-zijn-kroontje bij 't andere* en met het hoofd wenkte hij
Stafke nader bij*
« Kom*** laat ons nu bidden*** ook hij is thans bij Ons-Heer**»»
IX
Stafke hij, is niet getrouwd*
Hij werd zoo van zelf wel een beetje meer mensch nu*
Later, toen 't leed en de rouw weer vergeten waren in
«Sinte-Gerardus-Majella» plaagde de familie er hem soms mee.
Ten minste als Fin of Fonneke er niet bij waren* Zefs Nonkel kon
't niet laten er af en toe eens mee aan te doen*
« Stafke! 'k ben er nu zeven-en-zeventig»»» zeg eens, als ge mij
noodig hebt moete niet lang meer wachten*** zei hij*
Maar dan schudde hij zijn hoofd* stak afwerend de hand uit!
Waarom? vroeg hij» «'k zou niet weten waarom*** Ik heb het
hier goed zoo, bij Fin en den kleine*** Meer moet ik niet hebben*»*
#
k Denk soms of dees al niet te veel is»** voor iemand als ik*** Een
mensch mag niet te veel vragen*** laat het maar zoo»»»»
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Kroniek der Italiaansche Letteren
door Arrigo Levastu
Ardengo Soffici is geen overvloedig schrijver en volgt evenmin
een wel omschreven ontwikkeling : elk zijner werken moet in en op
zichzelf worden beschouwd en is enkel zeer los met de voorgaande
verbonden* Een van de taken, die Soffici zich als schrijver gesteld
heeft is het contact tusschen Italië en Frankrijk levendig te houden
en er was een tijd toen hij al wat er merkwaardigs in Parijs in kunst
en letterkunde voortgebracht werd, zeer goed bij ons bekend maakte*
Zulke taak bezorgde hem grootendeels den roem dien hij thans nog
geniet* Zijn fijnzinnige en verfijnde geest begreep de hooge waarde
van de allerjongste Fransche kunst en over deze schreef hij zeer
scherpzinnige bladzijden* Hij beproefde ook den roman — Lemmonio Borreo — echter zonder veel succes; hij trachtte poëzie te
schrijven, maar de bijval was nog geringer; sedert lang voegt zijn
naam hieraan niets nieuws meer toe en de politieke bijdragen, die
van zijne hand in de politieke dagbladen verschijnen, zijn niet meer
in hetzelfde helder en synthetisch proza geschreven en boezemen
door hun kleurloosheid en langdradigheid nog slechts weinigen belang
in* Hij schildert ook, maar op dit gebied slaagt hij er niet in-iets
oorspronkelijks voort te brengen en zijn beste doeken blijven nog
steeds de zoowat twintig jaar terug gemaakte landschappen, toen hij
nog de leering der Fransche impressionisten volgde*
Thans bundelt hij eenige artikels uit vroegere jaren — verschillende dagteekenen van voor vele jaren, #van uit zijn beste periode —
die handelen over Italiaansche en Fransche kunstenaars* Een sympathiek boek : Ricordi di Vita artistica e letteraria — Herinneringen
uit een artistiek en letterkundig leven — Vallecchi, Florence, 1931;
men leest het met het genoegen waarmee men zou luisteren naar
een goed redenaar, die ons zijn intellectueele ervaringen en avonturen zou vertellen* De frischheid der taal is een van de voornaamste
gaven van dit boek en wanneer Soffici ons de eene of andere figuur
van een schilder of letterkundige wil voorstellen, dan doet hij dat
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met een benijdenswaardige bevalligheid en met een verheven geestigheid*
Het eerste deel van den bundel heeft een veeleer beperkte waarde*
Het zijn voornamelijk Toscaansche typen, die enkel hem interesseeren kunnen die langs de straten van Florence slentert of zich met
Toscaansche kunstenaars bezig houdt* en zoo wij Modigliani uitzonderen — die een schilder van wereldbeteekenis is* maar over
wien de drie kleine bladzijden* die Soffici hem wijdt* heel weinig
vertellen —overschrijdt de roem van de overige schrijvers en schilders
niet eens de grenzen van Italië of zelfs die van Toscane* Belangrijk
is integendeel het tweede deel, dat aan Parijs gewijd is* Het zijn levendige persoonlijke herinneringen van Soffici en wij volgen hem met
genoegen in de verschillende Parijsche cafés en kringen om er de
gesprekken met Remy de Gourmont* Léon Bloy, Péguy, Sorel,
Bibi La Puree, Jack London, Moréas, Appolinaire te aanhooren*
Hier is het oog van Soffici helder* Een sterke sympathie verbindt
hem met Gourmont, wiens ruime cultuur en fijn oordeel zelfs in
deze zeer korte door Soffici opgeteekende gesprekken te voorschijn
komen* De schets van Péguy en Sorel is werkelijk wat te vluchtig en
te vaag; tegenover een moralist als Péguy wil Soffici nog meer moralist zijn en daarom verrast hij hem terwijl hij een dagbladschrijver,
die hem een lofartikel over hem toont, aanraadt enkele zijner verdiensten als schrijver beter te doen uitkomen, enkele punten wat breeder
te behandelen; hij kiekt hem om zoo te zeggen enkel als lid van de
Academie en dat is voor Soffici voldoende, omdat hij Péguy een
tikje ten minste kleinacht*
De beste indrukken van dit boekdeel zijn die over Bloy en
Moréas* Bloy is gezien langs zijn zwakste zijden* Katholiek, maar
afgunstig en boosaardig tegenover de anderen; katholiek, maar vrouwziek in de meest alledaagsche beteekenis van het woord* Soffici
slaagt er in met enkele trekken de verschillende zielstoestanden van
den Franschen schrijver te doen uitkomen en beschrijft hem in de
intimiteit als een wellusteling, wiens adem naar look en wijn riekt*
Het gesprek van den schrijver van Le Désespéré is noch erg verstandig,
noch scherpzinnig, noch levendig, noch aantrekkelijk; er is iets grofs
en bekrompens in de antwoorden die hij geeft op de veeleer belangrijke vragen die Soffici hem stelt en over het godsdienstig vraagstuk
toont hij erg onwetend te zijn* Wat hem als schrijver redt, is een
Zekere krachtdadigheid en op elk oogenblik die plechtige profeten863

toon, waarmee hij er toe komt het vuur over de wereld en de vernie*
tiging over zijn vijanden af te roepen» Dit bezoek van Soffici is er
een dat ons veel licht kan bijbrengen over Bloy als mensch en ons
eveneens van nut kan zijn bij de waardeering van zijn werk»
Maar de levendigste sympathie van Soffici is voor Moréas en
Appolinaire» De gesprekken van Moréas zijn kleine meesterstukken
van spitsvondigheid, geest en verstand» Zijn volzin is terzelfdertijd
klaar en vinnig, trotsch en vriendelijk, grootsch en bitter, droefgeestig en blijmoedig» In zijn ziel versmelt de Grieksche geest met
de Parijsche scherpzinnigheid en hij is een man, die ofschoon hij
leefde « midden in de warreling van het Parijsche leven, vol van losbandigheid, gemeenheid en nog erger, en ofschoon hij meegedaan
had met de uiterlijke gebruiken van sommige decadente scholen
en van een zekere bohème, die licht in het schandelijke overslaat,
toch er nooit zooals Kerlaine bij voorbeeld door overwonnen was
geweest »• Integendeel, hij had een rechtschapenheid en een eerbaarheid van zeden bewaard, die al dadelijk in hem den gezonden en
onverderfbaren afstammeling van een oud en edel ras openbaarden»
Op zestigjarigen leeftijd haast, ging hij nog voort met de reinheid
van harte van een jongeling bijna dagelijks brieven te schrijven aan
zijn oude ouders en zoo behield zijn persoonlijkheid de trekken van
een wijzen Griek uit het goede tijdperk, van een blijmoedigen minnaar
van de natuur en van de Muzen, die rustig ervaren is in de teere
genoegens van kunst en leven, in alles bezorgd is om de spontane
aanvalligheid en daarom op natuurlijke wijze vijandig is aan alle
disharmonie en leelijkheid»
Voor Appolinaire gevoelt Soffici een warme en krachtige vriendschap» Hij leerde hem kennen in het sousterrain van het Parijsche
café «Ie Caveau du Soleil», waar eiken Zaterdagavond de medewerkers van het tijdschrift « La Plume » samenkwamen en daar vatte
hij een plotse sympathie voor hem op» Zij zagen elkaar dikwijls weer,
discussierden, praatten en deelden elkaar hun wederzijdsche kunstdroomen mede» Later was Soffici een bezoeker van de « Zondagen
van Appolinaire», waarop de beste en de meest vrije jonge geesten
van het toenmalig Parijs elkaar ontmoetten en waar « voor de eerste
maal in drie of vier verschillende talen de stoutmoedigste kunstproblemen behandeld, de meest afgetrokken leerstellingen ontworpen en de grondslagen gelegd werden van zooveel scholen, die nadien
met hun manifesten de geesten van Europa en Amerika zoo krachtig
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in beroering hebben gebracht »• Intusschen vertoonde Appolinaire
zich aan Soffici langs al zijn beste jijden : « zoo ik vooreerst de verschillende aspecten van zijn wonderbaar talent leerde kennen : zijn
betooverende welsprekendheid van extremistisch partijganger, zijn
logische gave om uit een eenmaal gesteld principe alle, ook de stoutmoedigste gevolgtrekkingen af te leiden, de aangenaamheid van zijn
geest, de jeugdigheid van zijn dichterlijke en critische verbeelding,
zoo leerde ik toen kennen, zooals wellicht weinigen, den uitzonderlijken adel en de ongewone uitgezochtheid van zijn gemoed, die volkomen harmonisch overeenkwamen met de diepte van zijn verstand
en de helderheid van zijn rede »•. En daar ontdekt Soffici in Appolinaire een humanist, een ontwikkeld humanist der moderne tijden :
« de orfist, de cubist, de futurist (wat voor velen met bedrieger overeenkomt)* Appolinaire was een van de zuiverste idealisten en niet
enkel een idealist van het platonisch soort en als dusdanig hartstochtelijk verslingerd op het traditioneele absolute, op harmonieuze
principes en intellectueele hiërarchies; hij was ten slotte, zooals tot
zelfs de keuze van zijn schuilnaam bewijst, gansch doordrongen met
classicisme, wat noch academie noch archaïsme beteekent, zooals
de stompzinnigen gelooven, maar wel orde en volmaaktheid en
appolinische klaarheid van gedachten en vormen »•
Met deze hoofdpersonages verbindt Soffici er zeer vele van
bijkomend belang, die niettemin allen zeer levendig voorgesteld zijn,
bij zooverre dat ook wij zeer dikwijls den indruk krijgen met deze
opstandige en scheppende geesten uit de vooroorlogsche periode
in gesprek te zijn of te discussieeren* Wij zouden kunnen zeggen
dat het voor een groot deel vluchtig en op verkleinde schaal geziene
figuren zijn en dat de beschrijvingen en de waarnemingen van Soffici
opzettelijk slechts uiterlijk zijn en dat de geest van zijn figuren niet
uitgediept is, maar ook dat is gewild; een oog dat duidelijk de omtrekken van personen en dingen ziet is noodig om anderen voor te bereiden tot het psychologisch doorgronden en uitdiepen der zielstoestanden*
Dezelfde uitgever Vallecchi publiceert een boek van Vincenzo
Cardarelli : Parliamo dell* Italia (Laten wij over Italië spreken —
Florence, 1931)* Wij waardeeren Cardarelli ten zeerste als dichter,
bijzonder om zijn poging een klassieken smaak aan zijn verzen te
geven* Als prozaschrijver is hij minder interessant* Vergeten wij niet
zijn verdiensten als stichter van het Romeinsche tijdschrift La Ronda,
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dat enkele jaren van bloeiend leven kende en loven wij zijn geestdrift
voor Leopardi* Wij zullen niet zeggen dat in dit boek zijn beste gaven
uitschijnen* Hier vermengt hij de letterkunde wat te veel met de
politiek en het inzicht dat hij heeft van de ontwikkeling onzer letterkunde is veeleer nevelig* Hij constateert een werkelijk verval van
de letterkunde bij ons* maar van dit verval zoekt hij de ware oorzaken
niet op en hij merkt niet het zeer belangrijk feit dat wij tot vóór kort
een opeenvolging van eersterangsschrijvers gehad hebben en dat het
niet lang geleden is toen wij op een groep van drie groote dichters
en van een zeer krachtig romanschrijver konden wijzen* Na zulk een
krachtinspanning is er wat rust noodig* Het is hnmers onmogelijk
altijd hooge toppunten voort te brengen en men moet zich nu en
dan met middelmatige kunst tevreden stellen in afwachting dat de
atmosfeer zich vernieuwe en dat een niéuwe scheppende periode
terugkome* Verder kunnen wij niet de kunst van een volk van zijn
heele cultuur losmaken, zooals Cardarelli geneigd is te doen; de
kunst is verbonden met de philosophie, de critiek, de philologie,
enz» Dan moet de gedachte innig met de kunst vereenigd zijn* opdat
deze groot kunne wezen* Dit zou Cardarelli* die zooveel liefde voor
Leopardi en zooveel achting voor Manzont overheeft* trouwens wel
moeten weten*
De Italiaansche gedachte van thans, heeft voornamelijk met
Benedetto Croce groote diensten aan de kunst bewezen en de traditie* die Cardarelli zoozeer inroept, bestaat nog bij ons, daar Croce
met zijn opbouwend werk er in geslaagd is ze te handhaven*
Cardarelli blijft gesloten voor het begrip van veel uit de Italiaansche letterkunde en hij begrijpt niets van den geest der vreemde
letterkunden, daar hij er toe komt te zeggen dat « het Noordsche genie
een misleidend en caricaturaal genie is* Het kenmerk van zijn kunst
is niet het zoeken naar het schoone en het groote, het natuurlijke
en het universeele, maar het karakter*»
Cardarelli kan de oogen niet openen om de grootheid van de
Renaissance in Toscane te zien, hij begrijpt niet de schoonheid en
de zuiverheid van onze schrijvers uit de veertiende eeuw en hij
neemt enkel zijn toevlucht tot de zestiende eeuw en tot Leopardi*
Niemand zou hem deze voorliefde verwijten, indien zij zonder misprijzen bleef voor de andere tijdperken en indien zij op deugdelijke
gronden steunde* Maar zijn oordeel is oppervlakkig en zijn overzicht
gebrekkelijk* Aan Leopardi wijdt hij even schoone en gevoelde, als
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ietwat bombastische woorden: « Leopardi had het groote cosmische
geluk, de kracht met zijn verbeelding het verschrikte stilzwijgen
van de natuur te ontbladeren en te storen; het onderaardsche gedreun,
de beweging der sferen die wij slechts bij enkele andere dichters
vernemen* Wij hebben hem lief; en wij beroemen ons op hem als op
onzen Goethe***»
Zulke gedachten — en wij treffen er enkele in dit boek aan —
redden dit boek en de faam van den schrijver*
Aan onze letterkunde wijdt G* A* Borgese een lezing : II senso
della letteratura italiana (De beteekenis van de Italiaansche letterkunde
— Milaan, Treves, 1931) die hij thans in boekvorm uitgeeft* Borgese
weet altijd aantrekkelijk te zijn, zelfs dan wanneer hij stellingen
verdedigt, die wij niet kunnen deelen of die niet met de werkelijkheid overeenkomen* Men begrijpt dan ook hoe deze lezing het publiek
van enkele intellectueele kringen van Zurich, Genève en Warschau,
waar zij gehouden werd, heeft kunnen interesseeren* Er is in haar
zelfs onder den rustigen vorm van het essay, waaronder zij thans verschijnt, een warme welsprekendheid en een breede wijze in het
behandelen van onze letterkunde* In een honderdtal bladzijden
tracht hij ons den geest, de beteekenis en het karakter der Italiaansche
letterkunde weer te geven* Wat beoogt deze? Majesteit, pracht en
grootschheid, antwoordt Borgese* Wij zouden kunnen doen opmerken dat zulk een oogmerk een beetje dat van al de letterkunden der
wereld is en dat elke schrijver, zoo hij waarlijk schrijver is, in zijn
werk majesteit, pracht en grootschheid moet bieden* Wij zouden
misschien uit deze kenteekening Shakespeare of Goethe of Balzac
of Dostojewski of Kivi of Tolstoï kunnen uitsluiten? De indeeling
is dus niet nauwkeurig genoeg, evenmin als het volgende waarin
Borgese zegt dat « de Kunst een godsdienst van beelden is, een godsdienstige ritus, of liever bij antonomase de Ritus, de Afgoderij*»
De kunst is de kunst, de godsdienst is de godsdienst en zoo zij gemeenschappelijke punten kunnen hebben en zoo elke groote kunstenaar noodzakelijkerwijze religieus moet zijn, dan beteekent dat niet
dat de kunst een godsdienst van beelden is, enz* Om beide te bepalen
moet men ze beiden van elkaar scheiden om er de grondeigenschappen, die verschillend zijn, van te ontdekken*
Ik zal evenmin zeggen dat de Italiaansche letterkunde essentieel
godsdienstig is; juist het tegenovergestelde is veeleer waar* Zoo wij
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Dante en enkele godsdienstige dichters uit de veertiende eeuw uitzonderen* zijn de andere zeer aardsch en hunne kenmerkende eigenschap is niet godsdienstig* maar menschelijk* veeleer vleeschelijk en
kleurig; luchtig* niet hemelsch; verheven* doch niet engelachtig*
Voor Dante en de veertiende eeuw kan men zeggen dat heel het tijdperk godsdienstig is en dat de letterkunde van toen de omringende
lucht inademt en het middeleeuwsch leven in zijn volheid medeleeft*
Ik vind het daarom niet juist als men onze letterkunde als volgt karakteriseert : «De Italiaansche letterkunde en kunst zijn ontsproten
uit een streng godsdienstigen tronk en zij gaan taai voort zich uit
hem te voeden*» Dante is een uitzonderlijk dichter wegens zijn verhevenheid* zooals Michelangelo* en zoo zij diep godsdienstig waren*
dan wil dat nog niet zeggen dat heel onze letterkunde het is* Zij is
een realistische en fantastische letterkunde* vol kleur en kracht*
vol doorschijnende klaarheid ook* maar zij vergeet nooit wat onze
moeder aarde is en zij verzuimt waarlijk niet de menschen te beschouwen onder het oogpunt van de zuivere schoonheid en ook van de
nuttigheid en van de handeling*
Wij kunnen daarom Dante en Petrarca niet onder eenzelfde
oogpunt beoordeelen en de inzichten van hunne schilderijen als even
heilig beschouwen* Petrarca is dikwijls vroom* maar hij werd niet
Zooals Dante door een godsdienstigen geest geboetseerd en zelfs
wanneer hij zich voor de H* Maagd begeestert* blijft hij een ziel die
zucht en verzucht* terwijl Dante verwezenlijkt* Indien Borgese's
woorden met betrekking tot onze letterkunde wier « uitdrukkelijk*
plastisch en kenmerkend thema de eeuwige wereld* de Stad Gods
is » waar zijn* wanneer wij ze op Dante of Michelangelo toepassen*
dan zijn zij niet meer waar voor de andere dichters en schrijvers*
Wij zullen niet blijven stilstaan bij de vluchtige schets van onze
letterkunde* die Borgese ons geeft; enkele schrijvers als Dante zijn
goed geteekend* anderen zijn onjuist of te algemeen of niet uitgediept* Tasso bij voorbeeld een tweeden Ariosto noemen is zijne ware
psychologie niet begrijpen; en aan Tasso een Rossiniaansche fantasie
toeschrijven* beteekent het heilige en het profane te vermengen*
Zooals zekere toondichters deden en nog doen* wanneer zij missen
schrijven* wier eenige verdienste de zinnelijkheid is* Dat Alfieri en
Foscolo machiavellisten zijn* schijnt mij belachelijk* zooals belachelijk is dat Alfieri in een theologische wereld zou besloten zijn en dat
de heele beteekenis van Foscolo in een korte treurmarsch ligt* En
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hoe kan men Manzoni tot een machiavellist maken? Indien wij rechtvaardig willen zijn, moeten wij hem veeleer den antimachiavellist
bij uitstek noemen; ook schijnt het me niet dat Borgese doorgedrongen is in den geest van de Inni Sacri (Heilige Hymnes), de Promessi
Sposi (De Verloofden) en van de Morale Cattolica (De Katholieke
Moraal), wanneer hij zegt dat het eindpunt van Manzoni « een punt
aanduidt van poging tot overeenkomst, van wankele synthese tusschen
het danteske en het machiavellistische, tusschen het mystische en
het realistische, tusschen de theologische bevestiging en de sceptische
wanhoopt »
Borgese heeft zich een te verdedigen thesis vooropgesteld; een
thesis die in plaats van het resultaat van een langdurige studie onzer
oudere letterkunde te zijn, een aprioristische vondst is* Hij wil heel
onze letterkunde fatsoeneeren naar den stempel van deze vondst en
wanneer zij niet tusschen de enge holte van den stempel in kan, spant
Borgese zich met alle krachten in om ze er toch in te dringen, zelfs
zoo zij gereed is om dadelijk weer weg te springen, zoodra zij weer
vrijgelaten wordt* De thesis van het bovenmenschelijk karakter van
onze letterkunde is, hoe aantrekkelijk ook, niet vol te hoeden* Dat
de Italiaansche dichters — en hier bedoel ik allen — « het onderwerp
hunner dichtkunst niet hier beneden, maar daarboven, niet op de
beminnelijke aarde, maar in het oneindige » zouden gezocht hebben,
is grootendeels een paradoxe en een poging om aan de Italiaansche
poësie toe te schrijven wat het voorwerp van alle poësie is* Welke
groote schrijver tracht niet in het eeuwige en in het oneindige te
scheppen? Voorzeker ook de Italiaansche dichters, voorzoover zij
ware dichters zijn, hebben getracht, trachten en zullen steeds trachten in het eeuwige en het oneindige te scheppen, maar dit is niet
hunnerbijzondere karakteristiek, noch hun eigenaardig kenmerk* Dat
de Italiaansche letterkunde en kunst « het majestatische, het klaar
omlijnde, den tempel, het paleis » beoogen, is waar en wij weten het
reeds geruimen tijd, maar dat zij het « heilige » beoogen, is een illusie
van Borgese; wij zouden veeleer kunnen zeggen dat, met uitzondering
van zeer enkele gevallen, het heilige in onze letterkunde middel is,
niet doel* Aan onze letterkunde een overwegend godsdienstigen
inhoud te willen geven, heeft geen zin, terwijl het integendeel zeer
juist is haar te kenschetsen als strevend naar de artistieke volmaaktheid, naar den stevigen en klaren bouw en haar te vergelijken aan
een berg met scherpe en lichtende omtrekken* «De verzuchting naar
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de hoogste harmonie, naar de verhevenste orde » is zeer sterk aanwezig in de Italiaansche letterkunde, terwijl integendeel de kunst als
tverheerlijking van den mensch en als verbeelding van God» de
taak van alle grootere dichters en schrijvers van de gansche wereld is.
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Boekbespreking
MAX HERMAUT : Les Paradoxes économiques de VAllemavne moderne (i918-1931)*
Préface de M» Henri Lichtenberger* Un vol» in-8° avec 11 graphiques» — Armand
Colin. Paris» — 20 fr.
Nergens zijn de economische toestanden zoo paradoxaal als in Duitschland» Na
<ien oorlog, en trots de geldcrisissen, die malkander opvolgden, wist het de bijna mirakuleuze herleving van zijne nijverheid te verwezenlijken, het oog gericht op, en gehypnotiseerd door de Amerikaansche methodes» Zoo heeft het, door eene krachtige
inspanning, eene buitengewone positie op nijverheidsgebied weten te bemachtigen;
dank aan een algeheele vernieuwing van zijn materiaal beschikt het over een complex
van middelen en werktuigen, uitgebreider en volmaakter dan 't zij welk ander Europeesch land» Niettegenstaande dat alles, overtreft de huidige crisis in omvang alle
voorafgaande crisissen, en komt zwaar op Europa te wegen» Duitschland, het voorbeeld
van Amerika volgend, heeft zijn toevlucht genomen tot strenge rationalisatie van zijn
nijverheid bij middel van «trusts» en «cartels», en algeheel modérniseeren zijner
fabrieken; maar het leeft op geleend geld; en dat is zijn kwetsbare plek, de klip waarop het
gevaar loopt te stranden»
Uiterst interessant en leerrijk is het in dit boek uitgelegd te zien, duidelijk en
bondig, hoe Duitschland door zijn economische politiek de huidige crisis heeft verwekt»

T,
PIERRE VIÉNOT : Incertitudes allemandes. La crise de la civilisation bourgeoise
en Allemagne» — Librairie Valois. Paris» — 10 fr»
Schrijver heeft zes jaren, van 1923 tot 1931, in Duitschland doorgebracht» Een
paar voordrachten waarin hij zijne meening over zekere toestanden, welke hij van dicht
bij had kunnen nagaan, uiteen deed, geeft hij ons hier in vorm van essays terug»
Beknopt analyseert hij de erge crisis die het Duitsch maatschappelijk leven in de war
heeft gebracht en tot in zijn diepste grondvesten geschokt, en de psychologie van het
Duitsche volk tegenover de menigvuldige naoorlogsche levensproblemen, met haren
invloed op binnenlandsche en buitenlandsche politiek» Treffend toont hij hoe Duitschland al zijne vroegere, traditionneele idealen, zoowel als zijn vroegere opvatting der
moraal heeft laten varen in deze «Kulturkrise» die ten gronde ligt van al de moeilijkheden waartegen hete sedert jaren zulken bitteren strijd voert» De «civilisation bourgeoise », die de XIX eeuw vulde, heeft uitgedaan; ze antwoordt noch aan de mentaliteit van het volk, noch aan 't streven der jeugd» Het vroegere evenwicht is verstoord,
de traditionneele waarden worden in twijfel getrokken» Met een merkwaardig begrijpen
der Duitsche ziel, onderzoekt schrijver er de oorzaken van. Zijn boek is zeer belangrijk,
al is het soms wat al te beknopt, al blijft het wat al te veel bij algemeene bespiegelingen»

T.
ANDRÉ SIEGFRIED : La Crise britannique au XXe Siècle. Un vol» in-16° avec 2
cartes et 3 graphiques» — Armand Colin» Paris» — Rel» 12 fr»; br» 10.50 fr»
Sedert den oorlog is het economisch evenwicht in heel Europa gestoord; doch
nergens misschien zoo diep en onrustwekkend als in Engeland» Welke zijn de redenen
van dien hachelijken toestand? Engeland, verblind door zijne vroegere wereldheerschappij, heeft niet snel genoeg de algemeene omwenteling door den oorlog in de
economische toestanden teweeggebracht, noch zijn zoo veranderde betrekkingen met
de Dominions en de andere landen ingezien» Het heeft de vooroorlogsche handelsen nijverheidsvoorwaarden na den oorlog willen voortzetten; zijn geldwezen op zijn
vroeger peil houden, al was het dan ook op artificieele wijze, en vooral voor heel het
Britsche volk, den gewonen «Standard of living » van den arbeider ophouden» Maar
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het spartelt wanhopig tegen het enorm verminderen van haar export, eenerzijds, tegen
het vreeselijk toenemen der werkloosheid anderzijds» Welk is het deel van Engeland
Zelf, en dat van anderen in de huidige crisis, en kan deze nog overwonnen worden?
Wat mag Engeland van de toekomst verwachten? Al die problemen maken het onderwerp uit van dit allerbelangrijkst boekje, door schrijver, de welbekende professor aan
de «Êcole libre des Sciences politiques » te Parijs, met bondige klaarheid uiteengezet»
L»D»
G. DANSAERT : Frédéric de Mérode en 1830» D'après des documents inédits»
Préface de M» Valentin Brifaut» — Albert De wit» Bruxelles» — 30 fr»
Frédéric de Mérode is wel een der meest populaire helden van onze omwenteling van 1830 : de eenige onder de leiders, die de bevrijding van zijn land met zijn bloed
bezegeld heeft» Hij was 38 jaren oud, toen hij sneuvelde, en had tot dan toe, alhoewel
zeer bekommerd met de toekomst van België, een stil en gelukkig leven geleid, ver van
de politiek» Om welke redenen wordt niet juist geweten, vroeg hij in 1828 de Fransche
naturalisatie aan» Daarom vergat hij echter niet dat hij Belg was» Ook, bij 't eerste gerucht der omwenteling, aarzelde hij geen oogenblik, zich ten dienste van zijn echt
vaderland te komen stellen» Enkele weken slechts van geestdriftig strijden, van heldhaftige zelfovergave, toen sneuvelde hij, in blijde onderworpenheid aan Gods wil»
Anderen hebben zijn taak voltooid, hunne krachten heel hun leven lang gewijd aan
het opbouwen van België, maar Frédéric de Mérode, door het prestige van zijn vergoten
bloed, is « de » held van 's lands bevrijding gebleven» Hij was een hoogstaand mensen,
een oprechte christen, vol nederige offervaardigheid en edel zelfvergeten, een der zuiverste figuren van ons land»
Interessant is dit boek van zijn leven, al wordt het wat te zeer verzwaard door
al te veel detailleeren van geslachtboomen»
L» D»
Dr HERMAN WERNER SIEMENS : Hoofdlijnen der Erfelijkheidsleer, Rashygiëne

en Bevolkingspolitiek»
Er zijn wel meer nederlandsche boeken verschenen die aan intellectueelen de
erfelijkheidsleer pogen bekend te maken» Ik ken er echter geen die in zoo weinige (138)
bldz» erfelijkheidsleer, en hare verhouding tot rashygiëne en bevolkingspolitiek zoo
alomvattend en algemeen inleiden» Het is daarbij geen saaie wetenschap; het leert met
belangstelling»
Wie dus wat wetenschappelijks wil vernemen over de grondwetten der erfelijkheid, selectie, degeneratie, volkerenondergang, eugenetica, enz», gunne dat boekje
eenige avonden»
Hij is er daarom nog niet toe verplicht alles zoo maar zonder critiek te aanvaarden,
b» v» de beoordeeling van het standpunt der R» K» moraal tegenover de wettelijke steriliseering; noch als besluit van zijn lezing alles erfelijk te heeten en de erfelijkheid in
alle hare uitingen maar te laten begaan als een onafwendbare fataliteit, een indruk dien
het boek soms wel neiging heeft om op te wekken» Maar welk zelfs wetenschappelijk
boek geeft geen aanleiding tot bespreking of wat tegenspraak?
D» J» L»
CHARLES JOURNET : La Juridiction de VEglise mr la Cité. («Questions disputées »)»
— Desclee-De Brouwer et Cie» Bruges» Paris»
Schrijver bestudeert in zijn werk aard en uitoefening der twee machten, Kerk
en Staat» Zijn doel is het uiteen te zetten «avec clarté, exactitude et solidité, la formule
catholique gouvernant les rapports de la puissance spirituelle et la puissance temporelle:
ni confusion, ni séparation, mais distinction et union par subordination de 1'inférieur
au supérieur»»»» Te bewonderen zijn de wijze beginsels der Kerk aangaande het welzijn en de vrijheid der volkeren, zoowel als de voorzichtigheid en gematigdheid van
hare actie op de wereldlijke macht, voor het oplossen van kwesties die gedeeltelijk of
bij uitzondering van geestelijken aard zijn»
Dit boek is een kostbaar vade-mecum voor katholieken die aan sociale of politieke actie doen» Het zal licht werpen en daardoor veel dienst bewijzen, op de leidende
beginsels der laatste pausen, alsook een klaar begrip der christenheid in haar huidig
voorkomen geven»
J, B»
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RENÉ JEANNE et PIERRE MARIEL : La Griffe du Lion. (Les romans mystérieux)

Editions Tallandier* Paris • — 12 fr*
Meryam, een Armeniaansch meisje heeft aan haar stervende moeder gezworen
dat zij alles in 't werk zou stellen om den man die haar vader vermoord en haar zuster
onteerd heeft, terug te vinden en te dooden* Later, opgenomen in de troep van een
rondreizend cirkus, meent zij — na allerlei dramatische gebeurtenissen — hem te herkennen in dengene die haar tot een onverschrokken leeuwentemster heeft opgeleid,
en dien zij bemint* Wat zal ze doen om haar belofte te houden, en zich los te maken
uit het ingewikkeld net van liefde en haat, jaloezie en bedrog dat haar omgeeft?
Een roman dat niet veel met letterkunde te doen heeft : niets anders dan lichte
uitspanningslectuur*
L* D*
PAUL DOTTIN : Samuel Richardson 1689-1761* Imprimeur de Londres* Auteur
de Pamela, Clarisse, Grandison* — Librairie académique Perrin et Cie* Paris* —
45 &•
Een boek van ongeveer 500 blz* dat men niet gemakkelijk loslaat, eens dat men
het in handen neemt* Het is een zeer volledige, soms te nauwkeurige, maar altijd pittige
studie over den eenvoudigen drukker die, op reeds gevorderden leeftijd, zich op eens
als door een soort mirakel, als een groote schrijver ontpopte, stormenderhand plaats
nam tusschen de grootste romanciers van Engeland en van elders, beurt om beurt drie
lange romans uitgaf, die een diepe verandering in de letterkunde teweeg brachten*
Richardson heeft stichtende boeken willen schrijven, om de wraakroepende corruptie
der hoogere kringen te keer te gaan* In «Pamela» verheerlijkt hij de deugd van een
nederig dienstmeisje, blootgesteld aan de schaamtelooze vervolgingen van een edelman* « Clarisse Harlowe » is de tragedie van een allerdeugdzaamst meisje uit de burgerij snoodelijk ten val gebracht door een verdorveling; terwijl «Sir Charles Grandison »
ons het leven beschrijft van een jongeling, model van alle deugden, toonbeeld van alle
edellieden* Deze stichtende boeken geven evenwel de werkelijkheid met zulke levendige
kleuren terug, dat het ruwste realisme niets te reclameeren heeft : maar Richardson
heeft terzelfdertijd onsterfelijke figuren geschapen, al zijn zijne boeken nu wat al te
veel misschien in den vergetelhoek geraakt* Wie heeft er nog tijd om zulke romans die
geen einde nemen, te lezen? Doch interessant is het ze te kennen, dank aan den korten
inhoud dien schrijver, met zijn fransch scepticisme, er ons van geeft, alsook hun
ongelooflijken invloed en hunne wereldberoemdheid na te gaan* Een degelijk boek,
dat graag gelezen zal worden door dezen die zich met letterkunde bezig houden*
L*D*
FERDINAND OSSENDOWSKI : Esclaves du SoleiL Traduction de Robert Renard*
(Coll* der Maitres de la Littérature Étrangère)* ^- Albin Michel* Paris* — 15 fr*
Na zijne interessante boeken over de geheimzinnige landen van het verre Oosten,
geeft schrijver ons ditmaal zijne indrukken over de Fransche colonies van West-Afrika,
die hij onlangs bezocht* Daar de wetenschappelijke beweringen van zijn vroegere boeken
door zekere geleerden soms aangevallen en in twijfel gebracht werden, neemt schrijver
nu de voorzorg, ons bij voorbaat in zijn voorwoord over de bronnen zijner documentatie in te lichten : zijn boy, talrijke negers van alle slach en kunne, en voorts al de blanken
— gouverneurs, ambtenaars, planters, kooplieden, geneesheeren, officiers — die hem
rondleidden en te woord stonden* Aldus uit eerster hand gedocumenteerd, licht hij
ons in over het zieleleven der zwarten, helpt ons wezen en karakter begrijpen der
menigvuldige negerstammen, zoo diep verschillend van streek tot streek, en brengt
ons in aanraking met die geweldige natuur waar de zon heer en meester is, en soms een
wreede, geducht dwingeland*
Dit boek bevat menige belangrijke bladzijde en zal graag gelezen worden door
al wie behagen schept in reisverhalen*
L* D .
PAUL LESOURD : Uannée missionnaire 1931* 667 p* Desclée-De Brouwer* Paris*
— Prijs : 10 fr*
Een schat van inlichtingen* I e deel, Algemeene organisatie der Missiën; II e , een
overzicht van elke Missie; III e , Lijst van al de Missie-orders; IV e , de werken die hulp
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brengen
aan missionarissen en de wetenschappen die door hen bevorderd worden :
V e , ethnologie en geneeskunde; Ve, leven en missievraagstukken; VIe, volledige lijst
der Fransche en Belgische missionarissen.
Het belangrijkste voor ons, is wel de plaats welke België in het missiewerk inneemt,
te bestatigen : overal komt ons land op de tweede plaats, wel is waar verre achter
Frankrijk, maar toch een heele stap vooruit op Italië, een groot land met 38 millioenen
inwoners.
Bijna al de kaarten, als illustratie gegeven, zijn ook het werk van een Belg, Pater
J. Verschueren, gekend door zijn «Algemeene Atlas voor België» en zijn Woordenboek.
Al wie belang stelt in Missie-Werk, — en wie van onze katholieke Belgen stelt
er geen belang in? — moet zich dat handig handboek aanschaffen.
B.
KEES VAN BRUGGEN : De Droge Koetjes. C. A. J. Van Dishoek; 1931.
Het gegeven : hoe twee bejaarde stadsmenschen op den buiten rentenieren, gaf
aan den schrijver gelegenheid, om gepast en ongepast allerlei personen en toestanden
te hekelen. Soms op een scherpe en oorspronkelijke manier, soms min knap ook, Dit
boek mist den gloed en de verbeeldingskracht van den kunstenaar, om veelal bij het
gewoon belachelijk maken van den zich meerderwaardigachtenden burger te blijven.
A, D.
MARIA ALGOET : Regendrup. Gedichten. — Steenlandt, Kortrijk. — 1931.
Verzen, die wel getuigen van een vroom en edel gemoed, maar met kunst geen
uitstaans hebben.
A. D.
MARIE VAN DESSEL-POOT : De Uittocht. C. A. J. Van Dishoek, Bussum. — 1931*
Een roman, die den strijd tegen de stad en den ondergang der boeren uit de Brusselsche omgeving verhaalt, doorweven met een liefdegeschiedenis, die het boek aan
rijpe lezers voorbehouden maakt. Het is eerbiedig tegenover het katholicisme geschreven
en misschien het werk van een geloovige, maar in alle geval, mist het den katholieken
geest. Het behoort overigens tot de goede middelmaat, al zijn de karakters die de schrijfster teekent wel wat gewoon sedert Streuvels en al blijkt zij nog te veel belang te hechten
aan het beschrijvende element in den roman»
A. D«
Dr E. DE ROOS : Het Essayistisch Werk van Jacqa.es Riviêre. H. J. Paris, Amsterdam*
De beste manier om een schrijver te leeren kennen, zal wel altijd blijven, zijn
werk zelf lezen. Een uitgebreid essay over een essayist schijnt me steeds een min of
meer overbodig werk. Dr De Roos heeft dit echter over Jacques Rivière als academisch
proefschrift toch aangegaan — maar na zijn boek gelezen te hebben, vind ik het betwijfelbaar dat de figuur van de oud-directeur der Nouvelle Revue Francaise er klaarder door geworden is. De studie is ten andere op die academische manier geschreven,
die buitengewoon veel moed vraagt, om tot het einde toe gevolgd te kunnen worden.
Uit de literatuuropgave en het gebruikte materiaal blijkt dat Dr De Roos zich nochtans
geen inspanning heeft gespaard. Voor wien niet op de hoogte is der Fransche letterkunde, kan dit werk eenig inzicht geven, maar dan dient er op gelet, dat de schrijver
sommige personen, den katholiek Massis o. a. beneden waarde schat, en niet geaard
schijnt om hun geestelijke houding te begrijpen.
A. D.
RICHARD DEWACHTER : Polieneken Denkei. De Standaard, Brussel. 12 fr.
Pol Denkei, wordt om zijn drinken, door zijn vader het huis ontzegd. De jongen
geraakt heelemaal aan lager wal; zelfs de dood van zijn vader brengt daar geen verandering aan. Jaren later op een kerstavond, als Pol met zijn maten voor Drie Koningen
speelt, belanden zij in het gasthuis, waar zijn moeder te sterven ligt. Het wederzien
beteekent verzoening en inkeer. Alhoewel Dewachter niet geloofd most worden om
de oorspronkelijkheid van onderwerp of karakterteekening, dient toch te worden erkend
dat hij enkele bladzijden hier en daar boeiend kan schrijven, en dat alles samen genomen
zijn werk toch wel tot de goede middelmaat behoort. Maar het mist steeds den gloed
en de spanning die noodig is om het gewoonste gegeven met den glans der schoonheid
te doorstralen.
A. D #
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Dr. OSWALD EVERAERT : Tineke* Davidsfonds, Leuven. — 1931.
In honderd bladzijden druk schrijft Dr. Everaert een leven dat zoo rijk aan gebeurtenissen is, dat het niet in een kleine bespreking samen te vatten valt. Zijn boek
is ontroerend geschreven en het is goed verhaald. Maar het week-romantische van
opzet en karakteruitbeelding schaadt den indruk dien het nalaten zou. De schrijver
heeft ons in de waarschijnlijkheid van zijn werk niet kunnen doen gelooven : er bestaat
een verhouding tusschen werkelijkheid en verbeelding die niet straffeloos verbroken
kan worden. Als Dr. Everaert dit in een volgend werk inziet, bestaat er kans dat hij
ooit een prozaschrijver van naam zal worden.
A. D.
Dr. JUL. PERSYN : Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen* Davidsfonds,
Leuven. — 1931.
De kritikus geeft hier een inwijdende en kritische studie over het werk van twee
der belangrijkste schrijfsters uit het Noorden. Dr. Persyn verveelt nooit door houterigheid of geleerddoejierij, en nochtans straalt zijn geweldige belezenheid op elke bladzijde door. Zooals gewoonlijk velt de kritikus een mild, een al te mild oordeel over het
besproken werk. Het Davidsfonds deed wel dit werk in het bereik van velen te
brengen.
A. D.
JAN VAN RUUSBROEC-VIERING.

Dit jaar op den 2en December is het 550 jaar geleden dat de Grootmeester der
Nederlandsche mystiek ter Godsschouwing werd geroepen. Een hooggetijde onzer
religieuze en letterkundige beschaving dat waardig moet gevierd worden. Naast de
comités die zich hebben gevormd om Jan van Ruusbroec als Nederlander en Gelukzalige te verheerlijken, en in verstandhouding met hen, zal het uitgeversbedrijf «Het
Kompas» te Mechelen het zijne bijdragen om deze herdenking te bestendigen. Het
Kompas heeft daarom besloten een tweevoudige uitgave van 's Meesters werken te
bezorgen. Deze zijn in de meeste boekerijen niet te vinden, want de volledige uitgave
door David en de gedeeltelijke door Ph. Muller zijn reeds lang uitverkocht, en slechts
in handen van geleerden en bibliophielen.
Eerst en vooral verschijnt, in 4 deelen, de middelnederlandsche tekst naar het
standaard-handschrift van Groenendael, verbeterd of uitgelegd, waar het noodig is,
door andere handschriften of latijnsche vertalingen, en voorzien van de gewenschte
inleidingen en woordenlijsten. Aldus kan op korten tijd, aan de breedere schaar van
Nederlandsche intellectueelen en letterkunigen het volledig werk van Ruusbroeck
opnieuw worden aangeboden in een tekst die vertrouwbaar is en zijn belang bewaart, ook al moest het, bij de critische uitgave, voor eenig afzonderlijk tractaat verkieselijker blijken een anderen codex tot ligger te nemen.
Daarnaast, om aan den wensch der wetenschappelijke kringen te voldoen en in
een noodzakelijk langzamer tempo, de critisch uitgave van elk der tractaten afzonderlijk,
waarbij, om het kort te vatten, niets verwaarloosd zal worden van wat, met het oog op
den tekst, zijn geschiedenis en inhoud, tegenwoordig wordt vereischt.
Als geestelijk monument der eigenlijke feestviering, zal een gedenkboek, in een
twaalftal monographiën door tal van vakgeleerden, een algemeen overzicht geven over
den huidigen stand der Ruusbroec-studie. Door de nieuwe synthese van de vele over
reeds talrijke uitgaven en tijdschriften verspreide gegevens, zal dit overzicht ook aan
het verdere wetenschappelijk onderzoek een welkome hulp bieden.
Van de tekstuitgave verschijnt het eerste deel voor December. Het zal Ruusbroec's
twee eerste werken, Dat Rike der Ghelieve en Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht
bevatten. Het Gedenbkoek, getiteld : « Jan van Ruusbroec, Leven en Werken» zal op
2 December verschijnen.
Van de critische uitgave verschijnt in het voorjaar 1932 als eerste tractaat het
meesterwerk onzer mystiek, Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht.
De wetenschappelijke verzorging dezer uitgaven heeft het Ruusbroec-genootschap, te Antwerpen gevestigd, op zich genomen, terwijl voor de technische zijde het
Mechelsche Kompas zal instaan.
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J* K* A* MUSAUS • De drie Gezusters* Davidsfonds, Leuven. — 1931*
Dit kinderboek leest vlot en het boeit, maar er schuilt weinig opvoedende kracht
voor de lezertjes in* Een enkele alinea op bladzijde 35 staat er zelfs te veel; als de kinderen de zin begrijpen is het volstrekt verkeerd, en begrijpen zij niet, dan wekt het een
ongezonde nieuwsgierigheid*
A* D*
COLETTE YVER : Vincent ou la Solitude* — Calmann-Lévy* Paris* — 12 Fr*
Vincent, een droomer, een aristocraat der gedachte, is verliefd op de rijke Denise,
die juist haar diploma van dokter in de medicijnen verworven heeft* Om haar een breed
bestaan te kunnen verzekeren — want hij is arm — blokt hij met onvermoeibare wilskracht om zijne «agrégation» te halen* Een plaats wordt hem aangeboden, het leven
lacht hem toe in schitterenden glans* En dan, schielijk, worden al zijn duurbare levensplannen verbrijzeld* Door tuberculose aangetast, moet hij naar een sanatorium* Na
lange maanden verbeterd zijn toestand, doch heelemaal genezen zal hij niet* Hij moet
van t' huwelijk afzien, vaarwel zeggen aan Denise, aan al zijn liefdedroomen* Zijn
ziekte, waaraan hij niet zal sterven, doemt hem tot eenzaamheid* En nu komt de bittere
strijd, die van dezen droomer, een man zal maken, die hem na de eerste bange tijden
van wanhoop en opstand, de grootheid en den zegen van smart en sacrificie zal leeren
inzien, en doen begrijpen hoe vruchtbaar zijn eenzaamheid worden kan, door offervaardige liefde en algeheele overgave aan Gods wil* Zoodra zijne krachten het hem
toelaten, en op aanraden van Denise, onderneemt hij de studie der geneeskunde, en
wijdt zijn leven aan de tuberculeuzen, zijn broeders*
Een schoon, diep christelijk boek dat ten zeerste mag worden aangeprezen*
L*D*
Boeken uitgegeven bij : Wolters-Groningen*
Drs* H* R* S* Vander Veen * Een honderdtal examenopgaven Engelsch-Nederlandsch*
L* Goemans* P* Larochette et Sondervorst : Exercices adaptés au Précis de Grammaire Francaise*
Dr* Ph* A* Van Lansberg* fee uitgave) : Lyceum-Herdrukken II Vondel*s Gysbreght
van Aemstel en Leeuwendalers*
E* Slyper : Vormleer voor Homerus en Herodotus met Woordenlijst*
J* J* C* Starkenbrug : Uit onze omgeving*
C*G* Kaakebeen en Dr* R* Verdeyen : Esmoret: (Abelspel uit de veertiende eeuw)*
Albert Dory en A* Wepster : Twee jaar Fransch*
C* R* C* Herckenrath en Albert Dory : Fransch taalgebruik verhelderd*
Uitgegeven bij : N* V* Van Loghum-Slaterus' uitgeversmaatschappij Arnhem*
Dr* J* A* de Koning : Rathenau*s denkbeelden over onze samenleving*
Dr* E* Slyper : Vormleer voor Homerus en Heordotus, met woordenlijsten*
J* G* Kramer en J* Vander Klei : Feiten en Verhalen*
Aug* A* Boudens : Onze Moedertaal* Taalboek voor de R* K* Muloschool*
Aug* A* Boudens : Inleiding tot onze Moedertaal* Taalboek voor de R* K* Muloschool*
Drs* H* R* S* Vander Veen: Een Honderdtal Examenopgaven-Engelsch Nederlandsch.
L* Goemans : Exercices adaptés au précis de grammaire francaise*
Bruno Frank : Zwölftausend*
A* Conan Boyle : The Maracot Deep * Lost World under the Sea*
L* Bot : Die Ewige Quelle*
Dr* Ph* A* Lansberg : VondeVs Lucifer en Adam in Ballingschap*
C* R* C* Herckenrath en Albert Dory : Fransch Taalgebruik Verhelderd* Spraakleer voor school en eigen voorbereiding*
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Inhoud van Tijdschriften
DE VLAAMSCHE GIDS (Oktober). — Hans Van Werveke : Een geschiedenis
van de Nederlandsche Taalgemeenschap* — August Van Boeckxsel : Het Hemd van
den Koster» — V* De Maesschalck : Herleving» — Lambrecht Lambrechts : Het Diestersch bier* — Dolf Roels : De Russische Letterkunde* — H* V* T* en Jozef Peeters :
Boekbeschouwing* — Nieuwe Uitgaven*
ROEPING* (Juli) - Prof* Léopold Levaux : Léon Bloy I* - Dr* Mr* L* J* C*
Van Gorkom : Chequers* — Math* Kemp : Alsdorf (vers)* — B*: Spanje*** en de intern*
katholieke pers* — Jan Engelman : Godsdienstige kunst in Zuid-Duitschland* — Prof*
Dr J* A* Veraart: Sociale economie bij jongere Katholieken (slot)* — A* De Wilt, S* J*:
De strijd om het Gregoriaansch, — A* J* D* Van Oosten : Zuidwester over de Leuvehaven (vers)* — G* C, J* D* Kropman : Triomf der levenden* — Gabriel Smit:
Epitaaph»
ROEPING (Oktober). — Gerard Knuvelder : Vormkracht* - Prof» Dr J» A»
Veraart: Kapitalisme en Katholicisme» — Dr» G» Vrijmoed, O» F» M», Het kapitalisme
en wij, Katholieken» — Jos» Van Wel : In het hol van de leeuw» — Max Van Poll :
Kapitalisme en Politiek» — Kroniek, G» K»: De rede van Weve; — Veraart over Nolens*
DE GIDS (Oktober). — Stemmen uit de Redactie* — M* Roelants : Het leven
dat we droomden (slot)* — F* Van der Kooi: Oceaanvliegers* — Arthur Van Schendel:
Wachterlied* — R* F* Beerling : Een russisch denker Leo Sjestow* — Dr J* B» Manger,
Jr : 1903, een keerpunt in Engelands geschiedenis» — W» J» Van de Woestyne : De
positieve bestrijding van het oorlogsgevaar» — A» M» Hammacker : Hedendaagsche
glasschilderkunst» — M» Nyhoff : Kronijk der Nederlandsche Letteren» — Buitenlandsch overzicht* — Bibliographie*
DE GEMEENSCHAP (Juli). — A» Helman : Triangel, Abelspel in 4 bedrijven»
— Pierre Kemps : Kleine Gedichten* — Eric Van der Steen : In Memoriam, enz» —
Leo Van Breen : De Waanzinnige* — Bladvulling*
ELSEVIER (Oktober). — G* J* Hoogewerff : M* C* Escher, Grafisch Kunstenaar, met zelfportret en 15 andere illustraties» — F» M» Schnitger : Javaansche Dansen, II (Slot), met 8 illustraties» — P» H» Ritter, Jr»: Nolens, de Mensch, met 3 illustraties» — Hélène Swarth : Bezoek» — A» J» D» van Oosten : Regen in Goringhem» —
Josine Reuling : Sara Vierhout, V» — A» J» Luyt: Allegorie van Handjes en Touwtjes»
— Henri van Booven : Draadloos (fragment)»— Jan H» de Groot : De Zelfmoordenares» — Kroniek» — Boekbespreking»
LEVEN EN WERKEN (September). — Marie Schmitz : Aan het Overzetveer» Annie Salomons : Kleine boekjes* — A* Potassa-Kummel : Boeken en kinderen» —
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S. Levisson : Motregen. — A. B. : Munster. — L. d'Audretsch : Yang Kuei Fei. —
Maryanne v. Lochem : Indrukken. — C. Cremer Martin : Gebed. .-*- Onze Bijlage. —
L. Simons : Boekbespreking. — E. C. K. : Boekbesprekingen.
LEVEN EN WERKEN (Oktober). - Marie Schmitz : Aan het Overzetveer. Antoinette Van Hoytema : Visby. — Dr J. D. Bierens De Haan : Het Satirische in de
Letterkunde. — A. Hallema : Een vrouwengevangenis voor honderd jaar terug. —
Huib Luns : Kunst en Cultuur. — E. C. K. : Boekbespreking.
LA REVUE BELGE (15 Octobre). — Eden Phillpotts : La rosé rouge. — J*
Leblanc : La crise économique et Ie chomage, — Marcel Rauff : Le cinéma peut-il
devenir un art personnel et original? — R. du Bois de Vroylande : Notre Flandre
(poèmes). — M. Thomas : Les guêpes prédatrices. — I. B'riggs-Myers : Le meurtre
& venir (roman). — Thoman Greenwood : Lettre de Londers; le centenaire de M*
Faraday. — P. Tchoffen : La quinzaine politique.
LA REVUE GENERALE (Septembre). — B. P. Van Zuylen : La nonciature
Pecd. — R. Devivière : Van nu en straks et le mouvement de 1880-1900. — Philippe
de Zara : Quatre étages en quatre mois. — H. P. Taffin : Fleurs du Japon (poèmes)•
— France Adine : Rosé Marine II. — Des. Denuit : Louis Le Chardonnel. — Dom
Ch. van Oost : Croquis polonais. — F. Baudhuin : La vie économique et financière :
Mme Gina Lombrose et le machinisme* — A. Melot : Chronique politique. — Notes
critiques.
LA REVUE GENERALE (Octobre). — P. Nothomb : Les dragons de Latour
(Roman I). — ... La politique financière et sociale des gouvernements Jaspar. —
Vte Ch. Terlinden : Les milices communales en Belgique. — Luc. Christophe : Le
poète F. Severin. — Fr. De Voghel : Huit jours a Mariakech. — Jean Valschaerts :
La section littéraire du congres de TA. C. J. B. — A. Goffin : L'art vivant. — F. Baudhuin : La vie économique et financière. — A. Melot : Chronique politique.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (Juli). - Marcel Jouhandeau : Veronicana. — Rainer Maria Rilke : Du livre d'heures. — Julien Benda : Les idees d'un
républicain en 1872. — G. Ribemont-Dessaignes : Histoire de Dada (fin). — Paul Léautaud: Mots, propos et anecdotes. — Jean Schlumberger : Saint-Saturnin (II).
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (Septembre). - Fr.Paulhan: Réflexions,
— Pierre Herbart: Zone dangereuse. — André Gide : Jeunesse. — D. S. Mirsky : Histoire d'une émancipation. — Jean Schlumberger: Saint-Saturnin (fin). — Chroniques*
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (octobre). - Jeanne Rivière-Leproust:
Sur mon frère. — C. F. Ramuz. : Episode. — Giuseppe Ungaretti : Hymnes. —
Denis Saurat : Pierre Hamp. — Pierre Hamp : L'Offense aux Dieux. — Emmanuel
Berl : Mythologie amoureuse. — Chroniques. — Notes.
NUOVA AUTOLOGIA (1 Septembre). — Fausto Maria Martini t Appunti
di vita di guerra, I. — Arturo Marescalchi : Inchiesta su le aspirazioni dei bambini.
— Alfredo Panzini : La sventurata Irminda! (Romanzo del tempo che fu, che sarè),
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III» — Principessa Maria Radziwill : Guglielmo II e il Principe di Bülow (da un carteggio inedito)» — Ugo Betti : Una bambina sotto un camion - Novella. — Giuseppe
Gabrieli : Un grande orientalista : Ignazio Guidi» — Note e Rassegne.
NUOVA AUTOLOGIA (16 September). — Enrico Corradini : Riforma della
storia d'Italia» — Alfredo Panzini : La sventurata Irmindal (Romanzo del tempo che
fu, che sara), Fine» — Fernando Liuzzi : Profiló musicale di Jacopone (con melodie
inedite). — Luigi Pompilj : Elisa (Novella)» — Fausto Maria Martini : Appunti di
vita di guerra (II, Fine)» — Nicola Parravano : L'alcool carburante» — Rino Alessi :
Trieste» — Note e Rassegne,
NUOVA AUTOLOGIA (i Octobre). — Salvator Gotta : La fortuna secondo
san Matteo, L — Giuseppe Lipparini : Pascoli e Gandiglio» — Luigi Rava : Il «Grido
di dolore» e 1'ignoto opuscolo di Napoleone III su «L'Onor Militare » (1833)» —
Francesco Flora : La rivelazione di Freud» — Luigi Falchi : I drammi seri e giocosi
di Carlo Goldoni» — Alessandro Ghigi : L'origine delle specie neirodierna biologia
sperimentale» — Note e Rassegne»
NUOVA AUTOLOGIA (16 Octobre). — Guido Mazzoni : Ippolito Nievo..—
Salvator Gotta : La fortuna secondo san Matteo» Fine» — Alberto Spaini : Lo spettacolo puro : Sviluppi della scenografia tedesca» — Fabio Tombari : Leggende romagnole*
— Corrado Zoli: Mandati internazionali» — Grazia Deledda : Retroscena del mestiere:
Elzeviro d'urgenza» — Aldo de Rinaldis : Pisanus Pictor» — Giuseppe Pession : Il servizio telefonico in regime fascista» — Note e Rassegne»
WESTERMANNS MONATSHEFTE (Oktober). - Das haus der Damonen»
Ein Roman urn den alten Goethe. Von Hans von Hülfen» II» — Gebet eines alten
Bettlers» Gedicht von Kurt Max Grimm» — Aus der Biedermeierzeit» Von Hildegard
Zimmermann» — Lebensbejahung» Von Pniv»-Prof» Dr» F» M» Verwenen» — Altes
Lied» Gedicht von Karla Hoeker. — Vom Zauber herbstlicher Früchte» Von Anton
Mayer» — Schrebergarten» Gedicht von Gertrud von den Brincken» — Rüszliche
Bakterien» Von Prof» Dr» Wilhelm Henneberg» —- Jan Mayen» Gedicht von Anna
Rappstein» — Der Schwarzmantel» Von Friedrich von Gagern» — Industriegelande
bei Nacht» Gedicht von Herbert Hippel» — Die schone Wienerin» Von Dr» Alma
Stefanie Frischauer» — Heroische Spordeistungen» Von Kurt Seeger» — Das
Auto» Gedicht von Walter Dietiker» — Ein Musketier in Siebenbürgen» Novelle
von Otto Folberth» — Herbstlied» Gedicht von Hans Gafgen» — Wildtauben» Von
Dr» Curt Floericke» — Mein Weg zu den Gefangenen» Von Lenka v» Koerber» —
Hyvasti — Hyvasti I Fahrten in Lappland» Von Gustav Braun» — Der Regenbogen*
Aus Kunst. Natur und Leben, — Literarische Rundschau, u. s» w.
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ï Algemeene Bankvereeniging |
ï

en

5

I Volksbank van Leuven N.V. |
Kapitaal: 200.000.000 f r.
Reserves; 35.000.000 fr.
ZETELS:
ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 70-72
BRUSSEL. Arenbergstraat, 5
GENT, St-Baafsplein, 20
LEUVEN, Muntstraat, 9
RONSE, Abeelstraat, 2

FILIAAL:

Bank voor Handel en Nijverheid N.V.
KAPITAAL : 10.000.000 Fr.
Leiestraat, 21
K
KORTRIJK

J

ALLE BANK- EN BEURSVERRICHTINGEN
R E K E N I N G E N O P ZICHT E N TERMIJN

BRANDKASTEN:
Spaarkas - Veertiendaagsche rekeningen - Kasbons
Inningen - Wissel - Vreemde munten - Coupons
Beursorders op de Beurzen van Antwerpen» Brussel
en Buitenland - Correspondenten in alle plaatsen
van het binnenland en van het buitenland.

::mniMUMuniMUMHiMMuimiuimiiui::
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

ONTVANG DE

Vatikaansche Uitzending
MET

HET

INGELENTOESTEL
INGELEN BEZIT ALLE HOEDANIGHEDEN :
FONOAANSLUITING
EENKNOPSREGELING
VOEDING OP LICHTNET
EN ZUIVERHEID EN KRACHT
MEER SELEKTIEF DAN WELK
ANDER TOESTEL
GETROUWE WEERGAAF VAN
STEMKLANK EN MUZIEK
ONTVANGST DER GOLVEN VAN
12 TOT 2 1 0 0 METER.
V I R O N . V . - T U R N H O U T S C H E BAAN 412

ANTWERPEN
TELEF. 521.58
Onderteekende:
straat, n'
te
verlangt inlichtingen en prijsopgaaf over het Ingelentoestel.
Handt.
1

c=z&:

t=®=l

;|c=®i=]

ALGEMEEN
BELEGGINGSKANTOOR "
Zetel: 45, Quellinstraat, ANTWERPEN
Kapitaal: 40 millioen fr.
TELEGRAMADRES :

KANTOBELEG,
ANTWERPEN

ï

TELEFOONNUMMERS

247.60-234.15
244.36

Een Vlaamsche Holding !
Stichting van en participaties in Maatschappijen.
Alle Beurs verhandelingen - Beheer van vermogens*
Loopende rekeningen op zicht en op termijn.
Verzekeringen.

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

Beheerder-Bestuurder
Mr. Oct. Engels.

Leden :
MM. Edm. Bernaerts.
L. Crauwels.
Jos. Deckers.
A. Pira.
Dr. A. M. Poelmans.
A. Ruys.
(C=®=3|

|«=©=|| - #

CIGARCÓ

CI6ARCTTC5

ereiie

i

Opvoedingsgesticht HEILIG GRAF |
TURNHOUT

I

•paaHMppJHp-npVpHpBai

=s

LAGERE AFDEELING;
|
MIDDELBARE AFDEELING;
j
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de j
Universiteit.
§
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnen- j
naad, snijkunst.
§j
LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
j
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming'van regentessen, 1
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
s
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALIAANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.
Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.

^ S e t t e r f CSt^CtS
8 - 9 - 1 0 , Sinter-Goedeleplein

- BRUSSEL

!>• Vaten & Koperwerk & 6ewaden
Kerkmeubelen & Êeüigbeelden & Vlaggen
6od8dienstige geschenken.

I

II AUG. VAN C A U W E L A E R T : ^

Het Licht achter den Heuvel

«

ROMAN

fl|^

P

"

ffif

"

•

jl " ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd." I I H
Il
JOH. D E MAEGHT, in " Het Laatste Nieuws/* | | H

BESTEL UW BOEKEN in den

- 21 -

Huidevettersstraat

Kath. Boekhandel « V E R I T A S »

ANTWERPEN

C 3
O 9

ZUIVERE WAAR IS GOEDE

WAAR!

o

o?5

fel De Beukelaer's Producten
>£
•©•

•o*
•o*

V BISCUITS

Ü5EXQUIS
fel WAFELS
fel BONBONS

CHOCOLADEN
CARAMELLEN
TOFFEES
PRALINES
FONDANTS

•9*
•o*

i•o*j Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

:s?MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!
c 9
•o*
—
•o» * ó * • « • «O» »o« *o« •©• «o* «o* •«*• •©• «6» « Ö * «o* *u« •©• • « • *o« «o* •©• «o* »ó* *o« •%#• •©• *%**

Eteidteslxci
De.Stofzui^er met
wereldï^epixtatie
Gemakkelijke hanteerinp.
Qebouwd voorjaren.
Cnorrne zuigkracht
Solide constructie.
'Zeer sterke motor. ^{&§&{
elegante vorm.
ffi^
JS/ooit smeren.
]i 5 ^ f = ^

TELEFOON

288.14
LEOPOLDSTB-21 ANTWERPEN

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

BB
BB
BB

BB

BB
BB

BB
BB
BB

^

<;I:\MI:I?T

KOLIi-llLA\
Kleurgevoelig
Lichtkringvrij
Hoogste gevoeligheid
Feillooze onderlaag
uitstekende
houdbaarheid

Star der films
voor

Familieopnamen
Land s c h a p p e n
Toerisme en Sport

AAN

ONZE GEËERDE LANDBUFEN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kle'nbloemige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Win erharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.
Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwisselj.
Rembours 5 fr. meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 4 0 FRANK,

FIRMA

BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2 3 3 6

CHOCOLADE

Martougin
DE

BES E

IN

GELRLIK!

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

MINERVA

I
• -

ZONDER
£u \J 1^ U U IX

KLEPPEN
1 L i l

M

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zijn
waarde
nooit
verliest

H
•
--

1 \ L L I

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN
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De "Verzekeringsmaatschappij |
van den Belgischen Boerenbond" |
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

|

KAPITAAL 5.000.000 Fr.

j

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN

|

Verzekert iedereen

i

tegen

J

BftAND

j

ONGEVALLEN

j

GLASB1AAK

]

op het LEVEN, enz.

•

Toestand o p einde 1930 :

i

183.000 bestaande verzekeringskontrakten.

i

47 millioen fr« totaal jaarlijksch premieïnkomen.

j

8,4 tnilliard fr» verzekerd kapitaal in Brandverzekering.

I

170 millioen fr* verzekerd kapitaal in Levensverzekering,

j

9

B

B

I SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S I
B

1
|

1

B
B

®

Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS
B

|

(Waas)'

|

v

B

a
e

• •

B

B

I

a

1 TELEFOONS:27-98-386 É r T O K | I D ^ F ? ? p ^ M
I
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BRIQUETER1ES
fc.svt.KA
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I
|
g

1
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Gedeponeerd Merk

• • •

I

S

ffl
®
ffl
B
ffl
ffl

I

S Asbest - Cement Leien 1
I

i

B
B
B
B
B

1 - V t a k k p (>n Crnlfntafpri ~ |

1

i
I
|
|

1

FABRIEKEN VOOR :

B
B
B
B
B

B

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
1
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN 1
BETON-PRODUKTEN - BETON-BRANDKOFFERS 1
GEWOON EN KUNSTVAATWERK
|

i

I
STEENBAKKERIJEN
§
B
JU
1 DRUKKERIJEN
BOEKBINDERIJ I
!*>

B
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R. VI. Hoogeschool voor Vrouwen
Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 1 1 , Antwerpen
:'.'}

•:::•.

Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde - Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten - Rechten - Sociale vraagstukken, enz.
:$ •:::•

INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN :

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
Telefoon 710,32

ST.

LUDGARDISSCHOOL

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6 e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool)
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR

r^^nr^^ir^^nr^^ir^^Tr^^TB
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VLAMINGEN!
ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
EN VOORAL

|
S
g
S

| ANTWERPEN |
S
5

IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

5
•*

mm
S
SS
J^
«*«

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
** Het eenige Plantin-Moretus-Muzeum
*>
•* Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen *>
«* **» Gedenkteekens en Standbeelden •*• •*

p-»
pi»
•»
2»
•»

JJ

BH •

JJ

1

EEN KOOPSTAD

|

J2
2
JJ

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

•*
JJ
•*

«*

• • •

s

1 EEN WERELDHAVEN
«•
<••
2
«ra

Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

|
•»
E*
5»
wm
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T E U LIN G ' S
= = = = =

Uitgevers-Maatschappij

's-HERTOGENBOSCH

'

DE R. K. S T A A T S P A R T I J
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.—
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezit kan worden van allen
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici,
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet».
G. GORRIS (Studiën).

Gesticht van de Dames der H. Familie
THIELT (West-VL)
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 te verkrijgen bij de Overste.

| TUINBOUW
M
I
É
±
JË
£p
53
®

F L O R A N. V. I

Voorheen : W. JUCHEM & ZONEN
S T A T I E : O U D E G O D- - M O R Ï S E L

É
f

Groote keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. — SIERJUDBOOMEN. — Coniferen, jf
Heesters. — Groenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en D4HLIAS.
|f
Aleemeene aanleg van parken lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
<S>
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
§f
Inlichtingen en Prijscourant op aanvraag
^
Telefoon : Antwerpen 246.92
Postcheckrekening 103484
13

Bank voor Handel en Nijverheid
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN
Betrokken bij de ALGEMEEN E BANKVEREENIGINÖ, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

HOOFDKANTOOR : KORTRIJK
Telegramadres : N I J V E R B A N K

Postcheckrekening

Nr. 17545

BIJ- EN HULPKANTOREN :
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem»
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg"
steert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude,
Qheluwe, Ohistel, Qulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee,
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, L ngemarck,
Lauwe, Ledeghem, Lichtervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke,
Moesereen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp,
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle,
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Swevezeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevelghem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke.

BANK van het Arrondissement ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 107-109-111
ANTWERPEN

Het hoogste genot
>ii het lezen
bij
krijgt men

Gesticht in 1886 — Kapitaal: 15 Miljoen

door

Checkrekening : 3 c / 0 interest, terugbetaalbaar op zicht.
Geldbeleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 °/0

'n koffie te drinken

—

VERHURING VAN BRANDKOFFERS

—

HOOFDBUREELEN I

36, Lange Lootbroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout
14

•n

met

de BEUKELAAR'S
CHICOREI
Jrf

X Algemeene Bankvereeniging X
• en Volksbank van Leuven •
•
+

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72

•
+

^

Kapitaal : Frs. 200.000.000

^

•
•
•
+
•
J

•
ALLE BANKVERRICHTINGEN
Rekeningen op Zicht en Termijn
Fondsen

•
•
•
•
4.

•
•
•
+

•

•
•
•
•
J

•
Effecten
i

r
Roepons
SPAARKAS
Brandkoffers

•
•
•
4

•
•
•
+

•

15

J. Van Mierlo-Proost |
|

TURNHOUT

| LITHO- EN TYPOGRAPHIE
1
CARTONNAGE

|
j
1

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

Etiketten in Kleurendruk

•

- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden
H§
|H
JU
=

Telegram adres : VAMIPRO-TURNHOUT
|||
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending ÊË=
Postcheck-Nummer : 620.79
=
Telegramcoden in gebruik A. B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester | | |
Union-Rudolf Moss en Private Coden.
WË

Voor al Uwe bankverrichtingen
wendt U tot de

Caisse Générale de
Reports et de Depots
Koloniënstraat, 11 « Brussel
Opgericht in 1874

Kapitaal en Reserven : 4 0 8 millioen fr

Voorzitter van den Beheerraad

M. MICHEL LEVIE

.

ZOO

JUIST

VERSCHENEN

ZESTALIG
HANDELS
WOORDENBOEK
NEDERLANDSCH
ENGELSCH
FRANSCH
DUITSCH
ZWEEDSCH
SPAANSCH

DR. H.G. DE MAAR
DR. H G. DE MAAR
S. E. VAN PRAAG
N. C. STALLING
N. C. STALLING EN A. ZETHRAEUS
MR. D R . J. A. VAN PRAAG

PRIJS, GEBONDEN

GLD

12,50

Het zestalig Handelswoordenboek bevat totaal ongeveer 100.000 hoofdwoorden
met ruim een half miljoen hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Niet alleen de in den handel gebruikelijke
woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, maar ook de gewone woorden der
omgangstaal, zoodat men hiervoor de afzonderlijke woordenboeken voor iedere
taal niet behoeft te raadplegen. — Een uitvoerig prospectus met proeven van
bewerking zenden wij gaarne op aanvraag.
Bij den boekhandel In voorraad.
UITGAVE VAN

J. B. W O L T E R S - GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA

gniiiiniiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii»
5 STEUNT Belgische Ondernemingen 5
5

EN KOOPT

S

IMAP-F/N1
I

SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5
Beter
dan vreemde stelsels

F. MAES

3

|

Kathelijne Vest, 59 S
ANTWERPEN 5
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P. Noordhoff Groningen
De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de lijst der schoolboeken, waarvan het gebruik toegelaten is in de
of iciëele middelbare onderwijsinrichtingen :

P. WIJDENES
NIEUWE SCHOOLALGEBRA
Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2de druk.
Prijs per deel, stevig gebonden
f 2.25
Antwoorden I - III
f 1.00
* Grafiekenschrift
f 0.50
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
prijs per plaat
f 0.60
op karton f 1.— : op linnen
f 1.25
12 platen compleet f 6.50, op karton f 11.—. op linnen
f 13.00
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks) .
f 0.40
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra op hun school
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (hetzij van I, II
of III, voor klassegebrulk een present-exemplaar aan van deze 12
wandplaten, geplakt 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 figuren, gecart.

.

.

.

.

f 2.75
f 0.50

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

f 2 75
f 0.50

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

gebonden

.

.

.

f 2.25
f 0.50

1 Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

Ho Hand H u i s te B r u s s e l 1
Auderghemschelaan,

61-63

1 waar de nieuwe schooluitgaven gratis ter 1
inzage beschikbaar zijn.
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Clovislaan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. — Twee jaren studie :
één jaar algemeene vorming, een tweede jaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. — Officieel diploma na minstens één jaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij hei bestuur der K. S. S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84.

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE
BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken.

RnF^PNrirm telt200'medewerkers
D^I^J^lLlNVjlL/kJ
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied ;
verschynt iedere maand ;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken ;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 2 0 FR. PER JAAR

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

ü HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:

Columbia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149

COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

·_-_.
Compagnie Maritime BeIge

I
II
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I CONGO-LIJN
I
Spoed Postdienst tusschen
I
I ANTWERPENenCONGO
I ANTWERPEN - LlSABON* ~ TENERlFFE* - BANANA* II
I .
I
I
LIJN OP OOST - AFRIKA
I
I
LIJN OP
YORK
II
I
IILIJN OP LA PLATA
I
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LIJN OP BRAZILIE
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LIJN OP LOBITO
I
I
I . LI]N NORD PACIFIQUE
I
I IILIJN OP HET·VERRE OOSTEN
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I
(Lloyd Royal) .

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 •• ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES:

c

C 0 MAR BEL

»,

ANTWERPEN

80MA - MATADI en terog .
door de prachtig ingerichte paketbooten.

Gedfplomeerde geneesbeeren en verpleegsters aan boord.
*

Enkel voor Passaglers.

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaanschekust.

NEW -

iii

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
Twee-maandelijksche

postdi~n.st.

II

Twee-maandelijksche postdienst.
II

Maandelijksche postdienst naar Angola. .

RegeJmatige dienst van Antwerpen naar San FranciscoenVancouver.
Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.

AI deze schepen he bben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers s- klas.
Voor vervoer, relzen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN

.-

TELEFOON :

-.

« AGE N MAR IN», ANTWERPEN
Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 Hjnen)

TELEORAM-ADRES:

N. V. Drukkerij Erasmus, Oent

.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:
•
MARKGRAVELEI, 168 •
BEHEER:
•
LEMMÉSTRAAT, 12 •
ANTWERPEN _ •
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^
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•
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•
BEHEER VOOR
•
HOLLAND4N.INDIE
•
N. V. P. BRAND'S U
•
VAARTWEG
•HILVERSUM

XXXIE JAARGANG • • • •

MAANDSCHRIr

DECEMBER
1931
INHOUD : Stijn Stteuvels : A propos van verjaren en vieren. —*
E. De Hovte: Wetenschapswaan. — F. Rutten : Palermo. ~- ƒ. Caeymaex :
Ruysbroeck-Herdenking. — L. Picatd : Rond het Federaal Statuut. —
Pevtinax: Ringsteken. *— Boekbespreking. — Inhoudstafel.

CANADIAN ^ . . P A C I F I C
Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

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

rondom do wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Mlddellandsehe Z e e , West-lndiö.

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

Canadian Pacific Railway
Agenoy (Belglum) N. V.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

9 8 , Adolphe Maxlaan, BRUXELLES

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

Constance TEICHMANN

GESPREKKEN
MET DEN

BRUIDEGOM
Saamgelezen door

AUGUST VAN CAUWELAERT
Geb.

16 fr.

«Al deze brieven zijn frisch, spontaan en vooral diep-menschelijk. »
SBeyt/nevueót. AafüerpefL

JUL. PERSIJN.

A propos van Verjaren en van Vieren
Verjaren is iets dat alleen bestaat in de menschelijke verbeelding; de tijdsloop is een effene stroom zonder stilstanden of afmetingen* De menschen echter verdeelen den tijd en hechten belang
aan zekere verjaringen van den levensloop* Die verjaringen geven
dan aanleiding tot vieren of gevierd worden* De menschen vieren
geern, — er moet soms gevierd worden* Wat ware het leven zonder
feestdagen ?
Wat mij betreft* ik help geern vieren* dat doet deugd aan 't
hart* maar van «gevierd worden » heb ik een heiligen schrik, tenzij
ik er niet moet bij aanwezig zijn*
Bij eene verjaring wordt de gevierde — willen of niet — op een
voetstuk geplaatst, en daar wordt hem, in schoone woorden, tusschen
allerhande feestgeluid, de waarheid gezegd : wie ge zijt, wat ge
beteekent, uwe wezenlijke waarde voor uw tijd en voor uw volk,
en voor u-zelf; uw werk wordt op de weegschaal gelegd, ontleed,
beoordeeld, geloofd, enz* Van op dat voetstuk wordt den jubilaristegen-zijn-goesting dan meteen den uitkijk geboden over het lang
eind afgelegden weg — het verleden! en mag hij mediteeren op het
kortere eind dat hij nog te goed heeft* Met al die dingen krijgt hij
den indruk alsof hij voor 't eerst van zijn leven zijn eigen beeld
in een spiegel ziet staan* 't Slaat hem aan 't hart en verwonderd
roept hij uit : « Ben ik dat ? »
Mijn bewering is altijd geweest dat critiek en literaire beoordeeling in de eerste plaats dienen moet, slechts reden van bestaan
heeft, voor zoover zij een auteur bewust maakt aan zich zelf* (Zulke
critiek krijgt een auteur uiterst zeldzaam!) Maar nu dat vrienden
en Kennissen, vereerders van a'le kanten, ter gelegenheid van die
verjaring, me van dien feestdrank hebben voorgeschonken, moet
ik er bij voegen, dat er aan zulk soort beoordeeling, waardemeten
en identificeeren, voor den schrijver een gevaar verbonden is* Zij
die zoo goed weten uiteen te doen hoe bij een schrijver alles in mekaar
zit, hoe het een zijner werken uit het ander geboren wordt en ont881

wikkelt, die zulk een diepen kijk hebben over heel uwe loopbaan,,
beter dan gij zelf, omdat gij er nooit hebt over nagedacht, — jagen
u daarmede eene schuchterheid en vrees op het lijf, — gij die heel
uw leven met onbeschroomden stap uw wegen hebt gegaan en gewrocht 't geen voor de hand lag, begint nu opeens te aarzelen gelijk
een danser op glad ijs, gelijk een slaapwandelaar die wakkergeroepen
wordt en zijn weg niet meer vindt, — uwe onbevangenheid is verdwenen, ge vraagt u af : wat moet of wat kan ik nu aanvangen om
de voorgetrokken lijn te volgen, uwe evolutie in de goede richting
te voltrekken ? Het wit blad papier dat gereed op uw tafel ligt om op
te werken, schrikt u af, en ge wordt nu eerst gewaar*** dat scheppend
werk enkel groeien kan in een gemoed waar bewustheid en onbewustheid in gelijke dosis aanwezig zijn* Van het één te veel en
van het ander te weinig, de fontein borrelt niet meer, de zenuw
is verlamd!
Nu is de verjaringstreep overschreden — we hebben een nieuwen pacht geteekend van tien jaar! — laten we daarbij alle geredeneer vergeten, — het is ten ander alles veel eenvoudiger dan geleerden en de Wetenschap het beweren : bij een schrijver komen de
dingen van-zelf, — hij geeft uit wat hij inheeft, naargelang het groeit
en rijpt, — met die dingen doet hij wat hij kèn, niet wat hij wiL
Maurice Roelants komt het daar juist te zeggen in zijn nieuw boek :
« Wij worden tenminste zooveel geleid als wij meenen de dingen
te leiden* » Dat slaat bij hem op de daden van het leven in 't algemeen, maar evenzeer is het toepasselijk op de voortbrengst in de
kunst* Wij, schrijvers en kunstenaars, zijn de boomen waar de appelen op groeien* Wie zal zeggen vanwaar de appelen komen? En
wat kan het ons schelen, als ze er maar zijn?!
Ingoyghem, den 2 November 1931*
STIJN STREUVELS*
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Wetenschapswaan
(Naar aanleiding van het twistgeschrijf rond Konnersreuth.)
door is* De Hovre.
Tot een scherpen* onverkwikkelijken en persoonlijken twist,
rondom het «Raadsel van Konnersreuth,» ontaardde het meeningsen gezindheidsverschil* tusschen Dr* Fr* Gerlich* den woordvoerder
van den z*g*Z* « Konnersreuther Kreis » eenerzijds en de Professoren
Wunderle en Mager anderzijds* Dr* Gerlich heeft de namen van beide
geestelijken* hoogleeraren in de psychologie, gekoppeld, alhoewel
Prof* Mager enkel in de vijandelijkheden wordt betrokken, om het
in de oogen van zijn tegenstander als vermeend advokaat van Wunderle
na dezes optreden op het Psychologen congres te Erfurt, 27 Juni 1930,
verkorven te hebben*
Die twist gaat ons slechts zoover aan als hij er kan toe bijdragen,
door het stellen van straffer eischen in naam der historische acribeia
en der logica tot nasporing en uitlegging der feiten, het geval van
Konnersreuth beter te doen kennen en met meer securiteit te helpen
oplossen* Geen krenkende verdachtmaking van niemand* Aprioristische ingenomenheid voor of tegen Konnersreuth, voor of tegen
een mogelij k-bovennatuurlij ken oorsprong der feiten mag hier niet
in aanmerking komen* Gedempt weze de tweespalt : vriend of
Bibliographie :
Dr» FRITZ GERLICH : Der Kampf urn die Glaubwürdigkeit der Therese Neumann*
Naturverlag G. m. b. H, München*
Dr* GEORG WUNDERLE : Die Stigmatisierte von Konnersreuth. Verlag : Geschaftstelle
des Klerusblattes in Eichstatt (Bayern),
Dr, A* MAGER, O. S. B . : Stigmatisation und das Ratsel von Konnersreuth in psychologischer Beurteilung. Der Katholische Gedanke 1928, Bh 188-201,
Dr* A. MAGER, O. S* B. : Mein Besuch in Konnersreuth* Benediktiner Monatschrift
1928* N° 5 en 6.
Dr* A. MAGER* O. S, B* : Religionspsychologie und die Vorgange in Konnersreuth.
1931*
Dr* WuNDEPLE-Dr. MAGER, O. S. B. : Um Konnersreuth* neueste religionspsychologische Dokumente. Würzburg, C, J. Becker, 1931.
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vijand van Konnersreuth, waar alleen onbevooroordeelde geleerden en
menschen van goeden wil dienen samen te werken* en, veronderstellen wij, hebben willen samenwerken met het doel de waarheid te
achterhalen en te huldigen*
Maar wordt iemand het recht ontzegd de bedoelingen en de
strevingen van hoogstaande geleerden en geestelijken te verdenken
of te miswijzen, eri nemen wij grif aan dat hunne pogingen, zooals zij
het trouwens bekennen, in dienst staan, « sine ira et studio », van de
waarheid, 't is plicht, om wille van de voorlichting die wij den lezer
verschuldigd zijn, hetgeen als een te kort aan de waarheid en als een
gemis aan wetenschappelijke betrouwbaarheid, na onpartijdig onderzoek, om 't even waar, moet worden vastgesteld, vrijmoedig en onbewimpeld aan den dag te brengen*

Niemand heeft met meer ijver, wetenschappelijk plichtbesef en
bevoegdheid dan Dr. Fr* Gerlich de geschiedenis der Konnersreuther
gebeurtenissen helpen opmaken* En wat hij vastgesteld heeft blijft
vastgesteld, als de waarheid, onwraakbaar* Prof* Wunderle heeft
het tot zijn schade kunnen ondervinden, — zulks bewijst Gerlich's
jongste polemisch tractaatje, « Der Kampf um die Glaubwürdigkeit
der Therese Neumann* Eine Auseinandersetzung mit den Professoren Wunderle und Mager — dat men niet voorzichtig genoeg
kan, zijn vooraleer met een bewering op gelijk welk punt uit te pakken, die indruischt tegen het verslag van den Münchener Archivaris*
Ziehier wat Dr* Gerlich in het harnas heeft gejaagd* Professor
Wunderle had, in zijn op het Religionspsychologen congres te Erfurt,
27-6-30, gehouden voordracht over Therese Neumann, uitgepakt
met zekere voorstelling der feiten steunend, volgens hem, op mededeelingen die rechtstreeks en omzeggens woordelijk uit den mond
van Therese Neumann waren opgeteekend geweest, en die op gewichtige punten Gerlich's feitenrelaas tegenspreekt, alhoewel ook
deze zich op de hem door dezelfde Therese Neumann verschafte
inlichtingen beroept* Dat op die wijze de geloofwaardigheid én van
Dr* Gerlich én van Therese Neumann, meteen de betrouwbaarheid
van gansch het Konnersreuther geval in het gedrang waren gebracht,
bewijst de conclusie die een man van wetenschap, Prof* Mager, in
884

het verslag dat hij over voormeld congres en voordracht in de « Augsburger Postzeitung » 15-7-30 ten beste gaf,, uit die tegenstrijdigheden
afleidde : «Ik steek het niet weg» schreef hij, «dat deze vaststelling
(de tegen elkaar botsende tegenstrijdige getuigenissen n*v*d*s*) voor
mij een bliksemstraal was die plots de Konnersreuther aangelegenheid in een nieuw licht deed verschijnen* Wunderle en Gerlich
beroepen zich beide op één en. dezelfde bron* Hunne voorstellingen
echter staan diametraal tegenover elkander* Men krijgt den indruk
dat mettertijd te Konnersreuth de vaststelling der feiten en hunne
uitlegging ineenvloeiden* 't Heeft den schijn dat »men tot eiken prijs
heeft willen uitschakelen al wat aan hysterie herinnert*»
Daarom heeft Dr* Gerlich gemeend dat hij het bij de logenstraffing die hij Wunderle op het Erfurter Congres stante pede had toetoegediend niet mocht laten* maar dat het voor hem een plicht was,
zonder aanzien van personen en om der waarheid wille, zijn wetenschappelijke eer, de geloofwaardigheid van Therese Neumann en
de beteekenis (in zijn oogen een goddelijke) van Konnersreuth met
hand en tand te verdedigen*
Het verweerschrift van Professor Wunderle, «Urn Konnersreuth » (in Verbindung mit Professor Mager) bewijst de ontstemming
van den schrijver, doch ontzenuwt het vonnis niet dat over hem
werd gestreken* Het gedoen van Gerlich — en meteen van den «Konnersreuther Kreis» — wil Wunderle hatelijk doen voorkomen,
zoogezegd omdat het « de christelijke liefde onder de voeten trapt»;
«tegen de voorzichtige terughoudendheid der Kerkelijke Overheid
indruischt en onbesuisd op de officieele uitspraak der Kerk vooruitloopt »; «op verkettering van allen die anders te werk gaan en oordeelen dan den « Konnersreuther Kreis» berekend is»; «elk onpartijdig-wetenschappelijk bedoelde behandeling van het Therese
Neumann onderwerp in den weg staat »* Wel is waar heeft Baron
Erwin von Aretin, Gerlich's vriend, dezes strijdschrift «von einer
mitleidlosen Harte» genoemd (Wunderle zelf haalt dit getuigenis
aan); afkeuren echter doet hij niet«hetgeen hij als een plicht beschouwt
tegenover de waarheid en de buitengewone zwaarwichtigheid van het
Konnersreuther probleem »* Welnu het blijkt allerminst uit het antwoord van Wunderle-Mager, dat Gerlich in iets, hoe gering ook,
de waarheid zou hebben verdraaid of verkracht, en aan Konnersreuth
een slechten dienst zou hebben bewezen* Het gaat dus niet aan,
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verontwaardigd, aanstoot te nemen aan den toon en den vorm van
Gedicht aanval en met hooghartigheid een «zakelijke discussie» met
den tegenstrever af te wijzen, onder het voorwendsel dat ze « doelloos »
en «onmogelijk » is (Wunderle op* cif* bh 32), of a ins Ufer- und
Bodenlose» zou voeren (Mager, it* bh 35)* De lezer krijgt den indruk
dat die weigering wordt voorgewend om een verlegenheid te beman telen, als men door een «meedoogenloos»-precies en zelfs «geen
briefgeheim ontziend» betoog schaakmat wordt gezet. Zijn tegenstander den mond willen snoeren, omdat men hem, Gerlich, den protestant (hij is het thans niet meer; Gerlich zwoer op 29 September dit
jaar 1931 het protestantisme af in de Capucijnenkerk te Eickstatt, in
tegenwoordigheid van Therese Neumann n* v* d* s*) het recht en
het gezag ontkent katholieke theologen, in een katholieke aangelegenheid als Konnersreuth is, de les te durven spellen, herinnert aan
Jo* IX* 34 «et tu doces nos!» De ware vaststelling en de ware uitlegging der feiten, daar alleen komt het op aan; en de « neueste religionspsychologische Dokumente» van Prof* Wunderle-Mager vermogen, ons erachtens, niet te bewijzen dat ze bij Dr* Gerlich en den
« Konnersreuther Kreis » niet zouden te vinden zijn*

In de brochure van Prof* Wunderle, «Die Stigmatisierte von
Konnersreuth» is er weinig dat den toets der critiek voordeelig kan
doorstaan* Wij stuiten er op :
tegenstrijdigheden. Wrevelige verklaringen vloeien hem uit de
pen volgens dewelke zijn zuiver-wetenschappelijk bedoeld onderzoek
door stiekeme verdachtmaking en tegenwerking zou belemmerd zijn
geworden en hij den indruk moest krijgen «een onwelkome gast»
te Konnersreuth te zijn* Toen Prof* Wunderle zulks schreef en openlijk op het «Religionspsychologen» Congres te Erfurt, 27-6-30,
verklapte, — en dit om het verwijt te voorkomen van wetenschappelijke onvolledigheid in het navorschen en beschrijven der feiten —
had hij waarschijnlijk vergeten hetgeen hij vroeger, naar aanleiding
van zijn bezoek te Konnersreuth op 11-7-26; had gezegd : Over
« de bereidwilligheid met dewelke hem alle inlichtingen en uitleggingen werden verschaft»; over «den verstandigen en oordeelskundigen
Pastoor, die op de meest tegemoetkomende wijze alle eischen door
objectief onderzoek gesteld ondersteunt»; over «den halven namid886

dag dien men voor hem over hield om met Pastoor Naber en Therese Neumann zelve «in offenster Aussprache», 't* t* z* ronduit en
met kaarten op tafel, al het belangrijke dat zich in ziel en lichaam
met de gestigmatiseerde voordeed te bespreken; over «de dringende
uitnoodiging die hem van wege den Pastoor bereikte naar Konnersreuth op een Donderdag-Vrijdag terug te komen; over «de inschikkelijkheid van Therese Neumann die hem op Donderdag 39-7-26,
's avonds te 8 uur, een lang privaat-onderhoud toestond; over «de
inwilliging van zijn verzoek, tijdens de lijdensextase op 30-7-26,
de borstwonde der lijderes te ontblooten (hetgeen nooit door niemand werd gevraagd of aan niemand werd toegestaan) en de gelegenheid die hem werd geboden zelf of door den aanwezigen huisarts, Dr* Seidl, voor de psychologie en de theologie belangrijke onderzoekingen te doen »• Deze tegenstrijdigheden en andere meer als
deze b* v* : «Ik heb zeer uitvoerig met Therese Neumann kunnen
praten, en zij heeft mij zeer uitvoerig over de dingen die tot nogtoe
voorkwamen te woord gestaan : »* (Verklaring door Dr* Wunderle
onder eed afgelegd vóór de rechtbank te München, in het proces
Aigner-von Lama, op 24-1-30) — en, dit werd gezegd door Prof*
Wunderle op het reeds bovenvermeld Erfurt Congres, den 27-6-30* —
« spijtig dat voorloopig geen ruime gelegenheid bestond tot dergelijke
(wetenschappelijke) observatie, het weinige dat ik persoonlijk aan
indrukken kon inwinnen***», pleiten niet, laten wij zeggen, voor het
geheugen van den geleerden Professor*
Tekstwijzigingen en weglatingen; (b*v* in de i e uitgave leest men :
«der spater behandelnde Arzt nam « Verschiebung einiger Lendenwirbel» an, die sich allmahlich verschlimmerte»; zulks wordt in de
2 e uitgave : «ob aber die Annahme einer Lendenwirbelverschiebung
den Tatsachen entsprichen, lasst sich leider wissenschaftlich nicht mehr
feststellen.») die bij dtn schrijver een steeds scherper afgeteekende
anti-bovennatuurlijke neiging verraden, en die niet te wettigen zijn,
daar het eerste bericht over Therese Neumann door deze laatste
zelf, zoo zegt Wunderle uitdrukkelijk, «fast diktiert» was geweest*
Onnauwkeurigheden en dwalingen : «Ze reikte 'n emmer water
naar omhoog*** viel ruggelings neer en kon niet meer opstaan* Doornat
en bibberend van koude werd ze weggedragen*» (Wunderle, Die
Stigmatisierte von Konnersreuth, bl* 13*) Uit den eigen mond van
baas Martin Neumann die ooggetuige was van het brandongeval
vernamen wij (mijne reisgenooten en ik), dat Therese niet op den
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vloer is gevallen, dat van niet kunnen opstaan en van weggedragen
worden geen spraak is geweest* Men weet overigens dat het moedig
meisje, haar krachten overspannend, dien voormiddag de zware
bluschakers urenlang had overgereikt* De verdere beschrijving en
het verloop van Therese Neumanns ziekten — en voor den Professor in de Psychologie is juist dit hoofdstuk kapitaal — verzwijgt
onder de pen van Wunderle feiten die doorslaande zijn en bevat
vele onjuistheden; « unrichtig » noemt Therese Neumann Wunderle's
relaas* Zijn besluiten én over den aard dier ziekten én over de psyche
van Therese Neumann zijn derhalve onvertrouwbaar* Want «ex
falso sequitur quodlibet*»
Bij zijn derde bezoek te Konnersreuth, 28-29-7-27 meest de
Würzburger Professor het voelen als een slag in 't aangezicht dat,
tusschen vier oogen, Therese Neumann hem zonder omwegen de
onjuistheid van zijne uiteenzetting der feiten verweet* Hem was de
gunst beschoren een privaat onderhoud met de gestigmatiseerde te
mogen hebben en hij verzocht haar hem te willen op de hoogte brengen van hetgeen ze zoo al in den loop van dat laatste jaar had beleefd*
Ze antwoordde daarop dat hij van haar niet redelijker wijze kon verlangen, dat ze in een kwartier zou vertellen al wat binnen een geheel
jaar was voorgevallen* « Daarenboven», ging ze voort, «neem eens
in aanmerking hoe gij, in de eerste uitgave, de dingen hebt verdraaid*
Daarmede is de Heiland niet gediend*» «Verder waarschuwde ze
hem tegen een ontmoeting met haar vader die maar kwalijk over hem
te spreken was* 't Best ware hem te vermijden, « der ist auf Sie kritisch (boos) wegen Ihrer falschen Angaben in Buch »• De storm
van den toornigen vader kwam inderdaad eenige uren later over
Wunderle los* De Professor was boven toen vader Neumann van zijn
bezoek werd op de hoogte gebracht* (Toen gingen de bezoekers
nog gemakkelijk het huis in en uit* Eerst twee maanden later bemoeide
het Beiersche Episcopaat zich met de bezoeken te Konnersreuth
en sindsdien gaat geen vreemdeling, vorst of bedelaar, bisschop of
leek den scherp controleerenden paterfamilias voorbij zonder de
noodige « Genehmigung» n* v* d* s*)* Met de beruchte brochure
gewapend die hij maar te pakken had gehad, norsch op den man
dien men hem als den Professor Wunderle aanwees toetredend :
«Sind Sie Prof* Wunderle?» Op zijn bevetigend antwoord; «hoe
kunt gij het met uw geweten overeenbrengen zulk een boek uit te
geven? De Professor trachtte den storm te bezweren : «Wieso
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denn!» Wat bedoelt ge! Het boek is toch heel flink geschreven*»
Waarop dit bitsig en afdoend wederwoord van Neumann* «Er staan
niet anders dan leugens in* Op bladzijde 9 alleen minstens 9 «Fehler», vergissingen »• Prof* Wunderle stelde dan een nieuwe verbeterde uitgave in 't verschiet (zweite, veranderte Auflage heet, juister,
de tweede uitgave die reeds verscheen in datzelfde jaar 1927)* «Ik
bedank er u voor» wedervoer de altijd nog opgewonden vader, «ge
hadt beter gedaan uw schrijven onbegonnen te laten! Op die manier
worden de leugens de wereld door verspreid* Ik duld het niet dat
men zoo «falsch schreibt* »
Gebrekkige vaststelling dus der feiten, waar de feiten schier alles
zijn; «une psychologie correcte présuppose une histoire correcte
(H* Pinard de la Boullaye S* J.)»; en gebrekkige verklaring der feiten,
die niet van aard is een hoogen dunk te geven van de Wetenschap,
t* w* de psychologie, in wier naam zij ons wordt verstrekt* Wunderle
had nochtans voor zijn vak, de «Religionspsychologie », aldus de
taak opgegeven : «Die Religionspsychologie ist Tatsachenforschung,
damit ist zunachst wohl bloss die Tatsachenfeststellung... gemeint*
Ein nicht minder wichtiges Gebiet religionspsychologischer Betatigung ist daneben aber die psychologische Deutung.» (Um Konnersreuth, bL n*)
De vergissing met den Judaskus speelt Dr* Wunderle, professor in de psychologie aan de universiteit te Würzburg, uit tegen den
bovennatuurlijken oorsprong der visioenen* Hij schrijft : «7/c vraag
me af of het mogelijk is dat de zieneres, in ft geval dat de schouwing
rechtstreeks van God komt (Wunderle onderstreept), den verrader
Judas — of ze dan al dan niet Arameesch hoort spreken — voor een
vriend van Jesus kan houden enkel hierom daar hij uiterlijk voor den
Heiland een vriendschapsteeken over hetfu Zin en doel van een bovennatuurlijk-wonderbaar visioen moeten mijns inziens juistheid van kennis én van houding tegenover Jesus* vijanden «eo ipso » medebrergen.»
Waarom? «Eo ipso», uiteraard, beslist de Professor* Zoo van
zelfsprekend is het evenwel niet en een positieve reden die zijn bewering wettigt brengt hij niet aan* Aan hetgeen in de mystische theologie algemeen over den zin en het doel van dergelijke visioenen
wordt geleeraard (cf* De Hovre, Therese Neumann, bL 95 en 96)
doet die «kinderlijke» mistasting van Therese Neumann niets te
kort* Ze strookt integendeel met de psychologie van de kinderlijke
onbevangenheid en van de volkomen inbeslagneming door het aan889

schouwde en pleit voor de objectiviteit der van God komende visioenen.
Een andere psychologische vergissing van den Professor vind ik
elders uitgesproken• (Op* cit* bl* 27) Na er eerst op gewezen te hebben, hoezeer Therese Neumann het aanschouwde meevoelt en door
gebaren en gelaatsuitdrukking dat gevoel laat blijken «urigeschminkt
natürlich» en * ja, nicht selten bauerlich-kraftig», merkt de Professor op dat die boersch-gemanierdheid niet past bij «den ernst van
den toestand»*
Oordeelt toch : wanneer, na de Geeseling, de Heiland zijn kleederen van den grond wil oprapen, is daar een jonge vlegel bij die ze
wegschopt, en tegen dien rekel komt Resels verbolgenheid los :
«die Montur hat der Lausbuam scho gleich gar nix angangen* —
Dem Lausbuam hatte i scho so gern eine runterghaut* » « De
luiskop had met de kleeren (van den Verlosser) niets te maken •
Hem had ik gaarne, den luiskop, een faatse gedraaid*»
Spreken deed ze zoo, wanneer ze in den tusschentoestand van
ingenomenheid», ook nog 's namiddags, door Prof* Wutz op dat
punt werd onder handen genomen*
Voor de beulen der Doornenkroning heeft ze deze liefelijkheid
over dat het «bezopen boeven» waren : «Die Buam habn nimma
trunka, da sagt man schon gsoffa*»
Het ergert haar zeer dat de booze moordenaar zoo'n keel opzet; «neben dem Heiland schreit man nicht so* » Hem ook zou ze
tot iederen prijs «eine runterhauen » 't* t* z* een muilpeer willen stoven* En wanneer op dat oogenblik een der omstanders, Prof* Wutz*
ingrijpt, om bij haar, ook voor dien booswicht, met het oog op zijn
gruwzamen dood, een gevoel van deernis op te wekken, geraakt haar
stemming slechts zoover milder, «dat ze hem geen leed had willen
aandoen maar hoogstens hem eene op zijn bakkes (S* V* V*) had
willen geven*» «I hatte eahm ja ni weh tan, i hatt eahm höchstens
aufs Maue eine reinlass'n!
Shocking, want plebejisch? Geen salontaai alleszins* De krachttalige visionnaire heeft nog wel iets behouden van de kracht-dadige
hoevemeid die met de karwats de liefdeslyriek uit het hoofd van 'n
boerepummel wegredeneerde* Is dit zoo leelijk een kwaad? De
mensch blijft nog een mensch ook wanneer hij door de goddelijke
genade wordt overvormd* De genade veronderstelt de natuur, ze
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verwoest en vernietigt haar niet* En dit geldt ook voor de charismatische genade die zich — psychologisch — weet aan te passen
aan de natuur, aan de eigenschappen, aan de vermogens en het temperament van den mensch* En daarom ook, waar de menschen zoo
verscheiden zijn van aanleg, van bekwaamheid, van persoonlijkheid,
zal de goddelijke overvorming van den mensch door de genade —
en hier bedoelen wij ook de charismatische, uitzonderlijke, genade
die wij in het leven der mystisch bevoorrechten aantreffen — wel
niet gebeuren naar een abstrakt schema en een geijkten vorm, maar
wisselend van schakeeringen, steeds getuigen van harmonische samenwerking en samentreffing van het diep-menschelijke en het echtgoddelijke*
Trouwens bij Prof* Wunderle zelf treffen wij dezelfde bedenkingen aan (op* bL 26* «Die Gnade, auch die ausserordentliche,
setzt die Natur voraus und baut auf Sie auf*) », met dit verschil
evenwel, dat de Professor in de Psychologie een neiging voelt om,
hetgeen hier als een voorwaarde wordt aanzien der charismatische
verschijnselen bij Therese Neumann, als hun natuurlijke oorzaak
te Bestempelen* Dit oorzakelijk verband wordt echter door het verder betoog van den hoogleeraar geenszins gewettigd*
Willen wij eens, zonder vitterij, een bladzijde van Wunderle
(Op* cit* bl* 11-12) critisch doorlezen*
«Dat, tengevolge van 't gedurig onderzoeken en ondervragen,
hare onbevangeheid niet ongedeerd kon blijven, daarop werd reeds
door ons gewezen.» (Een veronderstelling van Wunderle is deze vage
bewering en niets meer; de preciese getuigenissen met dewelke ons
verhaal doorspekt is spreken dit aprioristisch vermoeden formeel
tegen*) « Voor zooveel ik vermag te oordeelen, heeft het steeds ver van
de bedoelingen des Pastoors, in wien zij het grootste betrouwen stelt,
gelegen, het meisje om 't even wat van die merkwaardige dingen opzettelijk te «suggerieren »• (Goed; die bekentenis zullen wij onthouden*
De ondervinding die Wunderle te Konnersreuth opdeed dwingt hem
dit oordeel op* Ik onderlijn een woord, om daarmede aan te toonen
dat aldus telkens, de zekere waarnemingen met eigen oogen en
ooren, en dit geldt ook voor Prof* Mager, de geleerde hypothesen of
fantasieën der z* g* Z* wetenschap komen logenstraffen*) «Doch een
ernstige vraag blijft het desniettemin voor ieder onbevangen ver van
den «Konnersreuther Kreis» staanden observator, hoever gaat de onopzettelijke beïnvloeding door haar omgeving en haar persoonlijken
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godsdienstaard, «religiöse Einstellung »* (Hier hebben wij het al* De
geleerde heeft opgehouden waar te nemen en vast te stellen hetgeen
is, om te fantaseeren over hetgeen zijn kan* Want er speelt hem 'n
woord, 'n theorie, in het hoofd : Suggestie, heterosuggestie en
autosuggestie, en die theorie moet goedschiks kwaadschiks tot haar
recht komen* Wie het ontgelden moeten? Therese Neumann zelf, dit
is een eisch van de autosuggestk hier reeds voorzichtig geïnsinueerd door de «religiose Einstellung » en later o* a* op bL 66 onder den
barren vorm van deze vraag voorgedragen : «Dazu komt das Problem, ob nicht die Selbstsuggestion (Wunderle onderstreept) bei Therese Neumann so stark ist, dass sie den Zustand der Stigmatisation
und der damit verbundenen Blutungen hervorbringt;» en vooral de
Wunderle onsympathieke « Konnersreuther Kreis »* Want zooals de
zin daar zoo even luidde, met de inciese over dien « Konnersreuther
Kreis », heeft de Professor te verstaan gegeven dat Therese Neumann
ontegensprekelijk door dien kring t* t* z* door het tweespan WutzGerlich (de Pastoor immers werd uitgesloten en a fortiori de huisgenooten) wordt beïnvloed. Hetgeen, zonder meer, bewijzen, «da
capo» en «rinforzando» wat verder, bL 65, wordt gevetdrukt: a De
overmachtige aan een hooggespannen geestelijke en godsdienstige atmosfeer eigen, suggestieve kracht komt thans, dit moet openlijk worden gezegd, in schier onweerstaanbaren graad aan het licht in den «Konnersreuther Kreis »* Hoe jammer dat, in de plaats van een hoogdravende
losse bewering, geen enkel door den Professor waargenomen feit
wordt ten beste gegeven, waaruit stellig blijkt dat van den « Konnersreuther Kreis» een beïnvloeding uitgaat die Therese Neumann
ondergaat! Onmiddellijk te voren immers had dezelfde Professor
Wunderle, steunend op persoonlijke waarneming te Konnersreuth,
de hysterie-hypothese van Dr* von Weisl van de hand gewezen* De
Berlijnsche arts klist een heele litanie symptomen van de hysterie
samen waaronder de suggestie in alle mogelijke gedaanten haar rol
speelt, o* a* : «hysterische lichtgeloovigheid en « Urteilssuggestion;
«Pseudologia phantastica», een eigenaardige vorm van de autosuggestie hierin bestaande dat iemand eerst bewust liegt en op den duur
zijn eigen leugens gelooft; suggestibiliteit die zich vertoont in het
bizon der aanpassingsvermogen der hysterieken aan gelijk welk
milieu* Naar gelang hunner omgeving zullen ze zijn om de beurt :
misdadig, godsdienstig, arbeidzaam, dweepziek, enz*** Ze zijn zoo
beïnvloedbaar dat ze geen eigen wezen meer schijnen te bezitten*»
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Welnu, merkt Prof* Wunderle na die aanhaling op, zijn dat de kenmerken der hysterie, dan heb ik redenen de hysterie af te wijzen, omdat
bovenvermelde verschijnselen in tegenspraak zijn met de Konnersreuther
werkelijkheid {Tatbestand), daar een dergelijke beïnvloedbaarheid en
beïnvloeding bij Therese Neumann niet worden aangetroffen.» En uit
het betoog van Prof. Wunderle meenen wij evengoed te moeten besluiten tot de verwerping van zijne suggestie-theorie omdat zij op
hare beurt indruischt tegen «dem Konnersreuther Tatbestand», of
hij bewijze met feiten het tegenovergestelde*
Maar de Professor is er niet toe te bewegen met feiten, bepaalde,
juiste, klaar sprekende feiten uit te pakken en nog minder van zijn
stokpaardje (onderbewustzijn, suggestie-theorie) af te stijgen* Hoort
hem doordraven :
«Haar standvastig bezig zijn met hetgeen ze beleeft, de nooit
rustende belangstelling in hetgeen met haar gebeurt, het onophoudelijk
ondervragen moet (ik onderstreep n* v* d* s*) toch op hei eind een
atmosfeer scheppen uit dewelke alle mogelijke op den duur niet meer
controleerbare prikkelingen en kennissen in Therese1s bewustzijn insluipen. Haar blijkbaar uitstekend geheugen houdt dit alles, te samen met
hetgeen zij daadwerkelijk zelf door lezing en overweging verworven
heeft, vast, en in de extase stijgt het onderbewuste op in den merkwaardigen vorm eener levendige en objectieve schouwing, tegenover dewelke
Therese zelf als meevoelende toeschouwster komt te staan.»
Wat wil Prof* Wunderle? Een natuurlijke uitlegging van de extatische Passie-visioenen — een van het paar verschijnselen waaraan
hij eenige aandacht verleent; het ander is de stigmatisatie, maar
daarover seffens meer, — den lezer «suggereeren» door den dubbelen factor suggestie (zelfsuggestie of door anderen) en onderbewustzijn* In den inhoud dier visioenen maakt de Professor een schifting
tusschen hetgeen overeenkomt met het gewone, dat ze in 't godsdienstonderwijs leerde of op de kruiswegstaties heeft gezien en het
ongewone, dat door den omgang met geleerden b* v* Prof* Wutz,
uit dezen in haar werd overgebracht* Het is een eisch, om de gansch
uitzonderlijk-intensieve bedrijvigheid en uitbeeldingsvermogen van
het onderbewustzijn te wettigen dat die kennissen diep indrongen in
de psyche van Therese Neumann en er een krachtig leven blijven
ontwikkelen* Zorgen daar niet voor : « haar bestendig bezig zijn met
hetgeen zij beleeft»? Dat is echter niet waar in den door Wunderle
bedoelden zin* Zij zoekt afleiding in allerhande bezigheden en haar
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omgeving zorgt voor en zoekt naar afleiding voor haar; «de Konnersreuther atmosfeer» met belangstelling, ondervraging en al wat meer
hierbij te pas komtt Tegengesproken door haar sterke persoonlijkheid,
haar zelfstandigheid die haar tegen suggestie bestand maakt* Wunderle
zelf zal het niet ontkennen, en door de afwezigheid van alle suggestiepogingen bij hare omgeving, den Konnersreuther Kreis »inbegrepen*
Wie heeft Therese Neumann iets gevraagd? Professor Wunderle?
Natuurlijk hij niet, want hij kwam als speuragent om verdachte
vingerafdrukken na te kijken. Dr* Gerlich en Prof* Wutz dan? Zijn
zij dan naar Konnersreuth gekomen om beet genomen te worden en
anderen te helpen beetnemen? Was het hun niet te doen, evengoed
als Wunderle, de waarheid te achterhalen en hebben zij met geringer
wetenschappelijke argwaan en nauwgezetheid hun onderzoek geleid? Spreken alle details die wij — en Wunderle ook — van hun omgang met Therese Neumann kennen, de kwetsende verdachtmaking
van een door hen, bewuste of onbewuste, uitgeoefende suggestie
niet bepaald tegen? En dan, ten slotte, zelfs indien wij al die losse
beweringen van Prof* Wunderle voor klinkende munt hielden, hoe
speelt men het klaar dat bij Therese Neumann, een bij uitstek lichamelijk en geestelijk gezonde natuur, de in de psyche opgehoopte
indrukken en kennissen als . lebendige objective Vision» (Wunderle)
uit het onderbewustzijn oprijzen tegenover dewelke zij staat als
toeschouwer)), zooals de inwoners van Jerusalem toezagen als ooggetuigen en zooals wij met opene oogen toezien op hetgeen vóór ons
op straat gebeurt? Therese Neumann zegt zelf : «indien ik vóór
twee duizend jaar alles had meegemaakt en er bij was geweest, kon
ik niet duidelijker gezien en rechtstreekscher ondervonden hebben
dan ik nu zie.»
Men mag ten slotte de oogen sluiten over de gewraakte verwarring tusschen mogelijkheden en werkelijkheden; men mag gelooven
in de macht en in het mirakel van suggestie en onderbewustzijn;
men zal dan toch nog niet mogen vergeten, dat de Konnersreuther
verschijnselen : passieextasen, stigmatisatie, xenoglossie, cardiognosie,
enz* de Konnersreuther atmosfeer voorafgingen; en dat Prof* Wunderle's logica bijgevolg de plaatsen verwisselt van oorzaak en gevolg,
vermits de wereldbelangstelling in Konnersreuth, de bezoeken, de
onderzoeken, de ondervragingen ontstaan zijn, nadat de sentatiewekkende feiten zich in het Fichteldorpje hadden voorgedaan, en
door die feiten zijn uit te leggen, en niet, omgekeerd, de feiten uit
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te leggen zijn door de belangstelling, de bezoeken en de ondervragingen.
Nu dat de Professor het zijne gedaan heeft om het «Raadsel
van Konnersreuth» wetenschappelijk te helpen oplossen, wil hij ook
niet verzuimen anderen de gelegenheid te geven door hun arbeid tot
die oplossing bij te dragen* Na de stellige, assertorische zinnen, die
geen aarde aan den dijk brachten, een den wetenschappelijken gezichtseinder verruimende vraagvorm* «Eine Frage» : Heeft men er
al ernstig aan gedacht te onderzoeken of...» De hoogleeraren in de Psychologie Wunderle en Mager munten vooral uit in het stellen van
allerlei wetenschappelijke vragen, voor de oplossing derwelke zij
echter, helaas, bitter weinig, of beter niets hebben gedaan* Want
telkens zij zich aan een oplossing wagen gebeurt het op de basis
van zulk een halve en gebrekkige kennis der te beoordeelen en uit te
leggen feiten en door een redeneering bij zulk een oppervlakkige en
alles-en-niets-bewijzende analogie, dat de wetenschap, namelijk, de
hooggeroemde psychologie, er bekaaid uitkomt en beter ongemoeid
ware gebleven* Het is overigens kenschetsend voor de methode van
beide geleerden, dat ze er eerder op bedacht schijnen te zijn moeilijkheden op te stapelen en twijfels op te roepen en rond Konnersreuth een atmosfeer van wantrouwen te scheppen; af en toe eens 'n
schijn van een antwoord op een vraag te geven om dan weer met een
stortvloed van nieuwe vragen den lezer te overrompelen en overstuur
te smijten; wijl zij er genoegen kunnen mede hebben zich met een
Jantje van Leyden van een probleem af te maken*
Wat beide hoogleeraren in de psychologie, — doelbewust of
onbewust, 't doet er niets toe — met dit procédé bereiken? Dat de
oplossing van het Konnersreuther probleem op de lange baan wordt
verschoven; dat voor 't oogenblik 'n vage argwaan in het gemoed van
den argeloozen lezer is gewekt, een vermoeden, dat een verklaring
door natuurlijke oorzaken van het Konnersreuther geval niet eiken
grond van redelijkheid mist; dat op de gevoelige plaats uit alle macht
wordt gedrukt, om den stekenden angel tot diep in de ziel te doen
doordringen; dat die vragen met hun inslag van geleerde termen,
— we zullen ze onderstrepen — die, omdat ze Grieksch of Latijnsch
zijn, gewone menschen bedwelmen, alle 'n verdachtmaking van den
goddelijken oorsprong der Konnersreuther feiten inhouden en een
natuurlijken oorsprong influisteren, en die, omdat ze onopgelost
zijn, volgens de opvattingen der vragenstellers, en evengoed altijd
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onopgelost sullen blijven, den slotindruk achterlaten, dat het «Raadsel van Konnersreuth » niet verdient de waardeerende belangstelling
van de wereld gaande te maken en dus best van de baan kan verdwijnen*
« Heeft men reeds ernstig daaraan gearbeid de bestanddeelen der
Visioenen na te gaan en over hun natuurlijke herkomst een onderzoek
in te stellen? Heeft men reeds nagevorscht of Therese Neumann, wellicht zonder het zelf te weten, soms geen bizonder zintuig bezit dat haar
toelaat de uitdrukkingsbewegingen harer omgeving waar te nemen en
te begrijpen? Men heeft ook het recht bij een psychisch zoo gevoelig
persoon te denken aan telepathie. Niet dat ik daarmede de phantastische vermoedens (die wel is waar werden uitgesproken) van occultismus een stem wil verkenen. Ook haar « mediale » aanleg, waarop reeds
werd gewezen krachtens denwelken de «helderziende» Therese Neumann in zielsgemeenschap met « bestimmte » personen (Wutz en Gerlich
zijn bedoeld n* v* d* s.) harer omgeving zich hun bewustheidsinhoud
toeeigenen kan, zou moeten in ft bizonder worden onderzocht, indien
men tot een definitieve oplossing wil komen van het Arameesch probleem,
van dat der televisie d. L der verziendheid in tijd en ruimte en der cardiognosie.
Ge ziet dat er waarlijk genoeg natuurlijk-psychologische problemen
opdagen. (Wunderle onderstreept zelf*)
Men voelt het Wunderle aan dat hij behagen vindt in zijn problemen, een behagen dat, hopen wij, ook de lezer zou deelen, indien
de Professor zijn bevoegdheid toonde in het oplossen of het helpen
oplossen van die problemen* Zij echter die zich niet vergapen aan
hoogdravende woorden en aan een wetenschappelijk gebaar zullen
in de taal der klare en zekere feiten waarvan ons boek het relaas biedt
dezelfde problemen ontdekken, maar anders geformuleerd, en, vertrouwen wij, nu reeds opgelost*
Daarmede echter heeft de afrekening met Professor Wunderle
nog niet haar beslag*
Hat geval Neumann moet, zooals Professor Mager terecht doet
opmerken, in zijn geheel worden beschouwd en behandeld* De kwestie is niet zoozeer, of enkele verschijnselen voor een gedeeltelijk
natuurlijke uitlegging vatbaar zijn, dan wel of er te Konnersreuth
verschijnselen voorhanden zijn die met elke natuurlijke verklaring
spotten en zeker naar een bovennatuurlijk-goddelijken oorsprong
wijzen* Welnu op die vraag is het antwoord : ja, en dat is beslissend
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voor het wezen van Therese Neumanns geval, Wunderle echter
heeft het probleem van Konnersreuth niet in zijn geheel behandeld*
Te vergeefs zoeken wij in zijne brochure naar een vermelding* laat
staan* naar een bespreking o* a* van Therese's extatische communies
en van haar volstrekte voedingsloosheid*
Eén verschijnsel in het wonderleven van Therese Neumann
heeft in 't bizonder de aandacht getrokken van Prof* Wunderle en
neemt ongeveer de helft van zijn boekje in beslag (bh 44-79) : de
Stigmatisatie* Kenschetsend is 't voor de wetenschappelijke methode
van den Hoogleeraar, dat aan de beschrijving der stigmata zooals
ze bestaan en ontstonden bij Therese Neumann omzeggens niet
wordt gedacht* De onloochenbare* preciese feiten : scherpomlijnde
wonden die dwars door de handen zijn geboord, van zelf ontstonden,
aan geneeskundige behandeling weerstonden, niet etteren, niet genezen, bloeden*** spreken een duidelijker en overtuigender taal dan
alle getheoriseer over onderbewustzijn en suggestie* Wunderle zelf
vergeet niet het «contra factum non valet argumentum», zoolang
het slechts niet zijn stokpaardje geldt*
Er bestaan volgens hem, vier wegen om te pogen op natuurlijke
wijze de stigmatisatie te verklaren : bedrog, organische krankheid,
hysterie en suggestie* De drie eerste oplossingen wijst de Professor
van de hand, daartoe gedwongen door zijn kennis van de feiten die
dez^ hypothesen tegenspreken* De Hysterie-hypothese echter deelt
niet in de onvoorwaardelijke afkeuring der twee eerste, omdat ze
dien familietrek met zijne theorie gemeen heeft nadruk te leggen op
het zeldzaam overwicht der ziel op het lichaam bij Therese en zoo
langs psychogenen weg de buitengewone verschijnselen in het
lichaam der gestigmatiseerde te verklaren* Maar ook door Prof*
Wunderle's verklarings-hypothese, namelijk de fascineerende suggestie, zal niemand zich laten begoochelen die weet, hoe hier wordt
geschermd met woorden en beschouwingen die weinig of niets om het
lijf hebben, en hoe dezelfde feiten van Konnersreuth de geleerde hypothesen van den Professor in de psychologie als stuifzand wegblazen*
Ér is meer* Wil Prof* Wunderle soms zijn goedgeloovige lezers
verschalken? Hij verwaarloosde niet zich bijtijds te beroepen op het
religieuze element in de psyche van Therese Neumann om desnoods
de « Nurhysterie-hypothese » (zonder godsdienstigen inslag) van v*
Weisl te kunnen verwerpen, doch hij zelf springt met de woorden
natuurlijke en bovennatuurlijke verklaring der stigmatisatie om op
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een wijze die ons het spoor moeten doen bijster worden* Het stokpaardje van den Hoogleeraar in de psychologie is de «psychogene »
oorsprong der stigmata*ftPsychogeen» d* i* uit de eigen ziel van den
mensch voortkomend, natuurlijk, en bijgevolg den charismatischen
oorsprong door een rechtstreeks en uitzonderlijk ingrijpen Gods uitsluitend, en niettemin bovennatuurlijk in de pen van Wunderle*
Hij schrijft : «Het is en blijft de hoofdvraag, of er in werkelijkheid een natuurlijke stigmatisatie bestaat Tot hiertoe is zulks nog in
geen enkel geval met onbetwistbare zekerheid vastgesteld geweest (bl 48)»
Hij herhaalt (bl* 75) met nadruk : « Tot op den dag van heden is niet
eens fn stigmengelijkende bloeding, laat staan de volle plastiek der geheele stigmatisatie op natuurlijk-psychogene wijze bereikt geworden.
(Het was dus overbodig -(op bl* 71) van « Vikariïerende Menstruation » te spreken)* Wunderle echter laat het niet bij die negatieve
bekentenis :«Ik wil niet nalaten op te merken, dat ik de mogelijkheid
(W* onderstreept) eener door de «normale genade Gods in een natuurlijk-voorgeschikte persoon teweeggebrachte stigmatisatie met overtuiging voorsta. Men mag dan, voor mijn part, zulke stigmatisatie «natuurlijk)) noemen; maar die benaming blijft beter achter, omdat die
stigmatisatie — en zoo is 't met al wat op godsdienstgebied verdienstelijk
is — op rekening komt der Genade en derhalve, alhoewel niet charismatisch-wonderbaar, bovennatuurlijk mag heeten» (bl* 48)*
Is dat geen spelen met woorden om den lezer een rad voor de
oogen te draaien? Dat stigmatisatie in het kader van den godsdienst
voorkomt (feitelijk alleen bij Katholieken) en een intense godsvrucht
tot Jezus' lijden veronderstelt, het zweemt naar banaliteit daarop te
willen aandringen; (in dien zin is waar hetgeen Wunderle schrijft
bL 75 «Die«plastische Kraft der» Seele wird hier förmlich sichtbar* »
Het citaat uit Ruisbroeck bewijst niets meer, en nog meer,
overtuigend had hij den H* Bonaventura kunnen aanhalen die voor
a de omvorming van Franciscus in het beeld van den gekruisigden
Christus » als voorafgaande voorwaarde en, wilt ge, als uitnoodiging,
vooronderstelt den inwendigen brand van het goddelijk liefdevuur,
«incendium mentis »* Hetgeen hem niet belet de inprenting der
stigmata een ((novum et stupendum miraculum)) te noemen* «7/z cujus
carne praerogativa mirabili passionis tuae sacra stigmata renovasti».
(Pref* mis 4 oct*)
Alsook, dat de door de gewone genade (gratum faciens) met
medewerking van den mensch godgevallig-omgevormde ziel een edel
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en smijdig werktuig is in de handen van God, het werd reeds gezegd
waar wij de aandacht trokken op de verwarring in Prof* Wunderle's
redeneering tusschen werktuigelijke voorwaarde en werkende oorzaak* De vraag is immers en blijft steeds dezelfde, of zulke ziel, uit
zich zelf, eigenmachtig, de wondeteekenen van Christus in het lichaam
van 'n mensch, zooals ze bij Therese Neumann voorkomen, kan
voortbrengen, of wel, of daartoe een charismatische genade, een
buitengewone* «gratia gratis data», m* a* w* een wonder noodzakelijk is*
Ik meen dat een enkel-psychogene uitlegging — of ze met de
hysterie-voorstanders zuiver pathologische gronden veronderstelt, of
met Wunderle het specifiek-religieuze element naar voren brengt,
«zonder daarom ziekelijkheid uit te sluiten »• (bh 73) het is om 't
even — tot het rijk der onmogelijkheden in de natuur moet verwezen
worden, omdat ik met mijn verstand geen verhouding vermag te
ontdekken tusschen oorzaak en gevolg* Hetgeen Therese Neumann
zelf eens heeft gezegd waar zij het had, drastisch en leuk, over verbeelding en hoornen van 'n os* Geen spraak ervan dat de Wunderles,
de Ewalds en de von Weisls een tot staving van hun <* hysterisch»
of «psychogeen» vermoeden onontbeerlijk analogon dat wezenlijk
bewijskracht bezit zouden onder onze oogen brengen*
Het moet ons ten slotte ook nog van 't hart dat de Professor in
de psychologie geen blijken heeft gegeven van psychologische begaafdheid en takt in zijn optreden te Konnersreuth en zijn omgang
met Therese Neumann* Hem moest het te doen zijn den sleutel van
Therese's ziel in handen te krijgen en bijgevolg haar vertrouwen in
te palmen en door sympathie een toegang tot haar hart te vinden*
Welnu de goede en vriendelijke Therese Neumann die zeker door
niemand tegen den Professor was ingenomen en bereid was met
welwillendheid zijn goed bedoeld enkwest te gemoet te komen, is
van 't begin af tegen hem ontstemd geweest* «Ik mocht hem niet»
heeft ze zelf getuigd, 't was wellicht 'n fout in de oogen van den
Heiland, maar heuschwaar ik mocht hem niet »* Starke Zurückhaltung » kenmerkt hare houding tegenover hem reeds bij zijn eerste
bezoeken en bij zijn verdere bezoeken sloeg die terughouding over
in een gevoel van onbehaaglijkheid», « starkes inneres Unbehagen »•
Therese kan niet op menschen die, als de «schriftgeleerden», hun
zelfgenoegzaamheid, hun laatdunkendheid en gewichtigdoenerij ten
toon dragen*
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Een wooid van haar dat Dr. Gerlich meer dan eens uit haar
mond, in den verheven rusttoestand, vernam is : « Die, of gene,
beeldt zich niets in; dat heeft de Heiland gaarne »• (Gerlich op. cit.
bh 88).
Professor Wunderle eindigt zijn brochure met zijn tegenstrevers het recht te ontzeggen hem, om wille van zijn bemoeiingen met
Konnersreuth, zoolang de Kerk zich niet officieel over het wonder
van Konnersreuth heeft uitgesproken, te verketteren. Daarin heeft
hij gelijk. Therese Neumann is geen dogma van ons credo. Onze
gedachtenwisseling met hem is niet geschreven in den toon van een
persoonlijk twistgeschrijf, en daarom hoeft hier geen gebruik te worden gemaakt van de grievende onthullingen door Dr. Gerlich, den
woordvoerder van den « Konnersreuther Kreis » aan den dag gebracht
en die iemand a knock-out» slaan. Wij hebben enkel, om te voorkomen dat iemand zich zou laten overbluffen door een wetenschappelijken naam en door geleerdheidswaan, willen aantoonen, wat het
gezond verstand op de methode en de bewijsvoering van den Würzburger Professor mocht en moest afdingen.

Met dezelfde bedoeling zullen wij thans nog voorbrengen de
bedenkingen die de Konnersreuther schriften van een ander Professor in de Philosophie Dr. A. Mager O. £• 23., ons in de pen brengen.
Wij zullen er ons wel voor hoeden den Salzburger Hoogleeraar
over denzelfden kam te scheren als zijn collega uit Würzburg, en
nog verder ligt het van ons gedacht den man, wiens klaar uitgesproken getuigenis over het bovennatuurlijk karakter van het Konnersreuther verschijnselencomplex wij met genoegen hebben aangehaald,
bl. 284, thans zonder meer als een tegenstander van het bovennatuurlijke te doodverwen. Het voorbehoud echter dat ook, naar onze opvatting, zijne uiteenzetting en bespreking der Konnersreuther feiten
noodzakelijk maken, meenen wij niet te mogen achterwege laten.
Het oordeel van P. Mager over het geval van Therese Neumann
is dit : bovennatuurlijke oorsprong der verschijnselen nevens natuurlijke, ja, pathologische bestanddeelen.
« Wanneer ik de Konnersreuther verschijnselen als een samenhoorend geheel beschouw dan komt voor mij de overtuiging vast
te staan, dat het hier om gebeurtenissen gaat die in elk geval niet
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uitsluitend op natuurlijke wijze kunnen uitgelegd worden* Hier
werkt mede een buitennatuurlijke of beter een bovennatuurlijke
kracht* Gewis het zou tegen mijn overtuiging indruischen alles zonder uitzondering als bovennatuurlijk te willen verklaren* Natuurlijke
faktoren spelen hier een vergaanden rol mede*» (M* B* in K* Bened*
Mon* bL 209)*
In zijn op Pinksteren 1931 op het Religionspsychologen-congres
te Weenen gehouden voordracht herhaalt Prof* Mager eens te meer
dezelfde meening* Het bovennatuurlijke echter dat hij op verre na
niet uitschakelt durft hij niet meer zoo kordaat als wetenschappelijkzekere oorzaak te bekennen « Zooveel schijnt mij zeker», verklaart
hij, « dat het gebeuren te Konnersreuth op elementen wijst voor dewelke
wij geen parraleel kunnen vinden in hetgeen ons bekend is over het droombewustzijn en het mediaal bewustzijn 1) algeheele voedingsloosheid van
Therese Neumann; 2) schouwingen die met den besten wil van de wereld
uit het geheugen van Therese Neumann niet zijn te verklaren; 3) het
hooren en weergeven van vreemde talen; 4) het blootleggen van zielstoestanden bij vreemde personen en de voorzegging van gebeurtenissen
die niet van een natuurcausaliteit maar van den vrijen wil der menschen
afhangen. Dit zijn feiten over dewelke men niet zonder meer met een
zoogezegde wetenschappelijke machtspreuk kan heenstappen.
Wij zijn dus tot deze conclusie gedwongen : een oorzakelijk inwerken van de Goddelijke Realiteit Daarmede wil ik echter niet gezegd hebben dat het Konnersreuther geval de medewerking van mediale
factoren uitsluit Ik wil enkel betonen dat, in den huidigen stand onzer
kennissen (ik onderstreep* om het voorbehoud dat de schrijver maakt
op de uitlegging van Konnersreuth als wonder te doen opmerken;
de zin hierboven : «een oorzakelijk inwerken van de Goddelijke
Realiteit» is vatbaar voor twee verklaringen* hij beteekent niet noodzakelijk een uitzonderlijk ingrijpen Gods buiten de gewone orde der
genade om)* deze faktoren niet volstaan om de feiten adekwaat uit te
leggen. »
Tot dusverre bijgevolg 'n dubbele oorzakelijkheid* 'n natuurlijke en 'n bovennatuurlijke* Die thesis «in se » is aan te nemen* Zij
die beslist van Konnersreuth spreken als van een wonder sluiten de
medewerking van den mensch met God en de aanpassing van de
genade, ook van de charismatische genade aan de natuurlijke gesteltenis van den mensch niet uit* Dit is van zelf sprekend. Daarom verwondert het dat Pater Mager die dubbele oorzakelijkheid zoo uitdruk901

keiijk naar voren brengt met den klemtoon op de natuurlijke, ja,
pathologische oorzaken, en den schijn heeft het woord «bovennatuurlijk » althans in den zin van charismatisch, van wonder, te willen
ontwijken*
Dat komt hierbij* Professor Mager lijdt aan een eigenaardige
« ziekte der geleerden», die men zon kunnen noemen : de tweespalt
der persoonlijkheid* Daar is primo de mensch Mager en secundo de
wetenschapsman Mager* De wetenschap is in de oogen van den
Duitschen hoogleeraar taboe. De uitverkorenen die haar Tempel zijn
binnengetreden en in haar Mysteries zijn ingewijd, de godin Weten^
schap weerhoudt ze in haar tooverkring en legt hun spreek- en denkvermogen nieuwe vormen op»
Prof* Mager beklemtoont het onderscheid tusschen «persoonlijk- menschelijk standpunt en wetenschappelijk standpunt», alsof
de twee standpunten van elkander verschilden niet enkel in 't opzicht van geringere of grootere waarborgen van objectiviteit, degelijkheid en verstandelijkheid, maar wezenlijk en radicaal, zoodat
onderscheiden en dubbel zijn de methode volgens dewelke het onderzoek wordt gedaan en de resultaten die het oplevert* Hij zegt immers
in 't begin van zijn jongste voor beroepsgeleerden gehouden voordracht : «Een onderscheid dient te worden gemaakt* En juist omdat
het niet werd gemaakt, heerscht onklaarheid en verwarring en ontstonden de schril tegenover elkander staande meeningsverschillen
in de Konnersreuther litteratuur* Men kan het geval van Konnersreuth of persoonlijk-menschelijk of wetenschappelijk onderzoeken*
Beide standpunten zijn innerlijk zoo van elkander verschillend dat
zij een « wesensverschiedenes Vorgehen » bedingen*» Het Grieksch
vormingsideaal streefde naar evenwichtige ontwikkeling van den
éénen en geheelen mensch met al zijn vermogens en vaardigheden
van ziel en lichaam, van geest en hart, tot hoogsten en schoonsten
bloei van volledige menschelijkheid; eenzijdigheid en zelfs te groote
beroepsvirtuositeit beschouwde het als storend en schendend de
harmonie van het menschelijk wezen* In dien zin aarzelen wij niet
te erkennen dat de Magersche tweespalt «menschelijk» en «wetenschappelijk » de echt-wetenschappelijke, d.i*, de eenvoudig-verstandelijke onderzoeksmethode van den geleerde te kort doet*
Dat de geleerde, voor wien de taak is weggelegd een probleem
met volstrekte zekerheid en definitief op te lossen, niet te hoog zijn
eischen kan stellen, om met al de noodige waarborgen van onpartij902

digheid, objectiviteit, bevoegdheid en redelijkheid, een onderzoek
te doen naar het ontstaan, de ontwikkeling, den aard, de uitlegging
en den oorsprong der feiten; dat hij niet genoeg op zijn hoede kan
zijn om te voorkomen dat het gevoel de rede in den weg zou komen
te staan, de sereenheid der wetenschappelijke atmosfeer zou vertroebelen en onbetrouwbare persoonlijke indrukken in de plaats zou schuiven van de zekere taal der feiten en de verklaringen der wetenschap;
wien zal het in *t gedacht komen zulks te betwisten ? Hebben wij niet
onvoorwaardelijk goedgekeurd, dat Prof* Mager, in 't begin, dat
wetenschappelijk standpunt innam, en, in naam der wetenschap,
voor hem zelf en voor al de beoordeelaars van Konnersreuth, de
strenge voorwaarden stelde van een dergelijk onderzoek?
Maar waarom stelt Prof* Mager het zoo voor, dat de verstandige
mensch, de geleerde,— we bedoelen den Professor in eigen persoon —
dit naar Konnersreuth was afgereisd om'te zien, te onderzoeken
en te oordeelen, de wetenschap en de wetenschappelijke voorzichtigheid en bevoegdheid, die een onafscheidbaar deel zijn van zijn
persoonlijkheid, in zijn studeervertrek te Salzburg bij zijn boeken
en zijn professorale toga zou hebben achtergelaten, om nog alleen
als gevoelsmensch, of wil men, als geloovige, te komen staan voor
het geval van Therese Neumann?
« Den persoonlijk-menschelijken weg heb ik gevolgd bij mijn bezoek
te Konnersreuth. Ik bracht daarover een verslag uit in de «Benedictiner
Monatschrift Ik had den indruk*** (ik onderstreep n*v*d*s*)
Neen, het is wel heusch de « homo sapiens », en, in zijn hoedanigheid van hoogleeraar en man der wetenschap, de «homo sapientior »,
die bij zijn bezoek te Konnersreuth gezien, ondervraagd, onderzocht,
gewikt en gewogen, geoordeeld heeft, en*** gevoeld heeft ook* Ja,
gevoeld heeft tot beter intuïtieve kennis van het complex geval,
en niet tot nadeel van de wetenschap* Ik wil wel hebben dat de waarnemingen, de indrukken, de bedenkingen, de gevolgtrekkingen die
Prof* Mager van Konnersreuth heeft weggedragen, bij zijn thuiskomst
in de stille kamer het voorwerp zijn geworden van kalme studie en
overweging* Maar de zaken zoo voorstellen alsof de wetenschappelijke «Prüfung » van het Konnersreuther probleem naar zulke bizondere eischen eener esoterische methode hoeft te geschieden, dat ze
niet enkel in graad van omzichtigheid, verstandelijkheid en betrouwbaarheid, doch in wezen verschilt van het degelijk onderzoek dat door
gewone stervelingen, door wijze, verstandige, geleerde, geschoolde
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menschen, wars van lichtgeloovigheid en op hun hoede tegen bedrog
wordt gedaan, is pedant en ongewettigd en kan niet anders dan wantrouwen wekken en het scepticisme in de hand werken*
Men hoeft toch niet een hoogleeraar in de psychologie te zijn
om het gebeuren met Therese Neumann naar al de eischen eener
streng-wetenschappelijke critiek, nauwkeurig en met volstrekte
objectiviteit vasjt te stellen* En dat heeft o*a* Dr* Gerlich gedaan*
Een gebrek aan wetenschappelijke grondigheid, bevoegdheid en
geweten is bij hem nog door niemand aangeklaagd, en nog minder
een fout, een vergissing, een misslag in het vaststellen der feiten,
geen één* Prof* Mager zelf zal thans reeds weten dat hij een enkelen
keer te haastig is geweest om zich door eene Dr* Gerlich tegensprekende bewering van Prof* Wunderle te laten overdonderen* ProL
Mager zal ook niet ontkennen dat een vakman als Professor Wutz de
wetenschappelijke bevoegdheid bezat en gebruikte om het raadsel van
Therese Neumann's xenoglossie, inzonderheid van het Arameesch,.
op wetenschappelijke gronden op te lossen* Onbillijk is 't bijgevolg
en zweemend naar laatdunkendheid den wetenschappelijken arbeid
van anderen en de positieve resultaten die hij opleverde niet-tewillen-kennen; voortgaan over Konnersreuth te spreken als over een
raadsel voor welks oplossing schier alles nog moet gedaan worden,
en dan rond dit raadsel, niet zonder welbehagen, een net van vragen
te weven waarin het wordt vastgestrikt en gewurgd*
Wij ontzeggen den geleerde het recht niet noch de verdienste
vragen te stellen die de sekure oplossing van een probleem bedingen,
maar die vragen mogen niet bedoeld zijn om eeuwig zonder antwoord
te blijven, en de vragensteller zelf heeft den plicht tot dit antwoord
bij te dragen* Wat heeft echter P* Mager gedaan om zijne vragen
te helpen oplossen ? Een paar malen zien we hem van ver een wetenschappelijken vinger uitsteken en naar een vage oplossing wijzen,
die, naar ons oordeel, met een wetenschappelijke uitspraak niets
gemeens heeft*
De psycholoog Mager stelt de vraag : (Der Katholische Gedanke i # 1928, bl* 193)*

«Bestaat er tusschen de zevenjarige krankheid (van Therese
Neumann) en de achtereenvolgende genezingen, stigmatisatie en
lijdensextasen een werkoorzakelijk verband? » Waarop dit antwoord :
«De geneeskundige autoriteiten » waren het eens om de plotselinge ziekteverschijnselen bij Therese Neumann toe te schrijven aan
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de schrikneurose. Welnu deze krankheid is in haar uitwerksels onmiddellijk verwant met de neurose der hysterie* De gevolgen zijn «anaesthesiën, hyperaesthesieën, krampen, stuipen, verlammingen, verblinding, puisten en bobbels, psychogene bloedingen,» vicariïerende
menstruatie » beïnvloeding der «sympathischen und vasomotorischen
Organsfunctionen enz*»
Een eigenaardig kenmerk van deze ziekte is verder nog dat ze
even plotseling kan genezen als ze ontstaan is**** Het mag heden als
bewezen worden beschouwd, dat langs psychogenen weg, d-i* door
de suggestiekracht van het bewustzijn, veranderingen in het organism,
ja zelfs bloedingen en wonden (ik onderstreep n*v*d*s*) kunnen voorgebracht worden. Bewijzen : «lm Fakirismus sind ahnliche Leistungen nichts Ungewöhnliches* Bekannt sind Falie wie dieser : Eine
schwangere Frau erlebt eine Gasexplosion* Das Kind empfangt
ein Muttermal in Form einer Flamme »• bL 194*
In de toepassing dezer theorie op het geval van Therese Neumann onderscheidt Prof* Mager verschijnselen die een zekere gelijkvormigheid met de voorgebrachte pathologische kenmerken vertoonen en andere die ermede contrasteeren*« Es ist typische Eigenschaft des Pathologischen, dasz es form-ziel-und sinnlos auftritt*
Es tragt deutlich den Stempel der Entartung* » Welnu bij Therese
Neumann treft men aan in tegenstelling met die kenmerken van
verstandelijke en zedelijke ontaarding «tiefe Sinnerfülltheit, grosze
geistige Zusammenhang enz*» Een reden voor den katholieken
psycholoog om bizonderen nadruk te leggen op den « Hauptfaktor »
namelijk «der religiöse Faktor in seiner katholischen Formung*»
Met al dat is, in elk geval, Prof* Mager tot de vaststelling gekomen
van een natuurlijken psychischen en physiologischen faktor, (zonder
evenwel een bovennatuurlijken uit te sluiten)*
De thesis op zich zelf beschouwd, wij herhalen zulks, is aannemelijk* Wordt zij echter wetenschappelijk door de praemissen bewezen? De lezer oordeele :
Uitgangspunt van het betoog was het feit der schrikneurose
(geen organische ziekte)* Dit feit is echter valsch; de ziekteninzet
bij Therese Neumann is geweest een wervelbreuk. Dus «error in
radice» en waardeloosheid van al hetgeen uit dit onwaar feit wordt
afgeleid*
Hetgeen Prof* Mager over psychogene bloedingen en wonden
als wetenschappelijk zeker veronderstelt bewijst de dubbele analogie
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smet het Fakirismus en de zwangere vrouw allerminst* « Fakirismu
bestaat niet »• (Prof* Bessemans aan schrijver dezes*) Fakirismus is
niet meer dan goochelkunst en boerenbedrog* (Paul Heuzé* Fakirs,
Fumistes et Cie*)
De gevallen met zwangere vrouwen in den aard van het bovenvermelde, vele geneesheeren onthalen ze op een schouderophalen,
andere nemen het ernstig op, maar een werkelijke analogie met de
wonden die de gestigmatiseerde van Konnersreuth draagt vertoonen
die gevallen niet* Het is bijgevolg niet de wetenschap, en ook de logica
niet, die Prof* Mager deze conclusie in de pen brengt :«Wundmale,
Bluttranen sind Auswirkungen dieser auch organoplastischen Kraft
im Psychologischen »* (bl* 196)* En verder : << Die plötzlichen Heilungen waren verstandlich durch die intensive Beschaftigung mit
der H* Theresia und aus der Eigenart schreckneurostische Erkrankung »*
Overigens — en deze schommelingen van Prof* Magers pen
maken u 't hoofd draaierig — dezelfde psycholoog, of neen de andere
Mager, de mensch, schrijft over dezelfde stigmatisatie van Therese
Neumann na zijn bezoek te Konnersreuth, na met zijn oogen gezien
te hebben : «Kann die Seele aus eigenen Kraften solche organoplastische Veranderungen im Körper bewirken, wie es die Stigmata
bei Therese Neumann sind, auch wenn Krankheit den Körper schon
gefügig gemach hat ? Dass die natürliche Krafte der Seele ingendwie
dabei beteiligt sind, steht für mich ausser Frage* Doch Sie allein
reichen zur Erzeugung von Stigmata in diesem Sinne niemals aus.
Als Hauptwirkkraft muss ein übernatürlicher Faktor beteiligt sein »*
Dat heet men op zijn minst : hinken op twee gedachten*
De Konnersreuther schriften van Prof* Mager bewegen zich
tegelijkertijd op twee verschillende plannen en in ongelijke richting.
Zulks werkt storend op de gezichtszenuwen van den lezer* En het
is een ironie dat de man die vooraan treedt op het podium om te
klagen over zoogezegde « Unklarheit und Verworrenheit» in het
geval van Konnersreuth zelf geen licht en orde bracht, maar, in
zoover het van hem afhangt, tot nog grooter onklaarheid en verwarring heeft bijgedragen*
Het derde Konnersreuther opstel van P* Mager — wij bedoelen
zijne in den loop van dezen zomer gehoudene voordracht — beteekent geen wetenschappelijken vooruitgang op de voorgaande* Een
enkel maal wordt aan een bewijsvoering voor een verschijnsel in het
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leven van Therese Neumann geraakt* Prof• Mager haalt den volgenden
passus aan uit Dr* Gerlich's ziektenbeschrijving*** « Ze kreeg een
krampaanval en viel in bezwijming* Gedurende verscheidene dagen lag
zij in een toestand van verminderd bewustzijn* ja* van schier volledige bewusteloosheid* En altijd voort nieuwe krampaanvallen* Ze,
zegde mij dat ze dien bewustheidstoestand moeilijk kon beschrijven;
dit alleen kon ze zeggen : Ze had eigenlijk niets gemerkt* Ze had
geweldige hoofd- en nekpijn gehad en wederom een gevoel dat hare
oogen gingen uitvallen*** Buiten haar moeder had ze niemand onder
de personen die haar naderden herkend* Men mocht haar iets toeschreeuwen* ze vernam wel iets dof, maar verstaan deed ze 't niet*** »;
om er dit besluit aan vast te knoopen :« Hier vormt zich, zonder twijfel, een bewustheidstoestand die van het standpunt van de psychologie
moet beschouwd worden als uitgangspunt van die bewustheidstoestanden welke Pastoor Naber den «toestand van ingenomenheid»
noemt*»
Ik voor mijn part vermag het genetisch verband tusschen die
krampaanvallen in 1918 en de sedert 1926 intredende extatische
«ingenomenheid » na de schouwingen niet te ontdekken* Ziet iemand
beter?
Wij kunnen dus onmogelijk van Pater Mager zeggen dat zijn
wetenschappelijke bemoeiingen er veel toe bijgedragen hebben om
het <* Raadsel van Konnersreuth» op te lossen*
Wat erger is bij Prof* Mager, 't is dat hem feitelijk de lust en
de wil ontbreken om de door hem gestelde problemen op te lossen,
ja dat hij, de vragensteller, de mogelijkheid en de wenschelijkheid
van een wetenschappelijke oplossing van 't « Konnersreuther raadsel, » omdat hij in den grond overtuigd is van zijn onoplosbaarheid,
ontkent* Die slotbladzijde van zijn anders goed bedoeld artikel in
het «Benedictiner Monatschrift» is te kenschetsend voor de psychologie van Prof* Mager, en zeker ook van nog andere katholieke geleerden van zijn slag, tevens ook te misleidend en te gevaarlijk door
zijn dubbelslachtigheid voor den argeloozen lezer, om zonder commentaar te mogen voorbijgegaan te worden*
Onomwonden, alhoewel met voorbehoud der medewerking van
natuurlijke faktoren, heeft de bezoeker zich uitgesproken voor den
bovennatuurlijken oorsprong én der stigmata («Hauptwirkkraft muss
ein übernaturlichen Faktor sein»); én der Lijdensextasen, met inbegrip der kardiognosie en der hiërognosie («nur eine übernatür907

liche und nach meiner persönlichen Überzeugung wunderbare Kraft
kann sie bewirken); én der voedingsloosheid «die nahrungslosigkeit
hat keine Paralelen unter natürlichen Vorgangen* Hier tritt das
charismatische stark in die Erscheinung)* Doch nog maar zoo gauw
is hem die bekentenis van het hart, of hij vernietigt de waarde van
zijn eigen woorden en de draagwijdte van zijn besluit door den fatalen
terugkeer van de tegenstelling ((persoonlijke meening en opvatting».
't.t.z. louter subjectieve indrukken en gevoel (Werturteil ?) en wetenschappelijke overtuiging %t.z. objectief oordeel, dat, alleen, algemeene
waarde, ook voor anderen bezit (Seinsurteil?)* De geloovige mensch
sprak ja; de geleerde professor zegt noch ja noch neen; hij stelt enkel
een ondervragingsteeken.
Kwestie van voorzichtigheid misschien en van verdaging van
een onrijp probleem om dan later, in betere tijden, de rijpe vrucht
der wetenschappelijke waarheid te plukken? Of het zoo ware! Maar
het is anders*
De tegenstrijdige uitspraken die Prof* Mager zoo maar klakkeloos,
op dezelfde bladzijde, tegen elkaar laat aanbotsen zijn niet als een
geheugenflater te verschoonen of als een hals-over-kop tuimelaar
der logiek; wat ze blootleggen is hetgeen wij hierboven noemden
de tweespalt, de ontdubbeling der persoonlijkheid die, wil men
doordenken, aan de oude, in onzen tijd heroplevende, Averroëstische
dwaling der twee waarheden herinnert : een reëele objectieve waarheid
waar de rede haar gading in vindt en een denkbeeldige subjectieve
waarheid die, practisch, volstaat voor het godsdienstig leven van
den mensch en enkel het geloofsgevoel aangaat*
Prof* Mager schrijft : «Dieser (wissenschaftlicher) Beweis wöre
an sich möglich und wünschenswert*» En onmiddellijk daarop laat
hij volgen : op de mogelijkheid van een wetenschappelijk onderzoek,
dit veelzeggend voorbehoud, dat het zulke eischen stelt dat, omzeggens, bijkans niemand het met kans op welslagen kan ondernemen;
op de wenschelijkheid, deze verklaringen die eene terugtrekking zijn
met de eene hand van hetgeen met de andere werd aangeboden :
«Soll man überhaupt eine wissenschaftliche Untersuchung bewusst
anstreben ? »
Met langen omhaal van zoete woorden en verteederd godsdienstig
gevoel wordt het ontkennend antwoord verdoezeld; maar ontkennend
is het desniettemin* Onder voorwendsel dat de wetenschappelijke
anatomie op het Konnersreuther geval toegepast verwoesting betee908

kent van een schoon stuk leven en ontwijding van het heilige, blijve
de wetenschap met Konnersreuth ongemoeid* Dan moge, in onze
diep in grof materialism verzonken wereld, «de zielschokkende belichaming**** van het lijden en sterven van den Godmensch, onzen
Heer Jezus Christus», van het welk Konnersreuth ons, God dank,
het schouwspel biedt, voort in het binnenst der harten blijven ingrijpen, «zonder onderscheid van wereldbeschouwing en godsdienstige
belijdenis»!
Een vrome wensch, meer niet* Want eerst dan krijgt Konnersreuth zijn ware godsdienstige beteekenis én voor geloovigen én voor
ongeloovigen, indien het wetenschappelijk vaststaat en zeker is dat
God « charismatisch » die uitzonderlijke verschijnselen te weeg brengt*
Wonder of geen wonder, daarover gaat het te Konnersreuth, om de
ingedommelde aandacht der menschen op een « höheres Eingreif en »
te trekken, in den zin waarin elders, recht voor de vuist, P* Mager
zich openlijk uitsprak «hic est digitus Dei »• Hier echter wordt de
lezer ontstemd en onthutst door de dissonans van het gelijktijdig
«ja» uit het geloovig hart en «neen » uit de wetenschappelijke
rede, door het goochelen met woorden die streelen en*** wurgen :
« Werd het in stemmen gelegd, ik zou mij persoonlijk tegen een wetenschappelijk onderzoek uitspreken, omdat ik overtuigd ben dat het voor
de wereld een grooter zegen is dergelijk verschijnsel in zijn ongeschondene frischheid en ongereptheid te bezitten dan door wetenschappelijke
analyse, dood en star, zijn bestanddeelen uit mekaar te nemen.
Bij de ontleding van een levend organism in zijn bestanddeelen
gaat het beste dat aan hem is verloren, namelijk het leven. Hij voor
wien het vaststaat ma priori» dat het buiten- en bovennatuurlijke onmogelijk zijn, voor wien al wat den schijn biedt van buiten- en bovennatuurlijk niet anders is als pathologie, zou zich ook ddn niet van de
bovennatuurlijkheid der Konnersreuther verschijnselen laten overtuigen,
als het wetenschappelijk bewijs werd aangebracht.
Laten wij het teeken des tijds dat te Konnersreuth is opgericht
f
in z n overweldigende psychische en religieuze uitwerking onaangetast
staan! 't Is ieders persoonlijke zaak, welke houding hij tegenover Konnersreuth aanneemt. Geen macht ter wereld, noch wereldlijke noch
geestelijke, kan iemand een overtuiging opdringen, 't Is alleszins goed
dat van tijd tot tijd een teeken aan den hemel verschijnt dat de geesten
scheidt. Dit is mijn besluit van mijn bezoek te Konnersreuth »(bl* 220-221)
Chloroform en sophismen; feitelijk de uitschakeling niet alleen
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van één wonder, maar van het wonder;-*»» en erger nog voor den godsdienst» Het is immers niet genoeg om het geloof in het wonder dan ten
slotte toch goed te praten, zich te beroepen op de uitspraak der Kerk».
Alsof de Kerk zelf geen uitspraak deed na wetenschappelijk onderzoek dat met zekerheid vaststelde : de echtheid der waarneembare
feiten; de onmogelijkheid eener natuurlijke verklaring en de noodzakelijkheid — indien men het oorzakelijkheidsbeginsel niet prijsgeven
wil — van een bovennatuurlijke uitlegging» Wat een eisch is van
't geloof is ook een eisch van de rede» «Rationabile obsequium
nostrum»»
De rede kan en moet na degelijk onderzoek met zekerheid vaststellen : de wezenlijkheid of de onwezenlijkheid der Konnersreuther
feiten, de mogelijkheid of de onmogelijkheid hunner natuurlijke
verklaring en> in dees laatste hypothese, de noodzakelijkheid van
een bovennatuurlijke, d» i» een goddelijke uitlegging door het-wonder»
Moge gewettigd zijn een voorbehoud op de juistheid van waarneming en beschrijving van een of ander detail uit het feitencomplex,
een twijfel over de mogelijkheid van een natuurlijke verklaring voor
een bijkomend verschijnsel, moge de waarschijnlijkheid van de samenwerking eener dubbele oorzakelijkheid, een natuurlijke en een bovennatuurlijke worden toegegeven, het geval van Konnersreuth in zijn
geheel genomen, — en zoo moet het volgens Prof» Mager — kan op
den dag van heden nog bezwaarlijk als charismatisch wonder betwist
worden» Kan, bij voorbeeld (één enkel slechts), de wetenschap :
Zij, die critisch, nauwkeurig en streng observeerend de feiten vaststelt, tornen aan de echtheid van Therese Neumanns jarenlange en
algeheele voedingsloosheid; Zij, die, biologisch, naar een verband
zoekt tusschen oorzaak en gevolg, twijfelen aan de natuurlijke onmogelijkheid van een leven zonder eten; Zij, die, philosophisch, voor
al wat is een geëvenredigde oorzaak van zijn opeischt, de eenig
mogelijke werkende oorzaak, God, uitsluiten?
Wij kunnen dus onmogelijk met het Magersche oordeel over
de mogelijkheid van een wetenschappelijke oplossing van het Konnersreuther raadsel instemmen»
En nog minder mogen wij het met de wenschelijkheid van een
wetenschappelijk onderzoek in zake de verheven godsdienstige gebeurtenis van Konnersreuth en het wonder in 't algemeen»
Wij dulden niet de antinomie : wetenschap en geloof; wij weigeren de rede uit te spelen tegen het gevoel, de « Wahrheit» tegen de
910

«Dichtung»; het Bureau des Constatations» te Lourdes doet geen
afbreuk aan de godsdienstige atmosfeer van de Grot; en de wetenschappelijke bemoeiingen der universiteit, waarlijk wetenschappelijk
bedoeld om de waarheid op vasten grond te vestigen, tasten «de
overweldigende psychische en religieuze uitwerking van het teeken
dat te Konnersreuth is opgericht» niet aan.
Prof* Mager noemt zeer juist en schriftuurlijk Konnersreuth
een «teeken», in de veronderstelling, natuurlijk, dat het waarlijk,
wetenschappelijk bewezen, een wonder is. Maar waarom ontzenuwt
hij dan onmiddellijk daarna de «beteekenis van Konnersreuth vermits hij, in één adem, de doelmatigheid van dat teeken, en van het
wonder, loochent?
« *t Is eenieders persoonlijke zaak », schrijft Prof. Mager « welke
houding hij tegenover Konnersreuth aanneemt »• Ongetwijfeld; vermits de mensch een zelfstandige persoonlijkheid is. De houding
echter die eenieder, voor zijn geweten, meent te moeten aannemen
is een practisch besluit dat uit de voorgaande praemissen der bewijsvoering — en deze gaat de wetenschap en de rede aan — moet afgeleid worden.
Feitelijk zullen velen, zullen de meesten, — zal men, veralgemeent Prof. Mager, maar Konnersreuth zelf en de bekeeringen die
daar voorkomen spreken dit ontmoedigend pessimism tegen — zich
blijven verschansen achter den hoogen muur hunner anti-bovennatuurlijke vooroordeelen. Inderdaad; geen slechter blinden en dooven
dan zij die niet willen zien en hooren. Christus zelf heeft het'aan den
lijve ondervonden met een groot deel — het meest verwaande en
verwatene — zijner landgenooten.
Maar het feit dat Hij tevergeefs, voor velen, zijn bloed vergoot,
zoo dikwijls voor doovemans oor predikte en voor vrijwillig-blinden
zijn «teekenen » vermenigvuldigde, — en het zelfde geldt voor de
voortgezette geloofsprediking, hier en in de missielanden, en voor
de herhaling de eeuwen door zijner teekenen, heeft Hem toch niet
weerhouden van zijn bloedig Kruisoffer, van zijn prediking, enz*,
en mocht het niet ook, omdat, door die tegemoetkomingen en uitnoodigingen van de Goddelijke Genade, de Hemelsche Vader aan
zijn kinderen de volle maat van zijn Goedheid en Barmhartigheid
wil geven die voor het heil der menschen alles doet, wat van Godswege zonder krenking der vrije menschelijke persoonlijkheid kan
worden gedaan, en opdat de mensch door zijn baloorigheid en hals911

starrige weigering het vol gewicht der verantwoordelijkheid voor zijn
eindverwerping op zich zz\l zou laden* « Nunc excusationem non
habent »•
In dien zin beamen wij Prof* Magers dankzegging aan God,
omdat hij door een «teeken » de geesten scheidt* Maar dan spreekt
hij, Prof* Mager, met dien wensch zijn eigen oordeel over de onwenschelijkheid van 'n wetenschappelijk onderzoek en tegelijk over de
doelmatigheid van het wonder tegen*
En ik heb nog niet eens gewaagd van die geesten die — in tegenstelling met hen die God en de Goddelijke Voorzienigheid willen
verbannen uit de wereld; opsluiten in zijn ongenaakbaren burcht
en veroordeelen tot eeuwige stilzwijgendheid — onvooringenomen,
in sterk geloof en in plichtmatigen levenswandel godsvrees, godsbetrouwen en godsliefde putten, en blij en dankbaar opzien naar
het «teeken », dat den levenden naam van God met bliksemend licht
schrijft tegen het donker hemelgewelf en met klare stem noemt de
bezorgdheid voor de menschen van zijn vaderlijk hart*

«Et dimittam eos foris sufflantes in pulverem et excitantes
erram in oculos suos*» (Aug* Conf* XII-16)*
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Palermo
door Felix Ratten.
INLEIDING
Door zijn naam alleen al zon Palermo toeristen trekken en bezoekers boeien* Want die naam is zeldzaam evocatief. Roept hij
geen palmenwaaiers voor de verbeelding op, en murmelend zeegeruisch? Hoe kan het anders, daar deze muziek al in zijn vocalen
zingt* En denken wij ons Sicilië overigens wel anders dan een paradijselijken tuin, waarvan Palermo als de gouden poort is?
Wat is een naam? Niets, — en soms ook alles* Een gelukkige
titel kan een boek redden* Voor de spijskaart is een goedgekozen
naam goud waard* Zoo ook in de wereld der reclame voor het
vreemdelingenverkeer*
Bij Palermo schuilt heel de poëzie der stad al in den naam»
De Phoeniciërs hadden de stad Ziz genoemd, wat « bloem » beteekent,
en de Grieken Panormo* Hst mocht zinvol zijn, maar het is klankloos* De naam Palermo daarentegen zingt* Het is een gedicht op zich
zelf* En daarnaast wekt hij herinneringen aan een verleden, dat na
zeven eeuwen door den tijd tot stofgoud verpulverd, nu verpuurd
is tot romance, tot een zingenden droom*
Achter Palermo's klankrijken naam die vol beloften is, staat
een grootsche, trotsche werkelijkheidv Een stad van hooge voornaamheid, van weelderig leven, van vorstelijke monumentaliteit, door
scheepsmasten omwimpeld, door blauwe zeegolven bespoeld, door
palmen beschaduwd en door bergen omlijnd* De zeebries draagt
er den zoeten geur van oranjes en citroenen* Haar heele omgeving
zwelt en deint van wondere vruchtbaarheid, en haar zee zelf is als
een bloeiende tuin* Zoo ligt er de stad, in Oostersche blankheid
opschemerend, tusschen de paarse schaduw die van de Monte Pellegrino valt, en de blanke schaduw van de marmeren kruiskerk van
Monreale*
Zonder door de Oudheid geadeld te zijn, boezemt zij ontzag
in* Zij is jonger dan de zustersteden, maar volgt daarom niet achter913

aan* Om deze haar betrekkelijke jeugd, kon zij zich gemakkelijker
bij onze moderne eischen aanpassen : rechtlijnige corso's en groote,
breede verkeersaders omsluit het beeld dat men van haar meedraagt*
Zij behoort daarom niet minder tot de historische steden van het
Italiaansche koninkrijk* Het verleden van eeuwen van bloedigen
strijd en van bloeiende cultuur rust echter niet in haar vergeelde
kronijken, maar ligt nog altijd tastbaar en als met kostbare gemmen
in haar.heden ingelegd*
Ieder vreemdeling moest Palermo eigenlijk niet anders aandoen
dan per schip* te Marseille of Antwerpen onder zeil gegaan* en
Zonder nog iets anders gezien te hebben van het zuiden : eerst dhn
Zou de indruk van haar volle bekoorlijkheid volledig zijn* Daar de
meesten haar over den landweg naderen, die van de Alpen loopt
tot Reggio Calabria, en dan van Messina tot kaap Marsala, ligt Palermo haast altijd in de schaduw der overige Italiaansche steden*
Voor wie over Turijn en Milaan kwam, voor wie het opperste der
«Italianita » in Napels meende te zien, is de indruk verzwakt, de
verrassing gedempt* Dan is Palermo vaak nóg maar wéér een Italiaansche stad, met al wéér corso's en schouwburgen en monumenten*
Want waaierpalmen zag de toerist te Rome al* Over Palermo blauwt
geen andere hemel, dan die over Napels blauwt* Van kerken en
palazzi, van fonteinen en villa's, wemelt heel Italië* Te Ravenna zag
hij Bizantijnsche mozaieken, te Rome cosmatenwerk, te Venetië
gouden kerkwanden, en overal schitterende barok* Zag hij te Rome
niet zóó veel van Bernini, dat zijn bewondering voor Giacomo Serpotta, wiens « putti » beroemd zijn, in Palermo al lang is afgestemd?
Maar naast het barnsteenen Rome heeft Palermo zijn eigen
blanke marmerpracht* In geen andere stad van Italië is de palmenweelde zoo groot als hier* Deelt zij ook met Napels eenzelfde blauwe
Zee, zoo wint zij het door de schoonheid der omgeving* Palermo la
felice heet ze voor de Sicilianen, omdat de natuur, die haar óók
al een haven bouwde, het hoorn van overvloed voor deze stad ten
volle heeft uitgestort in de vruchtbare dalschaal, die haar een park
is : conca d'oro, een gulden schelp* En van deze kostbare schelp is
Palermo de onovertroffen parel*
Maar Palermo bezit naast deze bizondere schoonheid en al haar
historische herinneringen, ook haar eigen en zeer bizondere kunst :
niet zoo zeer nog haar eigenaardige Barok, als wel de geheel eenige
kunst van haar Normandisch tijdperk*
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De schaduw der Hautevïllës.
Wat Palermo teekent met een duidelijk merk, kan men uit het
dialect van haar volk al vernemen, — een dialect waarin de sporen
bleven van al de vreemde heerschers, die zich'van de Siciliaansche
hoofdstad meester maakten* Maar daartoe moet het gehoor van den
vreemdeling al héél fijn toegespitst zijn* De doorsnee-toerist hoort
in die volkstaal wel amper den Saraceenschen inslag* Speurt hij in
den volksaard eveneens het Saraceensch stramien? Voor de meesten
is Palermo een tweede Napels, met minder muziek, met evenveel
vodden, met even groote weelde daarnaast en met dezelfde zuidelij kheid* Maar zóó is het niet* Per slot ontwaart men in Palermo een
arbeidzaamheid die Napels vreemd is, een ijverzucht die de Napelsche overtreft, en een voornaamheid die Arabisch heeten moet*
Napels was nooit anders dan Napolitaansch, maar Palermo was Muzelmansch, — een stad met drie honderd moskeeën* De Normandiërs onderwierpen het land met hun krachtigen arm, maar vernieuwden, daarmee zijn bloed niet* Zelfs toen Sicilië al Normandisch
heette, was het toch nog Arabisch, tot zelfs onder de Hohenstaufen*
D&t bleef het in zijn kunst, omdat het niet anders was in zijn wezen*
Dit wezen zelf ging gewijzigd worden, en mede ontwikkelde zich
zijn kunst* Een vermenging kon hier zoo min als elders uitblijven*
De Latijnsche cultuur triomfeert in Sicilië dan ook met de Renaissance; maar het Saraceensche bloed heeft er zich nooit verloochend*
De vreemdeling ziet heden in Palermo de schittering eener
zuidelijke stad, in heel haar bonte, opgewekte, blijde uitbundigheid*
Niet de zonnige pleinen zijn de aantrekkingspunten van het stadsleven, maar de lange, schaduwrijke straten, waar de luide menigte
langs de stoepen zwiert, de straatventers hun eigenaardige roepen
laten hooren en de karossen elkaar in dichte rijen volgen* Soms
verdwaalt daartusschen een bonte kar van het land, met opgeschilderde wielen en paneelen, het tuig versierd, de dissels met franje
bezet, het zadel en den kop van het trekdier bepluimd met kwasten
en veeren* Dit brengt, bij wie historisch voelt, meer opzien te weeg
dan de verschijning van een Arabier in kaftan en burnous, met zijn
gitzwarte oogen en scherpen haviksneus*
Doch met dit hl is het huidige Palermo een stad der Renaissance*
Zijn meeste kerken pronken met barokgevels, en van de hoogte der
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kathedraal ziet een Renaissancekoepel over de zee der daken uit*
Het koningspaleis werd in 1600 herbouwd in den stijl dier dagen*
De XVII en XVIIIe eeuw bouwden de stad vol paleizen» Op de piazza
S* Domenico rijst een zuil. op drie andere pleinen springen fonteinen* alsof het Rome was* Palermo's eigenaardigste piazza, de Quattro Canti, kon door een Medici voor Florence ontworpen zijn :
het is het kruispunt der twee groote corso's, die de stad in vier deelen
snijden* waar vier paleisgevels* vol zuilen en beelden* — beschermheiligen eh Spaansche koningen* — naar elkander toegekeerd staan
en een achthoek vormen*
Maar ondanks dit alles denk ik in Palermo vooral aan Constantinopel*
De parel van « de gouden schelp » en het oude Stamboul aan
den Gouden Hoorn hebben uiterlijk wel niets gemeen : men verwachte te Palermo geen minaretten! Doch in hun verleden is iets
overeenkomstigs, — alleen in omgekeerde volgorde :
In het Oosten is het de hoofdstad der christelijke keizers* die op
een gegeven oogenblik wordt overrompeld en omgevormd tot een
stad, waarin de Moslims hun verblijven opslaan en de sultans heerschen. De overwinnaars die de halve Maan planten waar het kruis
stond* drijven er de overwonnenen ten arbeid om hun kerken voor
hen in moskeeën te herscheppen* om er een minaret te zetten naast
ieder koepelgewelf; en zij leeren hen de alkoven te sieren* waarin de
Aziatische vadsigheid de weelderigheid de hand reikt* Hoe de Griek
er ook in slavernij verzonk* nog altijd voelt hij zich thuis in de groote
stad van den Bosphorus*
" In Palermo daarentegen was het de Moslim* die op zijne beurt
het trotsche hoofd moest buigen voor een christen veroveraar* Hier
werd de vroegere moskee omgebouwd tot Godshuis* en de harem
ingeruimd voor den gewapenden koning van het Noorden* die zoo
min van rust wist als van wellust* en voor wien alle weelde nieuw
was» Acht eeuwen is het her* Op die omvorming volgde hernieuwing
en verval* Maar de Saraceen heeft Palermo daarom nog niet opgegeven, — zoo goed als ook de blauwoogige nakomeling van den blonden Normaridiër nog dartelt in ieder dorp van het zonnig eiland*
In Palermo woont een ander geslacht dan dat der Napolitanen*
Men ziet het aan het edel voorkomen, aan de waardigheid waarmee
de arme er zijn plunje draagt* Hier geen tooneelkwasten en Hansworsten die koketteeren met hun ijdelheid, noch kinderen die
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groot-doen met hun kinderlijkheid, met een pathos dat hemeltergend is voor menschen die op goeden smaak gesteld zijn; in Palermo stapt de Afrikaan van eertijds nog door de straten dezer vorstelijke stad, met een gratie die niet van Europa is, met een kalme
waardigheid die hij niet van het Noorden heeft, en waarvoor wij
maar deze ééne bewonderende benaming bezitten : Sicilië*
Sicilië was Arabisch sinds 828, en Palermo Saraceensch, toen
uit Normandië dat handje-vol avonturiers kwam afzakken, dat er
de dingen een anderen keer gaf* Kinderen van een vader zonder
fortuin, prinsen zonder erfland of vooruitzichten, — zóó zochten
de zonen van Hauteville hun geluk in het zuiden, waar ruimte was
voor een moedig soldaat en de weg open lag naar roem en rijkdom.
Het heldenlied van rinkinkend staal zet in met een voorspel:
veertig pelgrims verslaan bij Salerno een troep Saraceenen* Dit feit
maakt hun verlangen wakker om Italië te veroveren, en Robert
Guiscard zakt met de zijnen af, verslaat Germanen en Longobarden
bij den Monte Gargano, terwijl Rogier, « de groote graaf», Messina
verovert* Samen nemen zij Palermo, waar Rogier I, de zoon, tot
koning gekroond wordt*
Twee zijner zoons dragen de kroon na dezen; dan vervalt ze
aan hun neef Tancred* En alles wordt anders, na twee tijdperken
van luister en pracht* Tot hiertoe is de geschiedenis der Siciliaansche
verovering als een fonkelende zwaardhouw geweest* Malta genomen, Rome verbrand, de keizer verslagen, de paus in boeien* Innocentius betaalt zijn in-vrijheid-stelling met de investituur en de
kroon van Sicilië*
Maar met Tancred keeren de kansen, keert het geluk den Normandiërs den rug toe, en treedt Barbarossa zegevierend in het veld.
Daarom heeft de romance zich dan ook liefdevol over Tancred gebogen*
Door de bekoorlijkheid van Sibylla van Lecce had Tancreds
vader zich in een galant avontuur laten verstrikken* Maar ook zijn
natuurlijke zoon was van het echte bloed* Hij is dapper, edel en
ridderlijk* Barbarcssa ondervindt het in den strijd, dien hij tegen
Sicilië voert* Als de keizerin in Tancreds handen gevallen is, laat
de fiere held de edelvrouwe ongemoeid tot zijn vijand terugkeeren*
Dit was een « geste» die de troubadours zouden vieren* Een
lente van liederen bloeide uit het voetspoor der bevrijde koningsvrouw omhoog, en al die klanken en kleuren verheerlijken Tancred,
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den volmaakten ridder* Doch er valt een schaduw over het blijde
beeld : Barbarossa's ongevoeligheid voor den hoogen zin van zijn
tegenstander* Des te stralender glanst Tancred in zijn fonkelend
harnas tegen den zwarten achtergrond van dien ondank*
Een andere schaduw valt over Tancreds leven, wanneer hij
in de stilte der beschouwing teruggetrokken, zijn kroon afstaat aan
zijn zoon, om zich, oud van dagen, te zonnen in het geluk van zijn
opvolger* Want de dood gaat aan den wachtenden grijsaard voorbij,
om den jongen koning in zijn armen weg te sleepen* Dan gaat Tancred zoo diep onder dit plotse leed gebukt, dat het zijn zwakke
krachten knakt*
Willem III volgt nu zijn vader Tancred op, en Hendrik VI
zijn vader Barbarossa* Het einde der Normandische heerschappij
op Sicilië nadert in een ontzettend noodweer* De ridderdeugd van
Tancred, die keizer Roodbaard niet ontroerd had, zou den zoon
nog minder beletten om zijn eerzuchtige plannen na te streven»
Hendrik had een dochter gehuwd van den ouden koning Rogier
en eischte nu den troon van Sicilië op voor deze Siciliaansche prinses* Tancreds bastaardgeslacht moest wijken voor het echte bloed*
Zwaar was de strijd die nu volgde, en weergaloos de wraak die Hendrik, als overwinnaar, uitoefende op het overwonnen geslacht*
Daarmee schandvlekte hij zijn naam voor immer*
Als om de wreedheid nog meer te doen uitkomen, riep hij zijn
wraak-concilie van 1194 te Palermo saam op Kerstmisdag* Daar
werden voor den Germaanschen keizer-indringer gesleurd de weduwe van Tancred en haar zoon, die koning heette, bisschoppen en
baroenen van het land, regeerders en raadgevers* En allen werden
veroordeeld wegens hoogverraad* Dezen werden van het licht der
oogen beroofd, genen opgehangen, anderen levend verbrand en nog
anderen naar Germanje in ballingschap gezonden* Eén der afstammelingen van Tancred liet de keizer met klinknagels een koningskroon op het levend hoofd spijkeren, — de lijken van Tancred en
van Rogier, zijn zoon, de kroon van den schedel rukken* De jeugdige
Willem III werd voor altijd opgesloten in den burcht van Hohenembs*
Zoo eindigde het geslacht der Hautevilles zijn heerschappij op
Sicilië*
Het was een bloedige Kerstmis, waarmee de veroveraar zijn
bestuur begon, en het was als een uitdaging van alle rechtvaardigheid
en recht* Toen keizerin Constance op den dag daarna, op S* Ste918

phanusdag, het leven schonk aan haar eenigen zoon, mocht de wereld zich met bange voorgevoelens afvragen, — en de Siciliaansche
moeder zelve op de eerste plaats, — wat wel het lot zou worden van
dit kind en zijn geslacht*
Dit kind was Frederik II van Hohenstaufen*
Even jammerlijk als het geslacht der Hautevilles in het bloed
gesmoord werd, zou het geslacht van den wraakzuchtigen veroveraar
ondergaan met het bloed van -Conradijn*

De kunst der Normandiërs.
Het heerschersgeslacht der Normandiërs was verdwenen zooals
het gekomen was, in een plotsen rukwind* Maar zijn monumenten
overleven het op Sicilië tot heden toe* In 1140 bouwden zij te Palermo de Cappella Palatina, in 1174 de kruiskerk op den Koningsberg van Monreale* Andere kerken der XII e eeuw staan daar omheen
te Palermo, en kasteelen op het heele eiland in dienzelfden stijl*
Deze Saraceensch-Normandische architectuur, die zonder voorbeeld
was in de kunstgeschiedenis, bleef onnavolgbaar, eenig, voor zich
zelf alleen* Grieksch en Arabisch zooals zij was in een wondere versmelting, Romaansch en Muzelmansch, christelijk en mahomedaansch te gelijk, geeft zij nu nog een denkbeeld van de kleurigheid van het^Normandische hofleven te Palermo, waar kerkelijke
prelaten verkeerden met Saraceensche wijzen, waar Byzantijnsche
kunstenaars en Arabische geleerden, in een omgeving van Oostersche pracht, over dezelfde kostbare papyrusroUen en perkamenten
gebogen zaten, waar het zonlicht door hoefijzerbogen binnenviel
onder druipsteengewelven, en trilde in de mozaieken der met goud
bekleede wanden*
In Monreale spreken misschien nog vormen van het Noorden
mee, al is het Romaansch element op Sicilië in dit tijdperk maar
Zwak vertegenwoordigd : haar versiering is Grieksch en Arabisch;
in de Cappella Palatina is van het Noorden niets meer over : zij is
uitsluitend van het Oosten* Hier is alles tooverachtig, als in een
sprookje gedroomd : een in goud en gemmen en zonlicht ontbloeide
tooverpracht*
Monreale is uit wit marmer gebouwd, en evenveel uit mozaiek*
Die kerk omvat 6*340 Ma mozaiekwerk op gouden grond* Maat
919

het marmer overheerscht er door zijn hoogen, helderen toon» Hier
maakt de rijkste schoonheid toch nog den indruk van den plechtigsten eenvoud» De gouden flcnkeringen verdrinken er in den gladden
glans van het wit gesteente» Alles en overal marmer» Lichtend wit»
en blauw-dooraderd marmer» Het is als gedrapeerd» En toch rijst
het er in strakke banen» Het is als met wind dcorspeeld, als levend
bewegend» geplooid in zonlicht-doorstrccmde vouwen» blank en
paarsig; en toch glijdt het roerloos naar de hcoge gewelven» Rood
en groen» en zelfs het goud der mozaieken, verbleekt bij den maanlicht-blanken marmerluister» Een heiligdcm voor blijde feesten
gebouwd» voor alleluia's en gloria's» voor niet dan priesterwijdingen
en communiebruidjes» Zóó ook het groot chiostro daarnaast» verbluffend door zijn afmetingen» met zijn cosmatenwerk» zijn Arabische fontein» zijn tallooze colonnetten»
De schaduw der historie is hier niet tastbaar blijven hangen»
Alle herinneringen uit den wordingstijd dezer kunst zijn echter
saamgeslopen in de Cappella Palatina, de oorspronkelijke slotkapel
van het koninklijk paleis»
Zooals de grootheid van Venetië spreekt uit de plafonds van
zijn San Marco, of het de gouden bladzijden waren van een levende
kroniek» zóó leest men die voor het Normandisch Palermo nog
heden af van de juweelige wanden zijner Cappella Palatina» Toen deze
gebouwd werd» was Palermo een stad die 400*000 inwoners telde,
wier haven vol schepen lag van allerlei herkomst» waar Arabisch
en Italiaansch gesproken werd» naast Grieksch, Latijn en Fransch,
en waar» met de rijkdcmmen van alle werelden» minstens evenveel
schittering werd ten toon gespreid als velerhande geestelijke cultuur»
Toen het zwaard eenmaal in de schede rustte» en voor het
nieuwe heerschersgeslacht van het Noorden de droom was opgegaan»
die uit het geurig Oosten aanglceide» — toen zij de weeke weelde
van het Oriënt kenden en de sprookjesachtige wonderheden smaakten» waarvan getulbande dichters zengen en witgebaarde wijzen de
geheime wetten naspeurden, begonnen de ecstersche verbeeldingen
en fantasieën dezer Normandiërs op hunne beurt ook vorm en lijn
aan te nemen» en deze Cappella verrees»
Goede christenen waren zij» en zij voelden hun geestelijke
verwantschap wel met het christelijk Byzantium» Maar de Arabische
cultuur en kunst oefende een niet geringeren invloed uit» Boven het
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vierkant grondvlak rijst de ronde koepel* Maar dit Byzantijnsche
metselwerk wordt doorluisterd met de sprookjesachtige sierpracht
der Arabiërs* Hun ornament ontneemt den koelen boog zijn strakheid* Deze wordt tot hoefijzer verbogen, zijn al te koene sprong
in het stalactietenwulfsel afgeleid» Alle bouwmateriaal wordt veredeld tot kostbaarheid, totdat er niets meer dan gemmen zijn* Alles
is juweelig en rankt er onwerkelijk op, van een gouden grond* Mozaïeken fonkelen als in kleur verstrakte muziek, en het goud der gewelven gloeit alsof het gonsde en ruischte* Een christelijk heiligdom
doorademd met oriëntaalsche weelderigheid* Een kleinoodiënschrijn*
Hier is gebouwd, — maar dit bouwen zelf was een tooveren, —
met een teedere gratie, met een broze pracht, met tintelend goud en
met levend zonlicht samen* Het is niet Europeesch meer* Het is een
magische verrukking*
Tien antieke zuilen dragen arabische spitsbogen* Hun Latijnsch
rythme verzweeft in den Oosterschen kleurendroom* Door een rijzenden koepel, als een kroonluchter in de hoogte gehangen, straalt
het daglicht in* Vensters in de gouden wanden gebroken, laten den
lichtstroom binnen, die overal tintelingen oproept van beelden en
mozaiekfiguren* Het gouden licht speelt er in nissen als in toovergrotten vol juweelige glanzing* Plint en vloer zijn naar arabische
modellen met marmer ingelegd* Onder de koorschelp op hooge
trappen ligt het koor, als een hemel van zingende heerlijkheid, fonkelend van edel gesteente* Boven het altaar troont er, in een broeienden kleurenbrand, de Madonna tusschen twee apostelen, Petrus
en Paulus*
Daaraan herkent men het geheel weer als een kerk; het leek een
Arabisch wonder : een glanzend paleis uit een feeënverhaal*
Ironie der dingen : Sint Petrus die er in den gouden luister
praalt! Inderdaad, de eenige kroon die niet viel, waar de heerschersgeslachten elkaar in wraakzucht en bloedbaden vernietigden, is de
pauskroon* Al het overige ging voorbij als een schaduw : Hauteville,
Hohenstaufen, Anjou, Grieken en Arabiërs, Spanjaarden en Franschen, die Sicilië als een rijpe vrucht in hun hand hielden* En door
de gouden stilte van dit oord der droomen en herinneringen gnost
van ver de zang der Siciliaansche Vespers*
Om deze Cappella Palatina heen, staan nog andere Normandisch-arabische kerken door Palermo verspreid* De S* Giovanni dei
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Lebbrosi van 1071, ruw en primitief, met rondkoepel; de S* Maria
deir Ammiraglio, de Martorana genoemd, uit 1143, met rondkoepel
en mozaieken, later uitgebreid met een prachtigen toren in vier
verdiepingen, groote vensternissen en tallooze colonnetten; de S*
Cataldo uit 1161, met drie koepeltjes en Arabische versieringen aan
de buitenzijde; de Maggione-kerk, met herstelden voorgevel en drie
absiden, uit 1150; en de S* Giovanni degli Eremiti uit n 32, met
zijn kleine vensters en vijf kleine koepeltjes, in allersimpelsten
eenvoud*
Maar met dit laatste heiligdom en het daarbij aansluitend
kloosterpandhofje met zijn kruisgang, is Palermo een louter Arabisch hoekje rijk, dat op de wereld zijn gelijke niet bezit* Dit is een
droom uit het Levantijnsche sprookjesland* Deze kleine koepels,
waarmee kerk en toren zijn afgedekt in brandende kleur, zijn als
vrucht-kalotjes* De rondgang om de binnenplaats van het aangrenzend klooster, met zijn eenvoudige zuiltjes en gemetselde bogen,
is zoo primitief, dat er niets van te beschrijven valt* Maar er gaat
een ongewone betoovering uit van dit geheel, architectuur en ruïne,
omdat dit alles er als verdroomd ligt in een overlommerende natuur
van ongemeene bekoorlijkheid* Een droom en een legende, half
zinnelijk en half ingetogen, half wereldsch en half kloosterlijk* Palmen ranken er op, en zetten hun waaiers af tegen den kerkwand,
waarboven de kleine, roodbruine koepels tegen den strakken hemel
branden* Myrthen en rozen geuren er, waarin de zonnestralen gevangen worden* Om de pijlers en de bogen, die er ranken met het
gebaar van voorzichtig gevouwen vingers, hangen de bloeiende
twijgen* Rozenslingers en een wellust van bloemen, die het peinzend
bidden vangen in hun verstrikkende verlokkingen* Met oranjes en
gouden regen lokt hier de wereld als paradijs* Overal zetten levende
kransen den krans der booggangen voort, en vullen er de verbrokkelende architectuur aan met hun bloeiende arabesken* Een wulfsel van met goud doorluisterde bladeren over het metselwerk, spint
de droomen voort, die de tijd er afbreekt* En elk stuk muur is een
palet vol kleuren* Het geheel is een levend schilderij* Maar nog meer
is het muziek, een symphonisch dichtjuweel, met het rythme van
zijn pijlergang en de bloesemende melodie van de rankende rozen*
Ook ontbreekt er klank en geluid niet: want overal dartelen er vogels
rond, die zingen en fluiten* Een zingend en zonnig Eden tusschen
vier muren*
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En dan is er de kathedraal* gedeeltelijk uit 1185, als laatste in
de rij der Normandisch-Arabische bouwwerken van Palermo*

In de kathedraal van Palermo.
Men kon al wel van te voren vermoeden* dat de kathedraal
van deze stad iets bizonders zou zijn* Haar uitwendig voorkomen
is even grootsch van opzet* als haar interieur ontnuchterend werkt*
Indrukwekkend en vreemd* geweldig van omvang en even fantastisch in haar vormen* die niet allen harmonisch samenpassen* heeft
zij iets van een vesting en van een paleis* en meteen misschien ook
nog van een moskee* zoodat zij aan die van Cordova doet denken*
Maar evenzeer herinnert zij aan de kathedraal van Sevilla, even onoverzichtelijk, even vreemd en even grandioos* Doch hierin verschilt
ze van beiden* dat deze van Palermo alleen maar uiterlijk bekoort*
En nog wordt dit architectonisch beeld door de hooge Renaissance koepel gestoord* Maar hoe verwonderlijk zijn haar groote en haar
kleine toren, het breede zijportaal met de drie groote bogen en zijn
zware pijlers, de gebekte kroonlijsten van haar hoofdbeuk en haar
oude zijkapellen, met de kleine vensteropeningen, waarbij de horizontale lijn overheerscht, en het wereldlijke het wint van het geestelijke*
De veelvuldigheid van haar bouw-elementen duidt haar hoogen
leeftijd aan* Vóór den Saraceenschen tijd stond op diezelfde plek
al een christelijk Godshuis* Dit werd veranderd tot moskee* Dan
werd er afgebroken en herbouwd* De XIIe eeuwsche aartsbisschop
Gualtiero Offamiglio geldt als haar stichter* Ieder tijd voegde er
naderhand het zijne aan toe* De neo-klassische herschiep de inwendige ruimte en zette den barok-luchter op het hooge dak* De onze
mag haar met zorg omringen*
Zoo de herinnering der Normandiërs aldus binnen Palermo
leeft in de monumenten die zij er bouwden, overal tast men niettemin de schaduw van den indringer die ze van hun troon verdrong*
Die schaduw glijdt zelfs als met geweld tusschen de droomen van
den beschouwer, tot deze zijn gedachten wel gedwongen keert naar
het later tijdperk* De woede van den Hohenstaufen-keizer slingerde
de gebeenten der Normandische koningen uit de porphyren grafzerken hunner praalgraven, om er zelf in te rusten : zoo verdringt hij
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ze met zijn obsedeerende schaduw nog uit onze gedachtenis* En
Palermo, de hoofdstad van zijn rijk, blijft de stad zijner herinnering*
Hij stierf er niet, maar werd er begraven* Ook was hij er niet geboren; maar de legende wil het zóó* Hij had er hof gehouden in praal
en schittering, omgeven door kunstenaars en wijzen, dansers en troubadours, door een hof dat een « school» was en sprak in rythmen en
rijmen, zooals het met gemmen speelde* Dichters waren er rijksgrooten als Pier della Vigna; en verskunstenaars als Giacomo da
Lentini en Ciullo d'Alcamo stonden er bij geen vechthelden achter*
De keizer zelf was geleerde en schrijver en minnezanger, het brandpunt van alle weten en geleerdheid, de zonnegod uit dien gouden
hemel : Frederik II* Sicilië was hem alles geweest en zoo zou hij
Palermo toebehooren voor altijd*
Zoo wilde de legende dat hij er geboren werd, en zij laat het
aldus verluiden :
Toen Constance de Hauteville wist dat haar dag naderde, liet
zij te Palermo voor het koninklijk paleis een groote tent oprichten,
waaronder haar bed werd opgeslagen* En daar wachtte zij haar kind*
Want zij was een vrouw op leeftijd teen zij moeder zou worden; en
ook was Sicilië in zooveel verscheurdheid geweest cm de erfopvolging, dat zij vreesde : men mocht bestrijden, dat dit kind haar
eigen spruit was* En zoo waren de gordijnen van deze koningstent
dan opgehaald, en konden alle vrouwen haar gadeslaan in haar benauwenis en getuigen voor den erfopvolger* Zoodat de groote keizer
Zou geboren zijn op een publiek plein*
Maar dit is verzinsel*
Doch hij is een Siciliaan veeleer dan een Duitscher : en hierin
ligt heel de verklaring zijner eigenaardige persoonlijkheid*
Zoo werd hij dan ook in Palermo bijgezet, beneden bij den hoofdingang der kathedraal, in het rechter zijschip* Daar staan de zware*
overkoepelde zerken waarin naast koning Rogier, keizer Hendrik VI
rust, Constance de Hauteville en hun beider zoon, Frederik : deze
onder een troonhemel, door zes marmeren zuilen opgehouden, gedragen op den rug van gestyleerde leeuwen*
Hoe stil is het om de zerk heen van den man, die zooveel
onrust heeft te weeg gebracht* Een enkel vreemdeling staat er in
gedachten stil* Maar het leven glijdt aan deze plek voorbij* Voor
hoevelen is zijn naam een vage klank* Het zijn er maar weinigen,
die zich de weelde kunnen veroorlooven om geesten op te roepen en
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met de dooden te verkeeren* Geschiedenis-studie is het edel tijdverdrijf van enkele bevoorrechten*
Maar hoe boeiend is het lezen in dit verleden, voor wie het te
genieten weet* Hoe boeiend is juist deze figuur, deze keizer-psyche*
Frederik en Rogier waren de namen die hij kreeg* Die beide
namen staan voor twee werelden, voor Germanje en Sicilië* Deze
zuiderling had een Duitscher moeten zijn, maar hij werd Siciliaan om
zijn moeder* Het bloed der Hautevilles won het in hem; en de eigenschappen der beide geslachten, Hauteville en Hohenstaufen, vergroeiden in Frederik tot een nieuwe persoonlijkheid* Wij willen een
Duitscher in hem zien om zijn vader : maar hij kon dat niet wezen; en
de Italianen vinden evenmin een Italiaan in hem* Waar wij bij Frederik vergeefs naar « Gemüt» uitzien, is hij niets dan een verstandsmensch* Zonder vrienden, zonder warmte om hem heen, groeide
dit kind op in een tweeslachtig land, in een zwoele sfeer van intrigen,
in een tijd van anarchie, tusschen menschen die alleen hun zelfzucht
dienden* De wijsheid, door een vroeg-wijze knaap hier uit te puren,
was een harteloos berekenend egoïsme*
Geen moreele grootheid gedijt in zulk een atmosfeer* Zijn menschenkennis deed hem de menschen verachten, en zijn hart vulde
zich met wantrouwen, wraakzucht en bitterheid* Bij 't gekonkel en
gehuichel om zijn persoontje, — begeerde kostbaarheid, — kon
hij niet anders dan haken naar het oogenblik, waarop hij vrij verachten en heerschen mocht* En hij leerde spelen met het woord en den
schijn, terwijl hij zijn geest scherpte en zijn lichaam staalde, in afwachting van dat groot gebeuren*
Hij had den scherpen blik van den zuiderling* Een groot combinatievermogen, een even groote onbetrouwbaarheid, — gewetenloos is het woord dat hier past, — dankte hij het Siciliaansche bloed*
En wat dankte hij Palermo niet, dat hij op vierjarigen leeftijd voor
het eerst betrad, om er zich voortaan «thuis» te gevoelen, — de
hoofdstad van het liefste deel van zijn rijk?
Palermo was in dien tijd nog heel Arabisch* Thans zoeken we
er de sporen van dit Saraceensch verleden rrtoeitevol samen:naast
de oude kerken óók nog twee Moorsche paleizen, la Zisa en la Cuba,
die alsdan de uitgestrekte parken der Normandische koningen sierden* Maar ook na den ondergang dezer laatsten heerschte te Palermo nog de geest van Mohamed* De Normandiërs waren zelf goede
christenen gebleven* Zij hadden behendig weten te schipperen tus9*5

schen de hoven van Rome en van Byzans en de Afrikaansche kalifaten* Zij lieten de Moslims ongemoeid om menige reden* Deze
laatsten waren kunstminnaars en wetenschapsmenschen; zij hadden
een hooge opvatting van het koningschap* Daar zagen de Normandiërs hun voordeel in* Ook voor deze Arabieren was de koning, als
voor de Grieken, «verheven en heilig »* Dat de nieuwe heerschers
hen de vrijheid lieten en hun gebruiken eerbiedigden, wisten zij
te vergelden met trouwe onderdanigheid en met den glans hunner
cultuur*
Zoo was Palermo nog Arabisch in Frederiks tijd* De Griek
bezat er zijn tempel, de Jood zijn synagoge en de Moslim zijn moskee* Zuilen van Byzantium droegen er den hoefijzerboog van Mohamed in het koninklijk paleis; de halve maan blonk er naast het
kruis* De Hautevilles aanbaden Christus; maar het kon gebeuren,
dat zij hem ook Allah noemden*
De Saraceensche macht was er door de Normandiërs gebroken, en de macht der Normandiërs viel voor den sterken arm der
Hohenstaufen* Maar de Saraceensche geest was er levend gebleven,
en iets van de ziel van dat volk, — wiens geleerden en wijzen den
jongen Frederik opvoedden — herleefde in de ziel van dezen*
De kleinzoon van Barbarossa hield van de Arabische kunst
van het land dat het zijne werd* En gretig dronk hij de leer in, die
de Moslims hem voorhielden : dat er niets gaat boven de souvereine
majesteit van den vorst, die van goddelijken oorsprong is, zoo goed
als het pausdom* In deze opvatting versterkte hem de studie van
het Romeinsch recht*
Maar ook leerde Frederik in het Arabisch Palermo een leer die
den Middeleeuwers verfoeilijk was : gedachtenvrijheid en godsdienstige verdraagzaamheid* Boven geloof ging hem het stellige
weten* Zoo noemde de keizer Mozes en Mahomed in één adem,
en kon hij zijn wijzen de vraag voorleggen, die hem tot een heiden
stempelde : « of de wereld bestaat van eeuwigheid, en of de ziel onsterfelijk is? »
Zoo verdierf Palermo zijn geest en werd hij « een verlicht despoot »* Tegenspraak maakte den Oriëntaal razend, bijtend-ironisch,
valsch en wreed* Tegenspraak was al rebellie* Voor alle bijgeloof
had hij niets dan een medelijdend schouderophalen* Maar in dien
stroom van twijfels en wetenschappelijke naspeuringen leed ook het
geloof zelf schipbreuk*
926

Dit was althans het oordeel van Dante over hem, die Frederik
niet plaatste bij de wellustigen [of de wreedaards in zijn Inferno,
maar bij de ketters*
Was dit zijn grootste zonde geweest?
Het was de misdaad die bij zijn tijdgenooten het zwaarste woog*
Maar deze vergaten dat hij een zoon en een leerling was van het
Saraceensch Palermo*
Nu kan een Siciliaan misschien wel den paus verketteren en
de kerk ontloopen, en toch nog geloovig blijven* Hier ontgaat ons
Frederiks wezen* en staan wij voor een Protheus-natuur* De onverschillige, de twijfelaar, de harem-keizer, wien politiek boven geloof
ging, en kunst boven godsdienst, stierf in het boetekleed der Cisterciënsers*
Een Siciliaan der dertiende eeuw*
Afscheid.
Over de blikkerende zee glanst het zonlicht* Zware schepen
liggen langs de kade gemeerd, en over de breede esplanade met haar
palmenwaaiers beweegt de bonte drukte* Tegen den lichtblauwen
hemel rijst de purperen schaduw van den Monte Pellegrino, die als
een onmetelijk kasteel, door menschenhanden opgericht, zijn tinnen
en terrassen achter de haven opbeurt* Bootjes met ranke zeilen
scheren over het zeegedein* Indische vijgen zetten hun grauwgroene en grillige vormen af tegen het lichtblauwe water* Een geur
van oranjes waait geheimzinnig op* Menschen in versleten plunje,
meisjes met veerenden voetstap en zwierige sjaals om de schouders,
zweven luchtig voorbij* De diepe hemel omspant het panorama
van stad en haven*
Italië zien is er zich van overtuigen, dat het méér schoonheid bevat dan men denkt, en altijd weer verrast met onvermoede wonderen*
Door mijn stilte suist de strofe van Carducci uit zijn Primavera
Elleniche :
Sei tu Tisola bella, a Ie cui rive
Manda il Jonio i fragranti ultimi baci,
Nel cui sereno mar Galatea vive
E sui monti Aci?
Achter de stad verglijden de grillig geteekende berglijnen in
den prachtigen tuin die Sicilië heet, en buiten haar havenarmen om.
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en den monumentalen Pellegrino die haar dokken beveiligt, opent
de blauwe zee haar deinende diepte, diep als de hemel, en blauw
zonder nevel of wolk*
En de kleine cameriere kijkt met zijn gitzwarte oogen verwonderd
toe, als ik naast mijn eigen glas nog een tweede vul met den zoeten
wijn van het land, en hem toewenk : vat aan*
Ik kan hier toch niet eenzaam en alleen zitten, met al die pracht
om mij heen, in dit laatste oogenblik, nu mijn boot voor de heenreis
al gereed ligt* Nu wil ik toch tegen iemand iets zeggen, iets, — ja,
wat? — van vreugd en van spijt tegelijk*
«Vat aan, caro mio, laat de glazen klinken* Addio Palermo,
Sicilia* A rivederci* »
« A rivederla», zei hij en dronk*
En het woord luidde troostvol als een belofte*
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Ruysbroeck-Herdenking
GROENENDAEL
door Joris Caeymaex.
Zoniënwoud is een wereld bestempeld met het grootsche
van oneindigheid en Godsaanwezigheid* Alles gaat er samen óp
in ééne uitzetting tot volkomenheid en grenzenoverschrijdende
grootheid in een machtig rythmus; en het geheel ligt bewust en diep
in de volle rust dier grootheid, dommelend en sidderend van bereidheid*
Het oneindige straalt er : uit de hooge volmaaktheid welke
de Vorm van het woud biedt; — het veropenbaart er zich in de
paroxysmen van Gloed bij de zonnebranden die in hare schatzalen
ontvlammen; — het vaart er in golven van Rythmus over hare
duinbergen en kruinenzeeën*
En Groenendael, het hart van het woud, trok die drie schakeeringen van opperst schoon tot zich om er in volste pracht te
verschijnen; zoodat het is : één poeëm, trillend van oneindigheidsgevoeL
De herontdekking der oneindigheidsrijke vormharmonie van
het woud is steeds het feest van een tocht naar Groenendael* Bij
het eerste, binnengaan in de boschpoorten, hebt ge het levendig
besef te naderen tot een grootheid van wonderlijke heerlijkheid*
Uw tocht zal zijn de bewustwording van die ordevolmaaktheid.
En u trekt het pijlrechte spoor, borend dwars door de boomenrijen
naar den schemerenden muur van het boschdiep* Een drift jaagt
me voort, een hijgen naar gindsche verre diepten waarin ik opgenomen en omvangen zal worden* Zoo ga ik dan, vierend mijn beweging door het boschpaleis, en doe het links en rechts van mij in
brokken wegvallen, en vorder, bij groeiende bewustwording dat het
mij een experiment van schoonheid gaat worden*
Toch, bij het steeds verder vluchten der dreef zonder uitkomst
onder één groot welfsel tusschen voorbijschuivende zijgangen, —
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mat wordend van het bruine kaplicht over ons heen, sluipen aan
onze zijde toe weemoedigheid, kleinzieligheid, verlorenheid : «Ach,
Schoonheidswonder, gij ja heerscht steeds in uwe vaste stede ginds
op uw hoogland in luister*** Waarom tusschen U en ons die dichte
muren, die afstand? Is de gunst van uw glorie wel werkelijk weggelegd voor ons, kruipende dwergen in het groote woud?»
Maar, Groenendael bereikt, en mijn tocht door het bosch ten
einde gekomen, sta ik alleen in het open midden, waar prijkt en zwelt
de rustige pracht der dalkom* Kroon van het woud, rozenhart dat
heerlijk openluikt, koor van het heiligdom* Hoe verzwinden alle
grauwe mijmeringen van den weg in licht en vreugde! Daar te midden staand gaat over het prachtig verschijnsel heen u het beeld op
van 's wouds harmonische eenheid waarin het, in het aanschijn
van den hemel, op aarde ligt als een opperste volkomenheid, en aldus
opgenomen wordt in de oneindigheidswereld* Want één prachtgeheel zijn thans én de schoone kern hier met zijn vijversspiegel, én
de stad van boomen en groene weelderigheid die er rond gebouwd
is, én de uiterste wallen ginder ver die het besluiten aan den
hoogen hemel* O wonne en krachtig besef, te mogen deelen in die
volle orde, te zijn gevangen, ingelegd en ingepast in die roos, te
liggen op de middencel die rondom al de duizende trillingen uitzet
tot aan de breedste krinkelingen der einders* Luid spreekt hier alles
van wereldharmonie, van rustige orde heerschend in een machtig
geheel* En in dien vrede en die wonne die u vervullen en doen
juichen, gaat daar dan een ander, een hooger beeld voor u op, Oerbeeld dezer spiegeling en afschaduwing, het beeld van Goddelijke
Alvolkomenheid in stralende kracht en luister*
Zichtbaar door God geleid waren de blik, de hand, de ziel
die zoo bewust op deze plek vielen om er een oord der beschouwing
te vestigen : zóó eenig schoon zijn er de twee hoofdvoorwaarden
daartoe aanwezig : alomheerschende orde, sterk en tevens veilig
en rustig om er een gansch leven voor goed en vast in te voegen,
en pracht altijd rondom opgesteld om u met zinnen en ziel bestendig
omhoog te beuren in opgetogenheid*
Laat nu in die mystieke warande de wonderen bloeien : in
diepe wonderen van gloed en weidsche van rythmus* Hier toch
kwam men in gouden noen toegeloopen op den roep dat Ruusbroec ergens op een boomstam in gloed geschoten was, waar hij werd
930

tot een wezen van vuurkracht, van blinkende doorschijnendheid
en hemelschheid* Nog draagt van dien bliksemglans de Zomerboom hier de glorie* Al het licht dat er walt en straalt in het geblaarte van het gansche woud komt hier van glooienden kruinenkrans
gekanteld als een vloed in de dalkom; en hier ontmoet het den prachtbeuk : die rijst dan, roerloos en groot, naakt in het licht, en staat er
als het mirakel van het brandende braambosch : zon en zondoorgloeide
boom hun bruiloft vierend van liefdegloed* Eén vlam van beider
omhelzing, die breekt uit het hart der aarde, die hooge stamzuil
wordt als van klaar koper; die uitslaat in laaiend getak en wolkt in
een doom vol goudschittering* Heusche verbinding van aarde en
hemel, omkransd door een nimbus van gouden lucht zooals een
hoogaltaar dat de koorruimte bant in ontzag voor de mysterieviering*
Die grond is heilig* Hier staat een teeken van de oneindigheid van
Gloed, waar in de aanraking van God en schepping, het wezen verteerd wordt in huiveringwekkend en vervoerend mysterie*
Omheinde Hof gewis, diep en vroom waar de hoogste wonderen
bloeien, is Groenendael nochtans tegelijk wereldweidsch* Het waaiert
kordaat open naar het hoogland rondom, naar wenkende heldere
tinnen* Daarheen, zoo jaagt Ruusbröec zelf ons op, ten heuvel opgehuppeld, de hooge lucht nader, te zien en te ademen waar de
wereld is als een psalm in grootheid en levende golven, waar heerscht
het groote Rythmus van levenden adem, ten Duneberg op!
En waarachtig daarboven slaat u van beneden de glans tegen
der wijde woudzee; die, vol, hare diepten van groen rolt op deinenden
bodem; die levend de branding harer bloeiende kruinen hier toe
stuwt; die hare ramskoppen alhier aldaar laat opduiken boven haar
vlak; die een machtige zachte ruk voortwaarts is over het land*
Roept niet die aarde om van de zenithzon een Pinkstervuurregen
te ontvangen, hijgend om daarop zelf op te bloeien in juichend leven ?**•
En hangt daar niet reeds in de onzegbare heveling tusschen beide
kolken, van hemel en van woudzee, de geestesduif die het èl laat
wiegen en trillen op den zoeten maatslag harer zilveren wieken ?*••
Dit zijn eenige verbeeldingen van Groenendaels besliste hoogere
mystiek*
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Maar ook lichtere spelingen van geestelijke waarden vervullen
het kloosterlijk woud* Het bosch dringt van ringsom geheel binnen
in het klooster en brengt er onweerstaanbaar in-over al zijn geesten
van eenzaamheid, vroomheid en edele kracht* Spiegelen de celramen
niet al de beelden weer, van die strenge en prachtige boschwereld
vóór hen? En ik verbeeld mij hoe, — zooals elke cel van het SanMarco met een Evangelietafereel, zoo elk dezer hier zou gesierd zijn
met een bepaald zinrijk beeld uit dit levend boek van het woud, liefst
gekleurbrand in het raampje, spiegel tot gedurige overweging* Zoo
sprekend immers zijn voor de geestelijke ziel al die zinnebeelden :
het hert, de bron, de arend, en ook de zwaan*
Zalige cel van het hert! Wat heeft uw bewoner veel te zien en
te doorgronden aan het spannende drama dat gij in uw diepwarm
kleurraam vertoont : in het bruine bosch, het hert door den hond
opgejaagd, doch opwippend over alle struikgewas heen in kaskade
de helling opwaarts en van dan af klare pijl heenschietende de verte
in, dat het bosch als dóórgescheurd, van opschudding wonderbaar
n&trilt* En in u ook, monnikbroeder, hoe het n&trilt, zeg! Hert door
het bosch onverwacht flitsend, ster door de nacht verschietend, dat
ook zijt gij, zalige vonk van genadestraal wanneer gij plots onze cel
en onze ziel doorschiet, er weer eens de scherpe trilling van het eeuwige
doorheenjagend*
En gij, lieflijke cel van de klare bron! 't Fonkelt er van glanzend
smaragdgroen en borrelend zilver, hl zonnigheid en frischte van
boschkoe'te, geurende madelieven, heldere vlietbeek en gouden
bronzand, één ongestelpte lafenis en lentelied* De uwe is deze cel,
in den helderen morgen, jonge frissche monnik en neomijst, blond
zonnekind en engelachtige leviet die van uit uw cel lichtschitterend
en ruischend toegekeerd staat naar algeheele hemelsche heiligheid*
En gij, schoone cel met het glasraam van den arend* In grooten
paarlenmoeren hemel roeit hij, in zijn vlerkspan sluitend de weidsche
zee van het Brabantsch land, van woud tot woud, van Meerdael
ter Oostgrens tot Zevenborre ten Westen, en tusschen beiden,
grootsch kroonbosch, Zoniënbosch : daar hangt hij boven, recht
boven Groenendael en zijn vijver, afgrondelijk oog, eenige spiegel
zijn eigen helder oog evenwaardig, die hem tegenblikt* Cel van
een hoogeren geest, breeden roeier in de dommelende stilten
der hoogste sferen, en waarheidsdoorschouwer in nooitfalenden
stouten zienersblik*
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Maar aan de cel met de zwaan kan ik niet dan met een zekere
angst denken* Er pakt u dadelijk iets kouds bij dit geruite wit-enzwart raamglas! In den zwartsten hoek van vijver en poel, witte
droomwandelaarster op fantastische bodembroeisels en in nare
schaduw; altijd alleen, schuw-afgekeerd, in onvruchtbaar gedroom
van eeuwige ballinge* Bracht men uwe voorstelling hier aan tot
les en vermaan voor een of ander angstgekwelden monnik, als het
beeld van droefgeestigheid, die niet past in de kloostervreugde en die
daarom als vertoef toegewezen kreeg dien hoek ver buiten de kloostermuren? Of zijt gij wellicht, met uw geslagen stomheid, het beeld
van den zondaar verdord in zijn levensbron, zoodat al zijn schoonheid, en ware zij zelfs zoo edel en haast hemelsch als de uwe, prinses,
gedoemd is tot niets en ijdelen en doodschen waan? En door uw
mysterie beleerd, zich ferm herpakkend zie ik mijn monnik, zich
oprichten en zich moedig storten in wakkeren dienst, en hernieuwde
heiliging en levendige vurigheid*
En wederkeerig slaat het kloosterlijke met zijn wijding over op
het bosch, het herscheppend tot een voortzetting en uitbreiding
van zich-zelf, van den geestelijken edeldom, den vrede en den hemelsdroom gelijk die schoon vastgelegd zijn in het geheele klooster huis :
in gewijden bouw met booggangen en doomzalen, in pand-koerenen-tuinen, in kerkkoor en bidkapellen*
Alleen reeds de stoere en grootsche gevel- en-bouwmuur drukt
zijn evenbeeld op de hooge boomenrijen die tot aan zijn voet dringen
en errond geschaard staan* Dezelfde rechtheid* ernst en kracht
lijnt in statigen steenbouw en in hoog boomenheir; dezelfde grootheid
en bezieldheid blijft overal heerschend, wanneer de broeders uit
het klooster zwermend zich mengen onder de beukeboomen en er
schrijden weg-op-en-af in het boschdiep, één broederlijke schaar
met de stoere en mannelijke boomen*
En wederom, de vredige pandkoeren, die, in het klooster aangelegd zijn voor stille stonden van zachte verademing, hij kan ze
weervinden de zoete monnik op wandel, hier en daar ver in het
bosch, in die rustige dalen : Grasdelle, Blankendelle, Flossendelle,
St* Corneliusdiep, Josefienediep, vol onuitsprekelijke reinheid in
den schoot van groenen heuvel, met 'n zuiveren berk in droomen,
den glanzenden vloer van weidegroen, waar het beekje door vloeit,
en den melkzoeten hemel die er uren en dag stil over heenschuift.
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En zelfs hervinden zij er vroomverblijd de glorie en gebedsinnigheid hunner geliefde kerk- en krypteheiligdommen van het klooster,
plots weergetooverd in het midden van het bosch : dat zijn de diepschoone plekken der kleinere boschvijvers* Tusschen de stammenzuilen blikkeren zij door, goudig en tegen den lichtkant toe smeltend
tot louter gloeiende klaarheid* En ergens .ruischt er langs den oever
een bronwei den klaren vijver in*** Quia apud Te est fons vitae***
En de ruischende kapelstilte heerscht er eveneens volkomen, bij
bladeren-water-en-vleugelengesuis, doorklaard door een enkel zilverig
vogelgefluit* Maar als een heilig koor strekken de vijvers hun vloer,
klaar als met tegels vol stempels van blanke en kroonvormige waterlelies, en met gansche deelen marmerspiegel, hl fonkelend in den
Zonnegloed. Et in lumine tuo videbimus lumen*~
Zoo gaan Groenendael-klooster-en-bosch samen op tot één
gewijde wereld van schoonheid»

En zou dit louter verbeelding zijn, die bij den herfststorm
als bladerenvlucht verwaait?
Of is deze mystiek zoo krachtig geprent in de dingen, dat het
heusche werkelijkheid is?
Gelukzalige Ruusbroec, bid voor ons*
Doe in ons, uwe Groenendaelers eener andere eeuw, krachtig
gedijen tot leven, het Godsrijk dat gij in deze landen stichttet, het
rijk van levenswijsheid, van vrede, van schoonheid en hemelverlangen*
Allerheiligen 1931*
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Rond het Federaal Statuut (T)
EEN PRIVÉ AANGELEGENHEID EN DRIE NOTEDOPJES
door Leo Picard.
Wat voor een karakter ik heb, hoe het staat met mijn psyche
en met mijn onderbewustzijn, wat de heer H. Vos daarover denkt,
wat ik zelf over den heer H, Vos denk en dergelijke quaesties meer
zijn zonder eenig, althans zonder meer dan uiterst minimaal belang
voor de Vlaamsche beweging»
Dit alles is t privé aangelegenheid. Voor het moreele en sentimenteeie exhibitionisme, dat onzen tijd kenmerkt, heb ik overigens
een hartgrondigen afkeer* Ik wensch er niet aan mee te doen.

Een enkele opmerking over de techniek van het poümiseeren
in 't algemeen lijkt mij echter wel op zijn plaats*
Bij dergelijke pentornooien is het velen dikwijls meer om het
gelijk te doen dan om de waarheid» Naast de eigenlijke argumenten
worden ook allerlei trucjes gebruikt» De intelligente en aandachtige
lezer moet dan zelf maar onderscheiden» Er zijn echter ook vele
lezers, die wel intelligent, maar tevens argeloos zijn» Voor hen kan
het nuttig zijn hier een paar bizonder fraaie voorbeelden te geven
van een der meest gebruikte trucs bij pennegevechten, namelijk
het verdraaien van het argument van den tegenstaander :
i° Ik had geschreven over het partijwezen in het algemeen
en daaraan toegevoegd : «eerst wanneer de partij een groot e en in
haar kern onaantastbare macht is geworden, kan de idee zich weer
vrijer laten gelden»» En ik schreef ook : «niemand die eenigen zin
heeft voor de realiteit zal durven beweren, dat de partijen niets anders
zijn dan de zuiver werkende instrumenten in dienst van een ideaaL »
(i) Zie het artikel van L» Picard in n. 5 en het antwoord van Volksvertegenwoordiger H» Ur in n» ïi van dezen jaargang»
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Daartegen wordt heel wat aangevoerd : er wordt onder meer beweerd
— op welke gronden weet ik niet — dat ik «op het ethisch plan
de partij alleen laat gelden als een zuiver werkend instrument***
enz*» en ook dat al de klein-menschelijke factoren in de groote
partijen nog makkelijker te constateeren zijn* Natuurlijk, waar er
toch ook zooveel meer kamerleden, partijhelden, enz* zijn! De
vraag echter of de groote, in de maatschappij vastverankerde partij
eerder den vrijen staatsman kan leveren, die een volk noodig heeft,
dan het kleine partijtje, waarvan het heele leven opgaat in het electoralisme, wordt echter zeer behendig weggeëscamoteerd* Wij komen
er verder nog even op terug*
2° Ik schreef, dat de ontwapeningspolitiek van de Frontpartij
niet verhinderen kan, dat de Belgische landen strategisch van groot
belang blijven en maakte daarbij de opmerking, dat dit anti-militarisme trouwens slechts te verklaren is «uit den lust om de socialistische ontwapenaars te overtroeven» tusschen haakjes voegde ik er
nog aan toe : de Nederlandsche «peters» van het federaal statuut
zijn juist de felste tegenstanders van de eenzijdige ontwapening,
wat dit heele stukje Groot-Nederlandsche.politiek nog minder sympathiek maakt* Nu wordt mij geantwoord : dit anti-militarisme is
het bewijs van onze geestelijke zelfstandigheid* Maar het antipathieke zit juist in het feit, dat men antimilitaristisch doet en toch
intiem samenwerkt met de ultra-nationalisten van een ander land!
Dat is geen bewijs van onafhankelijkheid!
*

Ik wil mij nu zelf van alle polemiek onthouden* Maar het gaat
over te ernstige dingen, opdat ik niet van de mij door de redactie
van dit tijdschrift geboden gelegenheid gebruik zou maken om hier
nogmaals zoo kort duidelijk mogelijk (in drie notedopjes) mijn
gedachten neer te schrijven over de drie essentieele punten*

I* Waarom is de Frontpartij een ondeugdelijk instrument tot oplossing van de Vlaamsche quaestiel
Niet alleen om het verschil in grootte en in verband met de
engere vrijheidsruimte voor de leiders, is de kleine partij gevaar936

lijker en onvruchtbaarder dan de groote* Theoretisch is het zelfs
denkbaar, dat de kleine partij zich boven haar kleinheid verheft,
zooals het ook wel voorkomt dat kleine staten geenszins aan « kleinstaaterei» doen* Historische voorbeelden van een dusdanige ontwikkeling van een kleine partij zijn echter niet makkelijk te vinden*
Natuurlijk zijn er ook groote partijen, die klein begonnen* Is er dan
geen hoop voor de Frontpartij, dat ze eenmaal groot worde? Die
hoop is m* i* volkomen ongegrond en wel om de volgende redenen :
a) de geestelijke* basis der partij is te smal* Ook het felste flamingantisme kan niet den heelen mensch omvatten* Wanneer men er
zich mee vergenoegd had een tijdelijke samenwerking van Vlaamschgezinden te organiseeren, dan had de groep sterk kunnen worden,
maar het zou eigenlijk nooit een partij geweest zijn* Men heeft
echter verkozen partijtje te spelen en daartoe allerlei leuzen en vorderingen van andere groepen in een merkwaardig arsenaal voor de
verkiezingsdemagogie verzameld* Op die wijze komt het natuurlijk
toch niet tot een geestelijke waarde en al spreekt men wel eens van
kiesvee, ons kiezerscorps is toch niet zoo zeer verdierlijkt dat het
zich ooit blijvend zou laten vangen door dergelijke listen*
6) het politieke werk heeft slechts cultureele beteekenis waar
het zich op den staat als geheel betrekt, den bestaanden of den te
scheppen staat* Het partijopportunisme van het Vlaamsche nationalisme echter durft evenmin voor het behoud van België opkomen
als voor de vernietiging ervan* Sommigen beweren weliswaar, dat
zij den bestaanden staat slechts willen hervormen, waar anderen
verklaren, dat die hervorming niets anders mag zijn dan een stap
in de richting der vernietiging* Intusschen wordt de staatsgedachte
zelf op de meest demagogische wijze door het slijk gesleurd* Datgene wat de Vlaamsche cultuur op 't oogenblik meer dan wat ook
noodig heeft, om tot cultureele volledigheid te groeien, nl* deze
staatsgedachte — wordt door de Frontpartij bevuild. Dit is een
tweede qualitatieve gebrek, trouwens nauw samenkomend met het
eerste, dat het de Frontpartij onmogelijk maakt ooit een echte partij
te worden in den goeden zin van het woord, zij het dan ook niet
zonder al de kleinmenschelijke bijkomstigheden*
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II. Waarom het federaal statuut, mocht het ooit verwezenlijkt
worden, meer nadeelen dan voordeelen zal opleveren voor de Vlaamsche
gemeenschap en voor de Nederlandsche cultuur in België.
Het geestelijke leven van de Nederlandsch sprekende Vlamingen is in de laatste jaren op heel wat hooger peil gekomen. Er ontbreekt echter nog zeer veel aan tot formatie van een volledige cultuur; dit ontbrekende kunnen wij slechts krijgen door nauwer
contact met de nationale en sociale werkelijkheid. Die werkelijkheid te veroveren is het doel der Vlaamsche beweging. Dank zij de
democratie, dank zij de eerste taalwetten, dank zij ook den invloed
van zékert sociale organisaties (Boerenbond, vakbonden) en — niet
te vergeten! — dank zij de waarde van het Nederlandsche element
voor de bevestiging van België's positie in Europa, gaat het thans
in snel tempo op dit doel af. En juist nu komt de Vlaamsche Frontpartij met een plan voor den dag, waarvan de verwezenlijking zon
tengevolge hebben, dat de invloed van de democratie — en dus ook
van het Vlaamsche element — op de belangrijkste staatszaken zich
moeilijker zou doen gelden. In plaats van verder te vertrouwen op
het leven der politieke krachten binnen de tegenwoordige rechtsvormen wordt het leven vastgelegd in een veel gecompliceerder
rechtsbestel. Gecompliceerde rechtsvormen zijn echter altijd de verdedigingswapens geweest van de geprivilegieerde klassen en standen. Er zijn weliswaar op 't oogenblik nog eenige Walen en franskiljons, die meenen dat ze hun privileges zullen kunnen handhaven
onder het tegenwoordige stelsel. Er zullen er echter steeds meer
komen die hun vergissing inzien en daarom de redplank aanvaarden
die de Vlaamsche Frontpartij hun toesteekt. Dat men daarnaast
ook nog zijn toevlucht zal nemen tot internationale minoriteitenbescherming voor Brussel, wordt door den Heer Vos niet wenschelijk
geacht, maar zijn wenschen alleen zullen niet beslissen en het is wel
meer voorgekomen, dat de verkeerde politiek eener partij ook nietgewenschte gevolgen had.

III. Wat er dan wel gedaan dient te worden om tot een bevredigende oplossing te komen'?
Waar het leven nieuwe vormen schept komt de daad steeds
vóór de gedachte; het bewustzijn omtrent de buitenwereld, die de
neerslag is van wat reeds doorleefd werd, komt bij iedere nieuwe
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ervaring steeds wat achterna gestrompeld* In de politiek, waarbij
het massale en allerminst verfijnde bewustzijn van volken en partijen
de hoofdrol speelt, werkt het adaptatieproces bizonder langzaam*
Tusschen de realiteit waarin men leeft en de vormen waarin men
denkt, valt er al te dikwijls een gebrek aan harmonie te constateeren,
welke eenerzijds de rustige adaptatie en anderzijds de ontwikkeling
naar steeds hoogere geestelijke vrijheid belemmert*
Vooral in tijden van crisis leven de volken sneller dan ze denken en soms kan het ook voorkomen, dat het wezen der crisis eigenlijk geheel ligt opgesloten in het feit der gebrekkige aanpassing
van de gedachte aan de werkelijkheid*
Dit lijkt ons ook het geval te zijn met de zooveel besproken crisis
van den democratischen regeeringsvorm; vrijwel het heele materiaal
aan begrippen, dat ons op politiek-constitutioneel gebied ten dienste
staat, dateert nog uit den tijd van den liberalen staat, die wonderlijke schepping der negentiende eeuw, een te diep in den bodem
der historie geworteld organisme om als een mooie machine voor
alle volken en voor alle tijden te kunnen dienen*
De democratie heeft behoefte aan nieuwe vormen* Die beginnen zich reeds af te teekenen maar de oude voorstelling verhindert
een snelle en gave ontwikkeling, daarbij houden de kleine mannetjes
der groote partijen en de kleine partijen in hun geheel zich krampachtig vast aan het oude* De negentiende eeuw is immers de
groote en inderdaad klassieke tijd geweest van het partijwezen*
Het centrale en voor onze zaak ook meest belangrijke element
in de nieuwe realiteit is de toenemende beteekenis van de uitvoerende macht* Het parlement is niet langer let lichaam dat door middel
van de wet het staatkundige leven in alle bizonder heden regelt*
Zijn taak bestaat nog slechts in het uitoefenen van controle over de
actie der regeering, welke zelf, binnen zekere grenzen, steeds meer
vrijheid van beweging krijgt*
In Duitschland waar men deze heele staatsrechterlijke crisis
onder bizonder tragische omstandigheden doormaakt, en waar men
ook meer dan elders den wil heeft om zich niet zoo maar te laten
leven en om met helder bewustzijn tegen de moeilijkheden te strijden, in Duitschland heeft de theorie reeds een adaequaat beeld van
de werkelijkheid ontworpen (men zie b* v* het zeer karakteristieke
geschrift over de rijksmacht van den linksstaanden politicus Gessier*)
Voor ons beteekent dit alles, dat alleen van het centrum uit
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vervlaamscht kan worden* Alleen de regeering kan het doen en
alle wetmakerij op zich zelf is vruchteloos wanneer men in de regeering geen vertrouwen mag hebben* Een Belgische regeering die het
land behouden wil door het overheidsapparaat aan den nieuwen
toestand aan te passen, en de steeds sterker wordende Vlaamsche
wil, moeten elkaar vinden* Dit kan niet door allerlei al te scherpzinnige discussies over wetteksten (i), maar is slechts te bereiken
door de daad der politieke persoonlijkheid* In de groote partijen
worden dergelijke persoonlijkheden gevormd*
*
Dit brengt er mij toe ten slotte nog een enkel woord te zeggen
over mijn «zonnevergoding» van Burgemeester van Cauwelaert*
Idolen heb ik niet en hoe ik denk over den Heer van Cauwelaert is
alweer geen quaestie van algemeen belang*
Maar Zijne Excellentie Mr* Frans van Cauwelaert is niet een
of andere Sus van Puffelen, die mag doen wat hij wil en waarover de
buren mogen vertellen wat hun in 't hoofd komt* Hij is de eerste
(sinds eeuwen!) Vlaamsche en volkomen Vlaamsch blijvende staatsman van groot formaat* (Franck is veeleer nog een welwillende uit
het ar.d;re kamp en de zeer merkwaardige figuur van Huysmans is
te speciaal om representatief te zijn van Vlaanderen) Ook tegenover
de grooten onder ons dient de critiek vrij te blijven (2)* Maar gebrek
aan eerbied voor wat eerbiedwaardig is, strekt een volk noch een
mensch tot eer*
(1) Msn raakt er zelf verward in. In den Standaard (Brussel) van 1 Dec* lees ik
in een advies van atheneumleeraren over de nieuwe schoolwet, dat men 6 uren Fransch
had kunnen geven als men «uit art. 1 het zinnetje«ten minste» niet weggenomen had.»
In den Standaard van 23 Nov* staat de tekst van het ontwerp inderdaad zonder «ten
minste » in art* i* Hebben die woorden daar echter ooit gestaan? Wel vind ik ze in
paragraaf 1 van art. 2 en daar eischt de wet als minimum 4 uur. Fransch, zoodat men
ook 6 of zelfs 8 uur mag geven*
(2) Mag ik hier zelfs van de gelegenheid gebruik maken tot het stellen van een
critische vraag : Waarom onze taal opdringen aan de Walen? Zeer velen zullen er nooit
wat aan hebben en wie het noodig heeft, zal het makkelijker leeren naarmate wij zelf
meer gaan beteekenen in België* Ik ken Walen en Franschen die jaren lang in Vlaanderen hebben gewoond zonder Nederlandsch te leeren, maar na een paar jaren verblijf
in Holland onze taal vrij goed spreken. Natuurlijk moet men van de ambtenaren alles
eischen wat ze dienen te kennen om hun werk goed te doen. Daarom dienen de jonge
Walen gelegenheid te hebben tot het leeren van Nederlandsch* Maar waarom dwang?
De zin voor parallelisme is steeds gevaarlijk op het gebied der politiek* Parallelisme is
trouwens in lijnrechte tegenspraak met de door allen gewenschte decentralisatie**»
zooals deze laatste ook in lijnrechte tegenstelling is met het statuut van de Frontpartij.
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Ringsteken
De Jacques Perk-herdenking schijnt voorloopig beperkt te zullen
blijven tot De Nieuwe Gids, die er het grootste deel van zijn November-nummer aan besteedt*
Willen Kloos leidt in met zeven sonnetten : « Denkend aan
Jacques Perk» en zegt, dat hij getracht heeft, den wil van den dierbaren doode uit te voeren :
Neen, nóg dieper, één
Mij met zijn willen wetend, redde ik fier, als een versmeetne
Door 't dof nog voelend Holland, heel zijn werk, schoon eerst half « neen »
Vaag riepen sommigen tegen 't niet begreepne. Maar ik meen
Altijd wat 'k doen moet, en zet dóór dan, schoon uit-een-gereetne
'K Vaak leek te worden door de lastring van weer snel vergeetnen.
Och, 'k zwoeg maar door en schrijf, tot 'k óók in 't Eeuwige verdween.
Dan volgt een Fransch gedicht van Mathilde Thomas door haar geschreven in
het poëzie-album van Dora Perk, en door Jacques vertaald. In enkele brieven van den
dichter aan A. Ising Jr. (het handschrift bevindt zich in de universiteitsbibliotheek
te Amsterdam) lezen we drie zangen van Hélène Swarth :
Als een heraut in kleed van lente-azuur
U komen zie ik, tusschen heeml en duin.
'k Hoor schallen blij uw zilveren bazuin
Uw nieuwgevonden wijzen, trotsch en puur.
Augusta Peaux vertelt over den jongen Perk, aan 't spelen met zijn kameraden,
reeds dan een «krachtige smeder van het helder klinkend woord», en dr. P. H. Ritter
Jr. haalt herinneringen op uit de jaren zijner jeugd, verhaalt van Jacques' moeder :
«Ik heb haar nooit anders gekend dan voortgedreven door die heftige bewogenheid,
welke men uiterst zelden aantreft bij een Hollandsche vrouw », — van zijn vader, «in
de eerste plaats een representatief man, — meer diplomaat dan theoloog, een soort
van Protestantsch nuntius«... Tevens publiceert hij fragmenten uit : «Hymenaeus»,
een door Perk zelf geschreven huwelijkskrant, toen zijn zuster Dora trouwde met den
heer Jan Blancke; het hoofdartikel was getiteld : Jandorie.
In proza en in poëzie huldigt Joannes Reddingius des dichters verbeelding «bij
den opgang van den nieuwen tijd »• «Wat kunnen wij anders dan in dankbaarheid zijn
kort leven herdenken waarin hij liefhad, leed en zong?» Ook wordt Perk met andere
dichters vergeleken : door mr* D. Spanjaard met Wordsworth, Goethe en Marcel
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Proust; door J. F. Marais in een fragment uit De Nuwe Brandwag met Lamartine
(« Niettemin kan dit nie met absolute finaliteit vasgestel word of Perk inderdaad deur
Lamartine beïnvloed is nie»), en zelfs met Musset in enkele regels van wijlen Jules
Schurmann. Mevrouw W. van Hooff-Gualthérie van Weezel geeft haar indrukken
weer van een avond, waarop Betsy Perk een drama «Herman en Martha » van haar
broeder voorlas» Jhr. W. van Lennep vervolledigt het herdenkend gedeelte met een
zeer uitgebreide studie over Jacques Perk en de Religie :
« Perk is in religiosis geen man uit één stuk».» Zijn jeugd is oorzaak dat, wat hij
dacht en voelde, nog «vloeiend» was en in staat van ontwikkeling verkeerde. Vroomheid en profanie, mystiek en pantheïsme, ihdeterminisme en fatalisme liggen onverzoend naast elkaar*.* Het beeld van zijn religie is syncretistisch, verward, vol tegenspraak».. Perk is een typisch voorbeeld van een levend, steeds denkend, voelend en
geloovend mensen, wiens geestelijke rijkdom van hart en hoofd voortdurend van
aspect en inhoud verandert».

De schilder C. Kloos heeft Willem Kloos een schilderij geschonhen* Willem Kloos heeft hem daarvoor een sonnet opgedragen dat
luidt als volgt :
Op 't effen zand aan einderlooze Zee ligt vlug-gegleden
De eene in als door Natuur op eens geboodne vrije Daad :
Hij nijgt met heel 't gelaat naar heilige Aarde : een kameraad
Staande, en zacht-stevig naar hem kijkend even, houdt zijn leden
Nog hoog in 't Oopne en luchtig peinst hij, of hij naar beneden
Eveneens vallen laten zal zich. O zoo frank-kordaat
Maar menschlijk-fijn dees Visie rees U, dies geleidlijk gaat
Mijn willend Voelen zich verwijden tot een stille Bede
Voor heel uw kunstnaarstoekomst. Moog' een staegé blijde Vrede
U houden eender, Vriend, die 't zonder vragen, gaaft me en laat
Dit plots in mij gereezne Vers uw Geest behagen. Baat
Niet zoekend, lijk ik zelf ook deed nooit, leef steeds als gereede
Fijn-diep subtiele Ziener, lijk ook vroegre Grooten deden.
Mogen Vrouw, Zoon en Kunst vergoê'n U vlotter Waanren Raad»

Ziedaar de gegevens* Onze prijsvraag is nu : welk van deze
twee kunstwerken, het schilderij of het sonnet, is het mooiste? Antwoorden in te zenden vóór den i December aan ons hoofdkantoor*
Duidelijk naam en adres opgeven a. u* b. en op den omslag de vermelding «Kloosprijsvraag »•
94*

Een der belangrijkste vlaamsche letterkundige prestaties van
het eindigend jaar, de bundel «Zoo verhalen de Vlamingen» wordt
door De Nieuwe Gids als volgt voorbijgezien :
Zoo verhalen de Vlamingen (en zij verhalen sappig en fleurig, realistisch en gevoelig, met breede, zoowel als met fijne toetsen, met sprekende zoowel als teere kleuren)
is een uitgave van Dietsche Warande en Belfort (voor Holland P. Brand's U, M.,
Hilversum).
*

*

In « De Stem » zoekt Anthonie Donker troost voor de dichters
die « niet meer van hun tijd zijn » en aldus «ongemerkt het hoogtepunt van hun ontwikkeling bereiken*» Jan Engelman heeft daarbij
ironisch aangeteekend : «zou Doncker hiermee niet aan zichzelf denken?» De nijdas!
« Zoo kan, schrijft Donker, naast het werk in den actueelen stijl, dat bij uitstek
zijn tijd op een bepaald moment vertegenwoordigt en daarom «zeitgemass» geestelijk
acuut en veelal ook favoriet is, een ander schrijver ongemerkt, het hoogtepunt bereiken van zijn ontwikkeling, als dichter van onvergankelijk werk culmineeren, terwijl
zijn stijl reeds historisch geworden is en men weinig acht meer op hem slaat. Hij is dan
in actueelen zin verouderd, terwijl, liever nog omdat, zijn werk al « vereeuwigd », klassiek geworden is. Het eindigen der dichterlijke actualiteit is dan, om met Nijhoff te
spreken, «een voorgoed begonnen begin »• Men moet volstrekt niet van een dichter
eischen, dat hij «met zijn tijd meegaat», d. w. z. de tijdelijke veranderingen en stijl
en mentaleit meemaakt. Men zegt niets ten nadeele van een groot dichter, als men
vaststelt, dat zijn werk in zijn tijd verouderd en als zoodanig ^reeds vereeuwigd is (temeer, wanneer de tijd tijdens iemands leven zoo gapend splijt en verandert als sinds
1914 geschiedde). Het zou meer in Bouten's nadeel zijn, wanneer hij morgen plotseling verzen ging schrijven op onversluierde, onmiddellijke, naakte en vaak uiterst nonchalante wijze als thans Slauerhoff en Den Doolaard bijv., haastig, heftig, nerveus,
sterk en ruw, dan nu hij zichzelve en zijn stijl, die den vorm van zijn persoonlijkheid
en karakter handhaaft, trouw bleef. Het schouwspel van een dichter, die krampachtig
probeert u bij te blijven», is even weinig verheffend als een politiek opportunisme.
Ook de thans actueele dichters zullen waarschijnlijk eens den moed moeten hebben,
zichzelf in hun beeld, in hun kunst te voltooien inplaats van zich in de actualiteit van
den tijd te breken. Albert Verwey, Boutens hebben dien moed gehad, A. Roland Holst
en Bloem zullen, men ziet het reeds, dien hebben, en mettertijd zullen ook Marsman
en Slauerhoff den moed moeten hebben afstand te doen van tijdelijke bekoring en
favoritisme (de wereld is ongedurig, zij heeft zelden geduld de voltooiing van een
beeld te volgen, zij kent haar gunst toe aan het nieuwe verschijnsel en zoodra zij het
karaiter daarvan heeft leeren kennen, de groote trekken ervan bekend zijn, wendt zij
Zich graag weer af naar het volgende nieuwe verschijnsel), den moed om in hun tijd te
verouderen, den moed om desnoods, trouw aan hun eigen aard, af te wijzen wat een
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nieuwe tijd, een nieuw tijdstip, (het zijn maar tijdstippen, de actualiteiten der tijdelijkheid!) algemeen toejuicht, en met Grillparzer te zeggen :
Will meine Zeit mich bestreiten
Ich lasse es ruhig geschehn,
Ich kom me aus anderen Zeiten
Und hoffe, in andere zu gehn. »
*

Met ingang van i Januari sal bij Nijgh & van Ditmar N. V.
te Rotterdam een nieuw maandschrift voor kunst en letteren verschijnen onder redactie van Dr, Menno ter Braak, E. du Perron,
Maurice Roelants, met.als secretaris Everard Bouws, waarin voornamelijk de jongere Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers aan het
woord sullen komen. Het blad krijgt een omvang van ongeveer 800
blz. per jaargang. Aan een communiqué is het volgende ontleend :
Forum heeft zijn ontstaan te danken aan de overtuiging, dat in Groot-Nederland
plaats is voor een periodiek, waarin de krachtige en oorspronkelijke elementen onder
de jongere schrijvers en het groote contingent in hun tijd levende Nederlanders en
Vlamingen elkaar kunnen ontmoeten» Het zal dus niet zijn het orgaan van een bepaalde
groep of richting, men zal in de kolommen van Forum werk aantreffen van artistiek,
religieus en politiek verschillend gerichte schrijvers; de eenige maatstaf, welke zal
worden aangelegd, is die van kwaliteit. Waaronder in dit verband moet worden verstaan : talent, oprechtheid en oorspronkelijkheid.
Uitsluitend literaire, dus literair-aesthetische waarden zullen in Forum niet moeten worden gezocht, de complete mensch zal voor den dichter staan. Dit beteekent
niet, dat dit tijdschrift zich principieel zal stellen tegen de poëzie, wel echter tegen de
vergoding van den vorm ten koste van den levenden, scheppenden mensch.
Indien dan toch van een richting mag worden gesproken, is het deze : «welke
wonderen zich ook bij het scheppingsproces mogen afspelen, zij zijn eerst dan van belang, wanneer de persoonlijkheid van den kunstenaar zich in zijn werk bevestigt.»
Er behoeft dus niet te worden verwacht, dat Forum zal worden een vrije tribune
voor alle geestelijke uitspattingen en probeersels, het wil zijn een spiegel van, maar
vooral ook een maatstaf voor het geestelijk leven van zijn tijd.
Het zal, krachtens zijn eigen inhoud, trachten te zijn een werkelijke factor in het
cultureele leven; de wenschen, welke in een tijdschrift worden uitgesproken en de
imperatieven welke erin worden gesteld, zijn als zoodanig van ondergeschikt belang,
het is de vitaliteit, de levenskracht die eruit spreekt, welke het tot een factor in de samenleving moet maken.
Daarom zullen in Forum de bladzijden niet worden gevuld met eindelooze
referaten over boeken, wel zal het plaats geven aan ontmoetingen met boeken; men zal
er noch jeremiades, noch reddende waarheden in vinden, maar wel een neerslag van
den tijd in het werk van de vele belangrijke jonge denkers en dichters, die in het Nederlandsche taalgebied leven.
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Het eerste nummer, dat half November zal verschijnen, zal o. a* bevatten : een
eerste aflevering van een roman van den dichter J* Slauerhoff, «Het Verboden Rijk»;
een eerste aflevering van een nieuw groot essayistisch werk van Menno ter Bi aak,
« Het Démasqué der Schoonheid»; werk van een aantal jongere Nederlanders en Vlamingen : H* Marsman, Richard Minne, Hendrik Scholte, Elisabeth de Roos, Maurice Roelants, A* H* Hammacher».

Men zitt dat de crisis zich overal doet gevoelen* Wij zullen
1932 moeten inzetten met maar één nieuw tijdschrift, hetgeen ons
in het laatste kwarteeuws niet meer overkomen is* Verder nieuws
is er inderdaad op gebied van tijdschriften niet te melden, tenzij
dan dat de redactieraad van « De vrije bladen » gewijzigd is (Victor
E* Van Vriesland, Constant van Wessun en G* Walschap voor Vlaanderen) en ook « De vrije bladen » zelf* Voortaan zal nl* elk nummer
gewijd zijn aan een bepaald onderwerp en dus een afgesloten geheel,
een cahier vormen, terwijl enkele nummers per jaargang speciaal
aan Vlaanderen zullen gewijd worden*

Nu er crisis is, moeten we maar kunstvoorwerpen koopen,
schrijft Albert Plasschaert in « De Groene Amsterdammer »•
«Het schoone voorwerp is op den duur een zekerheid, die door geen enkele andere
wordt overtroffen* Met deze materieele beschouwing der schoonheid, met deze materieele beschouwing over wat in liefde (en met welke liefde !) werd gemaakt, wil ik dat
aantal lieden bereiken, die anders onbereikbaar zijn voor de schoonheid, voor den
geest. En ik doe dat tenslotte niet voor de koopers, maar voor de makers der schoonheid; zij gaan mij ter harte; hen erken ik hierdoor* Want — waartoe wil ik de luien
van den geest, de slappelingen tegenover den geest opwekken ? Ik wil, dat zij hun geld,
dat lui neerligt in de banken, actief maken ten bate der schilders en beeldhouwers en
pottebakkers. Zij behoeven het hun dierbre goud niet gansch-en-al te spendeeren in
deze hun moeilijke daden, maar reeds met een gedeelte daarvan, kunnen zij hun, die
dat verdienen, en zichzelven veel goeds doen* Zij konden mij tegenwerpen : we weten
niet! Maar als zij iets anders niet weten, laten zij zich voor veel geld voorlichten; zij
konden dat hier doen voor veel minder door de bevoegden, die willig zijn in deze te
helpen* Het is nu meer dan anders tijd schilderijen te koopen, beelden, weefsels, vazen,
potten. Ge moet natuurlijk alleen werk koopen, dat een kunstuiting is. Er zijn veel
schilderijen, beelden en potten, die niets met de kunst te maken hebben; ga in deze
vooral niet af op de maatschappelijke successen, die te veel door maatschappelijke
relaties ontstaan* Koopt niet alleen de reeds lang « genoteerde » kunstwerken, wezenlijke obligaties der kunst, draagbare rijkdom, alleen te bereiken voor de nu schaarsche
of angstige groote fortuinen, maar koop werk vooral van hen, in wier werk eveneens
de schoonheid (de blijvende) triumpheert; koop werk, waarvan de stijging zeker is,
o geldzieken 1 en stut den geest, stut het veroverend gevoel; vaar later zelf daarbij wel;
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koop dus werk van die tegenwoordigen, die eens ook, en gewis, als meester zullen gel*
den. Die zijn er zoo goed als altijd; en zelfs als zij een tijd schuil gaan achter den nevel
der onverschilligheid; zij glanzen op een dag opnieuw of als nieuw om dan (Vermeer!)
niet meer te zinken achter de kim. Denk aan Vermeer niet alleen, denk aan vele der
Hollanders, denk ook aan Chardin — en wees met het luie goud paraat* Ik zal hier
niet zeggen, dat dit voor u voegt als een der grootste noodzakelijkheden; dat ge daardoor den rijkdom van uw ras vermeert voor altijd — ik zeg,, zie naar uw winst, o finantiëele genieën. Koop nu, en berg (het kostte immers niet zeer veel!) de goede schilderijen op, zooals ge uw wijn zorgzaam keldert, tot hij zijn maximum van bloei bereikt.
Dien wijn drinkt gij op met uwe vrienden, het is een hartelijkheid, die ik eer, maar
de schilderijen gedijen als som gelds, en zij blijven, gij verteert ze niet! Misschien
komt er, rariteit, in uwe familie nog eindelijk één, die ze zelfs lief heeft (dat komt voor
in de beste kringen!), maar, toch, wanneer deze ongewoonheid bij u niet voor komt,
dan blijkt op een dag uw fortuin gered door wat ge niet acht; als alle aandeelen voorbij zijn, heerscht nog zwijgend het innige beeld, het schilderij, dat als een melodie is,
de vaas in wier vormen en materie de eeuwigheid werd gebonden, — Ik herhaal t koop
om welke reden nu het kunstwerk; het schoone voorwerp is op den duur een onovertrefbre zekerheid!»

Cornelius Veth en Jan Engelman hebben het met elkaar aan
den stok over architectuur. Over eene zaak zijn zij echter akkoord*
Terwijl Engelman schrijft dat hij « volstrekt geen blind bewonderaar
is van al wat zich als moderne architectuur aandient» en dat hij «in
't bizonder de moderne architectuur van Holland op niet zuinige
wijze overschat acht», verklaart Cornelis Veth het volgende :
t. Wij meenen op onze wijze de schoonheid te dienen door ons te verzetten tegen
het roekeloos verwerpen van alle traditioneele vormen, die in land- en volksaard hun
onverwoestbaar bestaansrecht bezitten, en het even roekeloos invoeren van modevormen, die morgen door andere worden verdrongen.
Zoo meenen wij op het oogenblik goed te doen, door zooveel mogelijk tegen te
houden dat het land zal worden volgebouwd met de bekende doozenstapels. Wij gelooven dat het persoonlijk element in de bouwkunst niet op den voorgrond mag komen,
en wijzen dan ook de beschuldiging van ons, dat wij voor bepaalde personen zouden
optreden. Wel verre van door de nieuwe materialen en technieken verontrust te worden, aanvaarden wij deze, maar wij ontkennen dat het de taak van een bouwwerk zou
zijn, te demonstreeren, wat daarin zoo al mogelijk is, en zijn van meening, dat zij mede
moeten werken om de aarde bewoonbaar en de menschen gelukkig te maken. Wij
kanten ons evengoed tegen stijlnabootsing als tegen de tyrannie van een nieuwen opgedrongen stijl — zooals beton-vormen, daar, waar zelfs geen beton te pas komt.
De lyriek, waarmee wij gewoonlijk worden bestreden, imponeert ons niet. De
grillige vindingen van het snobisme epateeren ons evenmin als die van een koud, armbloedig vernuft. Wij hopen het Nederlandsche volk de eenvoudige, sobere geestesgesteldheid te doen herwinnen waarvan alleen een herleving van onze bouwkunst te
verwachten is.
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Boekbespreking
GUIDO GODESCALC : Twaalf Missiepsalmen* Tweede verfraaide en verbeterde uitgave» Uitg. St Pieters en Paulus abdij, Dendermonde.
Een, psalm is eigenlijk iets anders dan wat hier geboden wordt. Het zijn veeleer :
twaalf geestdriftige opwekkingen tot deelname aan den missiearbeid.
C.
R. P. M.-A. LESEUR : Vie df Elisabeth Leseur. Avec portrait. Lettre-préface du
R. P. M.-S. Gillet, O. P. - J. De Gigord. Paris.
Geboren te Parijs in 1866, stierf Elisabeth Leseur in Mei 1914. Ze was eene verstandige, breed gecultiveerde vrouw, die eene aanzienlijke plaats bekleedde in de intellectueele kringen te Parijs, en haar man, een toen wel bekende, zeer gewaardeerde journalist — en tevens een hevige vrijdenker — trouw ter zijde stond als echtgenoote,
geestesgezellin en vrouw der wereld; doch niettegenstaande haar veel bewogen leven
en de ongunstige atmospheer die haar omgaf, toch een diep christelijk, door en door
godsdienstig leven wist te leiden, en door hare onvermoeibare voorkomendheid, haar
gulle goedheid en aanminnigheid, haren verheven geest, door heel de uitstraling van
haar rijk wezen, een buitengewonen invloed rondom haar wist uit te oefenen. Haar
apostolaat was het apostolaat der liefde, en van het lijden in volle overgave aan Gods
wil aanvaard.
Ze schreef een dagboek, slechts na haar dood gevonden, en menigvuldige brieven aan talrijke vrienden, kennissen, onbekenden. Na haar dood uitgegeven hebben deze
geschriften oneindig veel goed gedaan, en meer dan ééne verdwaalde of wankelende
ziel naar 't geloof teruggebracht. En tusschen dezen, eerst en vooral haar man, die zich
niet alleen bekeerde, maar in 't Orde van den H. Dominicus trad en priester werd.
Dit boek, door hem geschreven, al is het misschien wat lang en log, is toch wel
waard gelezen te worden, want het maakt ons met heel het leven van Elisabeth Leseur
bekend, en geeft ons talrijke nog onuitgegeven bladzijden van die merkwaardige vrouw,
die, al leefde zij in de wereld, toch hare ziel heelemaal voor God wist te bewaren, in
heilige onderworpenheid en liefde.
L. D.
J.-B. ERIAU : Louise de la Vallière* De la Cour au Carmel. — J. de Gigord. Paris»
De geschiedenis der minnares van Lodewijk XIV die na enkele jaren van schitterend leven, haar zonden in een Carmelietenklooster ging uitboeten, en daar zes en
dertig jaren lang een leven van allerstrengste boetvaardigheid leidde, tot oprechte
stichting der andere kloosterzusters. Ze had zich onbeperkt, met al den gloed harer
ziel aan God gegeven, en achtte geen lijden, geene vernedering, geen offer te groot,
als vergoeding voor hare zonden. Bossuet, die haar, in haar pijnlijken strijd om de wereld
Ce verzaken, een krachtige steun geweest was, zag in haar een «mirakel der Genade »•
Het boek van J.-B. Eriau wijdt vooral uit over het boetvaardig leven van Louise
de la Vallière, of liever van Louise de la Miséricorde, alsook over den terugkeer dier
ziel — die wel verdwaald, maar nooit laag of huichelachtig was.— Gedurende die lange
dagen en maanden van innerlijken strijd, schreef zij hare gevoelens en gedachten neer,
en die bladzijden, later uitgegeven, en waartusschen er zeer schoone en van eene verheven ingeving te vinden zijn, zullen velen met ontroering en bewondering lezen.
De « Réflexions sur la Miséricorde de Dieu », door Louise de la Vallière neergepend,
toen ze het Hof nog niet verlaten had, maar al het bittere en bedriegelijke van het aardsch
geluk reeds kende, getuigen van den hoogenadel dier ziel. Zoo ook den omzendbrief
na Louise's dood door de Moeder Overste volgens gewoonte naar alle Carmelietenkloosters gezonden, en waarin zij in alle eenvoud de hooge deugden, de nooit verzadigde
boetvaardigheid van Louise de la Miséricorde noemt.
L. D.
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Mgr. TOTH TIHAMÉR : De Jongen met karakter. Vertaald door E, H. DnA.Cardijn.
Uitg. N. V. De Vlaamsche Drukken'j, Leuven. Pr. 14 Fr.
We hebben hier reeds de gelegenheid gehad de aandacht te vestigen op de paedagogische waarde van Mgr. Tóth Tihamér's geschriften voor de jeugd. En H.
Kan. Cruysberghs getuigt ervan in de inleiding van Een jongen van Karakter : «Ik
weet bij ondervinding dat ze (de geschriften) gelezen, herlezen en overwogen worden,
inwerken op de zielen als een deesem van kracht »•
Deze aanbeveling moge volstaan.
C.
Kan. K. CRUYSBERGHS : Kristus Koningschap in de Katholieke leering en het
kalholiek leven. Uitg. N. V. De Vlaamsche drukkerij, Leuven.
«Dit boek — aldus E. H. Kan. Cruysberghs, — is, in zijn eerste deel vooral,
Zooveel als een kommentaar op de twee pauselijke dokumenten die handelen over
Kristus-Koning nl. op Annum Sacrum en Qaas Primas »• Het is gegroeid uit de voorbereidingsstudie tot zes Vastenpreeken welke gehouden werden in de hoofdkerk te
Hasselt; en bevat aldus zes kanselstudiën over : I Koning der Koningen, II Een driedubbele kroon (Kristus als God, als Godmensch, als Verlosser), III Kristus' Rijksgebied, IV In stillen Koningsdienst, V Koning der gezinnen, VI Wereldkoningschap
en wereldapostolaat. Met een slotbeschouwing over Maria de Koningin en een Triduüm
voor werkjongens over Kristus-Koning.
Wie Kan. Cruysberghs eenmaal heeft gehoord of gelezen weet met welke klare
autoriteit hij de dingen des geloofs verkondigt, toelicht en omzet in ons leven van eiken
dag.
We hebben ook deze studiën over Kristus' Koningschap met een bijzondere
belangstelling gelezen. Ze hebben ons goed aan 't hart gedaan en we bevelen ze met
nadruk ter lezing aan.
Dr V.
Therese Neumann. Het levend Raadsel van Konnersreuth, door Kan* EUG. DB
HOVRE. Desclée-De Brouwer, Brugge.
Nog zijn er heiligen onder ons, zelfs meer dan we denken; en de tijd der mirakelen is nog niet besloten. Maar ook : nog is niet uitgestorven het soort van menschen
in den aard van Goethe, die in zijn «Italienische Reise» verhaalt, hoe hij «vol weerzin, Assisi links liggen liet», of van den president de Brosses, van uit Modena berichtend, dat hij er zich wel voor wachten zal, Assisi aan te doen! Beiden ging het
om eenzelfde reden; de Brosses verklaart zelfs uitdrukkelijk «qu'il craignait les stigmates comme tous les diables I» Renan met zijn bekend aprioristisch afwijzen van
alle bovennatuurlijke verschijnselen, heeft niets nieuws uitgevonden.
Nil novi sub sole! We kunnen immers terug tot den tijd, dat de Meester onder
de menschen leefde.
Het wonder geval van Konnersreuth gaat thans meer dan ooit over de tong.
Ook Kan. De Hovre heeft het aangezet tot een van-dichter-bij bekijken. Hij is ter
plaats geweest; heeft gehoord en gezien, en, ter rustige studie-kamer, de rijke
Neumann-litteratuur grondig bestudeerd. De vrucht van zijn bevinding ligt ons thans
voor, onder den vorm van een sierlijk uitgegeven boek (de omslagteekening verdient
een bizondere vermelding : werk van een fijnzinnig artist) dat op zeer levendige wijze
(ik schreef haast zeer «enthusiaste», denkend aan Buffon's «Ie style est 1'homme
même » en niet«Ie style, c'est 1'homme ») en naar de strengste eischen der wetenschappelijke methode : «het levend raadsel van Konnersreuth» behandelt.
Men kent de feiten (men treft ze hier trouwens zeer nauwkeurig weergegeven
aan); men weet welke houding de kerkelijke overheid er tegenover inneemt; men is
bekend met de uitspraak van Dr Gerlich (toen ten tijde nog protestant) die zeer beslist getuigde : de feiten zijn echt, en zijn bovendien niet uitlegbaar op natuurlijke
wijze, als men dit flink-gedokumenteerd, en zeer onderhoudend-geschreven, werk uit
heeft. Het hier anders te resumeeren, ligt niet in onze bedoeling. Op details te wijzen,
evenmin. De titel alleen zal, wie aarzelen mocht, overreden; de rijke inhoud hem ver-
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der van a tot z boeien. Wat laat dit boek een massa, godvruchtig-bedoelde, maar volslagen-stijllooze, dito's ver achter zich! Over Therese Neumann wordt veel gepraat
Zonder kennis van zaken. Hier is iemand, die er 't fijne van af weet. Zijn werk is een
« summula »•
Moge een tweede uitgave weldra noodig blijken; ze brengt zonder twijfel nieuw
materiaal aan, en verder een gelegenheid te meer om tegenover den geleerden schrijver dankbaar te stemmen, al wie zijn leerrijk en stichtend opus over het wondermeisje
van Konnersreuth las!
J. E.
K. J. PEN : Van Kant naar HegeL Eenige hoofdlijnen in de ontwikkeling der
Philosophie. Wolters, Groningen-Den Haag, 1930; 128 blz«, 8o.
Dit werkje is bedoeld als een inleiding tot de leer die, naar 's schrijvers uitgesproken overtuiging, de volmaakte wijsgeerige waarheid belichaamt, met name het
wijsgeerig stelsel van Hegel. Uitgangspunt is het kritisch onderzoek van Kant met de
problemen die hij opgeworpen heeft en waarvan hij een slechts gedeeltelijk bevredigende oplossing heeft gegeven. Verder wordt betoogd hoe die vraagstukken zelf —
en de oplossing ervan mede — achtereenvolgens door Fichte en Schelling nader ontwikkeld en doordiept geweest zijn, maar toch nog onvolkomen opgehelderd gelaten,
— tot Hegel verscheen, en in zijn dieper doordachte en alomvattende synthese het al
beheerschende en al verklarende beginsel openbaarde. — Deze al te korte schets van het
verloop van een der meest ingewikkelde en minst bevattelijke gedachtenstroomingen
in de geschiedenis van het wijsgeerig denken, zal den oningewijden leek wel vrij duister voorkomen, zoodat hij over veel goeden wil zal moeten beschikken, om in de geestdrift van Schr. voor de hegelsche wijsheid te kunnen deelen. Vakmannen, — voor wie
het werkje trouwens niet bestemd is, — zullen het, als te elementair zijnde, ter zij
leggen.
A. A. M. D. M.
OLIVIER LEROY : Les Hommes Salamandres. Recherches et réflexions sur 1'incombustibilité du corps humain. (Questions disputées). — Desclée-De Brouwer et
Cie. Paris. — 7 fr.
In dit boekje van 96 blz* onderzoekt schrijver of het menschelijk lichaam wel
degelijk, in sommige gevallen, de vuurproef onverlet kan ondergaan, zooals beweerd
wordt door heiligenlegenden, folklore, Oostersche overleveringen. Zonder eenige vooringenomenheid bestudeert hij die kwesties, steunend slechts op streng historische
feiten. Hij geeft ten andere zijne bronnen op, als aanvulling van zijn boek. Slechts enkele met zekerheid vastgestelde feiten behoudt hij, en komt tot het besluit dat ten
minste eenige onmogelijk door natuurlijke redenen kunnen uitgelegd worden.
Iedereen zal dit bondig werkje met belangstelling lezen.
L. D*
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Inhoudstafel 1931
ARCAPI Prof. P.: De Groei van Papini (AfL 3, blz. 161).
ALBE : Wie weet de genade (afL IV, blz. 291)» — Uit het leven van Seppe (afl» VIIIIX, bis, 691).
BAEKELMANS, LODE : Pleisteren (afL VI-VII, bis. 441)*

BELPAIRE, M.-E. : E* Barrett Browning, (AfL I, blz. 29). — (afl. II, blz. 114).
BOGAERTS THEO : De vreemde (afL VI-VII, blz. 570),

BRÜLEZ, R. : De projectielantaarn «Aladin» (afL VI-VII, blz. 582).
BUYSSE, CYRIEL : En nu waren ze rijk (afL VI-VII, blz. 405)*
CAEYMAEX J. : Groenendael (afL XII, blz. 939).

CLAES, PRUEST : Kobeke's Geboorte (afL VI-VII, blz- 484)* — Black (afL X, blz. 769)*
CLAES-VETTER, STEPH. : Terugkeer (afL VI-VII, blz* 456).
DE BOM, E. : Uebermenschlein (afL VI-VII, blz. 410).
DE BACKER, F. : De drie gapers (afl. VI-VII, blz. 556).
DE HOVRE E. : Wetenschapswaan (afl. 12, blz. 883).

DE MAN, H. : Stijn Streuvels' zuivere weg (afl. X, blz. 737)*
DE MAREST, A. : Drie koningen (afl. II, blz. 106). — Onrust (afl. IV, blz. 290). — Gedicht (afl. X, blz. 824).
DEMEDTS, ANDRÉ : Gedicht (afl. VII, blz. 205). — Een kort verhaal (afl. VI-VII, blz.
638). — In memoriam (afl. VIII-IX, blz. 701).
DE MONT, PAUL : Tooneel (afl. X, blz. 793).

DUYKERS, LOUISA : Vertelling zonder titel (afl. VI-VII, blz. 415).
EECKELS, CONSTANT : Het godsdienstig werk van G. Minne (afl. I, blz. 14) — (afl. IV,
blz. 249) - Gedicht, (afl. IV, blz. 293).
EECKELS, GUIDO : Fransen-Belgische Letteren (afl. III, blz. 211).

EECKHOUT, JORIS : Streuvels na-oorlogsch werk (afl. X, blz. 750).
ELIAS, Dr. : De geschiedschrijving der NederJanden (afl. III, blz. 173).
FRANCKEN, FR. : Daar komt volk over den vloer (afl. VI-VII, blz. 561).
GROOT, VICT. : Gebed (afl. IV, blz. 294).

JÖRGENSEN, J. : Don Bosco (afl. IV, blz. 241).

KOENEN, MARIE : De drie Koningen van Dononu (afl. I, blz. 3). — Het pardon der
Heiligen (afl. VIII-IX, blz. 657)*
LAMBIN-PASQUASY, J. : Intermezzo (afl. VIII, blz. 708).
LEVAUX, LÉOPOLD : Een nieuw sciëntisme (afl. II, blz. 107) — Bloy en Peguy (afl. VIIIIX, blz. 662).
LEVASTI, A. : Papini's jongste werk (afl. V, blz. 354) — Italiaansche Letteren (afl. IX,
blz. 862).
MELDERCHBERG, G. : Gedicht (afl. XI, blz. 825).
MALLEZ, JAN : Kunstkronijk (afl. I, blz. 62).
ONTROP, L. : Muziekkronijk (afl. V, blz: 372).

PERSIJN, JULES : Literatuur-geschiedenis (afl. IV, blz. 296) — Stijn Streuvels (afl. X,
blz. 734)PICARD, L. : Vlaanderens toekomst te koop aangeboden (afl. V, blz. 321)* — Rond
het federaal statuut (afl. XII, blz. 935).
PILLECIJN, DE F. : Blauwbaard (afl. VI-VII, blz. 545)*
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<JOTS, A. : Muziekkronijk (afL IV, blz. 302).

ROELANTS, M. : 't Hangt alles aan een haar (afL VI-VII, blz* 592)*
RUTTEN, FÉLIX : Calabrië (afL III, blz* 190)* - (afL IV, blz* 263)» - Padua (afL VIIiIX, blz* 678)* — Palermo (afL XII, blz» 913)SCHEIRS, JEF : Herinneringen (afL VI-VII, blz* 471)*
SIMONS, JOZEF : Het kogeltje (afL VI, VII, blz* 527)*
TIMMERMANS, FÉLIX : De lange steenen pijp (afL VI-VII, blz* 512)* — Hoe ik met
het werk van Stijn Streuvels kennis maakte (afL X, blz. 735)*
THIRY, A.: Fragment (afl* VI-VII, blz* 539)* — Van de drie uit St-Gerardus Magella
(afl* XI, blz* 826)*
TOUSSAINT-VAN BOELAERE, F. : Een nacht op Expeditie (afl. VI-VII, blz* 426)*
UYTERHOEVEN, Dr. J* : Historische kroniek (afl. 10, blz* 783)*
VAN BOECKXSEL, A* : Sneeuwdag (afl. IV, blz* 293).
VAN DER ESSEN, Prof* L* : Belgische historiographie (afl* VIII-IX, blz* 708)*
VAN DE VOORDE, URB* : Gezelle's Eros (afl. I, blz* 54)*
VAN DUINKERKEN, A. : Protestantisme en Huichelarij (afl. I, blz. 59).
VAN ROOSBROECK Dr. ROB. : Enkele kantteekeningen bij de geschiedschrijving van
1830 (afl* II, blz* 8i)* — De «Denkwürdigkeiten van von Bülow en de kritiek
(afl. IV, blz. 272).
VERBEKE, K. : Primula Veris (afl. II, blz. 140). — Een afscheid (afl. III, blz. 200).
VERBRUGGEN, P. : Beethoven (afl. VIII-IX, blz. 661).
VERCAMMEN, J* : Triptiek (afl* III, blz* 208)*
Vos, HERMAN : Rond het Federaal statuut (afl. 11, blz* 809)*
VAN CAUWELAERT, AUG. : Poeziekroniek (afl* II, blz* 142) — (afl* III, blz* 206* — En
toen begon de Ezel*** (afl* V, blz* 343)* — De tragi-komiese toestand onzer tijdschriften (afl. V, blz. 367)* — Mathias (afl. VI-VIII, blz* 503)* — Stijn Streuvels*
Alma (afl. X, blz* 766)*
VAN DEN WIJNGAERT, F* : Fh* Demers overwinning in Parijs-Brussel (afl. VI-VII*
blz* 620).
WALSCHAP GERARD : De kritiek in Vlaanderen (afl. I, blz. 42). — 't Heerken (afl. VI-VII,
blz* 602)*
ZIELENS, LODE : En toen kwam ik (afl. VI-VII, blz. 630) — (afl. VIII-IX, blz* 666).
PERTINAX : Ringsteken (afl. I, blz. 68) — (afl* III, blz. 275) — afL IV, blz. 304) — afl*
XII, blz. 94*)REDACTIE : Vlaamsche Arbeid jubileert (afl. II, blz. 141). — In memoriam Pol de Mont
(afl. VIII-IX, blz* 712)* - Stijn Streuvels (afl* X, blz. 729).
BOEKBESPREKING : (afl. I, blz. 76) — (afl. II, blz. 146) — (afl. III, blz. 222) — (afl* IV,

blz* 313) - (afl* V, blz* 392) - (afl* VIII-IX, blz* 713) - afl* X, blz. 796) - afL
XI, blz. 871) - afl. XII, blz. 947)INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN : (afl* II, blz* 156) — (afl* III, blz* 238) — (afl* IV, blz* 317)
-(afl* V, blz* 397) - (afl* VIII-IX, blz* 721) - (afl* X, blz. 804) - (afl* XI, blz877)-
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Opvoedingsgesticht HEILIG GRAF
TURNHOUT
LAGERE AFDEELING ;
MIDDELBARE AFDEELING;
OUDE EN NIEUWE HUMANIORA. Toegang verleenend tot de
Universiteit.
BEROEPSAFDEELING : Handel, dactylo-stenographie, linnennaad, snijkunst.
LAGERE NORMAALSCHOOL : Vorming van onderwijzeressen.
MIDDELBARE NORMAALSCHOOL : Vorming"van regentessen,
letterkundige en wetenschappelijke afdeeling.
NEDERLANDSCH : Voertaal van het onderwijs.
FRANSCH : Tweede taal. Wordt met bijzondere zorg onderwezen.
ENGELSCH, DUITSCH, DEENSCH, ITALI AANSCH (facult. talen).
BIJZONDERE LESSEN : Schilderkunst, drijven van leder en metaal,
muziek, enz.
Alle vakken worden door gediplomeerde, bevoegde leerkrachten gegeven.
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KunstateUer j

CStf^CtO

8 - 9 - 1 0 , Sinter-Goedeleplein -

BRUSSEL

T>. Vaten & Koperwerk & 6ewaden
Kerkmeubelen & Deiligbeelden & Vlaggen
Godsdienstige geschenken*

i

AUG. VAN CAUWELAERT:
Het Licht achter den Heuvel

L

ROMAN
P r . 18 fr.

" ...een der meest ontroerende boeken die ik las in den jongsten tijd."
JOH. D E MAEGHT, in " Het Laatste
Nieuws/'

BESTEL UW BOEKEN in den
Kath. Boekhandel «VERITAS »

— 21 —
Huidevettersstraat

ANTWERPEN

I

ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR!

*
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iDe Beukelaer's Producten 3*
SS?

CHOCOLADEN
CARAMELLEN
TOFFEES V
PRALINES
FONDANTS

1 BISCUITS
fefEXQUIS
fel W A F E L S
éBONBONS

I Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen
o?

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!
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Eïectfölüx
De Stoffcui^ei* met
wereldr'epixtatie
Gemakkelijke hanteering.
Gebouwd voorjaren.
Cnorme zuigkracht
Solide constructie.
'Zeer sterke motor.
Elegante vorm.
JNooit smeren.

TELEFOON

288.14
LEOP.OLDSTR21 ANTWERPI
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GGVAEin
KOLL-FILAl
Kleurgevoelig
Lichtkringvrij
Hoogste gevoeligheid
Feiliooze onderlaag
Uitstekende
houdbaarheid
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Star der films
voor

Familieopnamen
La n d s c h a p p e n
Toerisme en Sport

AAN

ONZE GEËERDE

LANDBUREN!

VOOR DEN BLOEMENTUIN
100 Gladiolen in 5 schitterende kleuren
naar wensch.
50 Kle'nbloemige Gladiolen in 5 kleuren.
75 Montbretia's.
10 Dahlia's Artistieke kleuren.
50 Anemonen bloeit geheele zomer.
50 Renonkels Rozen bloempje.
50 Geluksklokjes Klaver vier
bijzonder voor randen.
25 Win erharde Planten voor snijbloemen.
5 Rotsplanten.
15 Begonia's.
25 Zilverlelies.
Alle zendingen geschieden na ontvangen (postwisselj.
Rembours 5 fr. meer.

Kamerplant Gratis.

GEHEELE COLLECTIE 4 0 FRANK,

FIRMA

BERN. HOOGENSTEIN
HILLEGOM (HOLLAND)
TEL. 2 3 3 6

7

CHOCOLADE

Martougin
DE BESTE IN GEBRUIK!

Overal verkrijgbaar

KOOPT EEN

Ti

MINERVA
ZONDER

KLEPPEN

Een maximum van genot
Een kapitaal dat zyn
waarde
nooit
verliest

H
•

Minerva Motors N.V.
ANTWERPEN
WÊRB

8
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! De "Verzekeringsmaatschappij j
S van den Belgischen Boerenbond" |
•
•
8

••
•
•

NAAMLOOZE

VENNOOTSCHAP
m

KAPITAAL 5,000.000 Fr.

Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN
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• Verzekert iedereen
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8
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tegen
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BRAND

8

ONGEVALLEN

8
•
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GLASBRAAK
OP het LEVEN, enz.

8

•

8

E
8

8

s
Toestand op einde 1930 :
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183*000 bestaande verzekeringskontrakten.

m

47 tnillioen fr* totaal jaarlijksch premieïnkomen.

Jj

8,4 milliard fr* verzekerd kapitaal in Brandverzekering.

•
•
•

•

s
170 tnillioen fr« verzekerd kapitaal in Levensverzekering.
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I SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S 1
9

Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS

(Waas)

9
9

EB

TELEGRAMMES :
BRIQUETERIES
ESVEKA

TELEFOONS: 27-98-386
(S. V, K.) 428 <£ 448
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B9
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Gedeponeerd Merk

9

9
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1 Asbest - Cement Leien |
S - Vlakke en Golfplaten - \
9

FABRIEKEN VOOR :
9

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN

E

|

CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN §

|

BETON-PRODUKTEN -

1

|

GEWOON EN KUNSTVAATWERK

1

STEENBAKKERIJEN

m

9

|

BETON-BRANDKOFFERS

DRUKKERIJEN

BOEKBINDERU f
a

10

K. VI. Hoogeschool voor Vrouwen
Vereeniging zonder winstgevend doel.

De Bomstraat, 1 1 , Antwerpen
&£
Godsdienst - Wijsbegeerte - Geschiedenis
Letterkunde - Kunst- en Muziekgeschiedenis
Wetten - Rechten - Sociale vraagstukken, enz.
€::::ii
INLICHTINGEN EN PROSPECTUS TE BEKOMEN ;

DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN
Telefoon 710,32

ST.

LUDGARDISSCHOOL

KATHOLIEK VLAAMSCH ONDERWIJSGESTICHT
VOOR MEISJES, IS OVERGEBRACHT NAAR DE
— NIEUWE INGERICHTE LOKALEN DER —

Gerardstraat, 18, Antwerpen fm
VOLLEDIGE HUMANIORA, te beginnen na 6 e Lagere
Klas. (Het einddiploma verleent toegang tot de Hoogeschool)
MIDDELBARE-, LAGERE- EN FROEBEL-AFDEELING.

INTERNAAT

-

EXTERNAAT

JONGETJES WORDEN TOEGELATEN TOT 9 JAAR
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VLAMINGEN!
ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
EN VOORAL

E
S
•»
5

| ANTWERPEN |
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IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIË

5
5

Rijke Musea van Schoone Kunsten en Oudheden
*> Het eenige Plantin- Moretus-Muzeum «
%
»
•* Heerlijke Kerken en prachtige Gebouwen **
%
• > «%> Gedenkteekens en Standbeelden **» •*

EEN KOOPSTAD

|

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

JJ
JJ
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|

EEN WERELDHAVEN

|

«•
<••
2

Een slagader van heel het economische leven
van België, en voor den toerist een
ONVERGELIJKELIJKE AANTREKKELIJKHEID

•»
os»
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S T E U L I N G ' S Uitgevers-Maatschappij
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's-HERTOGENBOSCH

-

DE R. K. STAATSPARTIJ
In haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. F. Witlox.
EERSTE DEEL. — De Noord-Nederl. Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I.
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50
TWEEDE DEEL. — De Nederlandsche Katholieken in de politiek •
onder Koning Willem 1.
•
Ingenaaid frs. 52.50
Gebonden frs. 62.50 8
EERSTE EN TWEEDE DEEL TE ZAMEN
8
Ingenaaid frs. 90.—
Gebonden frs. 110.— •
« Zoolang een boek als dat van Dr. WITLOX niet 't bezit kan worden van allen
•
die optreden in het belang der openbare katholieke zaak, dus niet alleen historici, Jj
maar ook politici, sociologen, journalisten en zeer vele anderen, kunnen wij "hoera"
roepen over de macht van ons getal en over andere troostvolle verschijnselen in ons
katholiek leven, maar zoolang is onze emancipatie nog niet, ik zeg niet voltooid,
maar op waardige wijze voortgezet».
•
G. GORRIS
(Studiën).

9

Gesticht van de Dames der H. Familie
THIELT (West-VL)
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 te verkrijgen bij de Overste.

T U I N B O U W F L O R A N. V.
Voorheen : W. JUCHEM & ZONEN
GOD M O R T S EL
8 OUDE

STATIE

i
±

Groote keus van FRUITBOOMEN in alle vormen. — SIERAADBOOMEN. — Coniferen.
Heesters. — Groenblijvende en vaste planten. — ROOSEN en DAHLIAS.

jlf
$5
%
!||

Algemeene aanleg van parken, lust-, rots- en moderne tuinen, vijvers.
Bijzonder ingericht tot het aanleggen van fruit-tuinen en boomgaarden.
Inlichtingen en Prijscourant
op aanvraag
Telefoon : Antwerpen 246.92
Postcheckrekening 103484

<&
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| Bank voor Handel en Nijverheid
|

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

|

FILIAAL VAN DE VOLKSBANK VAN LEUVEN

I

Betrokken bij de ALGEMEENB BANKVEREENIGING, Antwerpen

KAPITAAL : FR. 10.000.000

|

HOOFDKANTOOR

KORTRIJK
Poatcheckrekening

Nr.

17545

1

TeU„ram.dre. : N M V E R B A N K

I
H
=
g
=
=
g
=s
==
g
g
§

BIJ- EN HULPKANTOREN :
{
Aerseele, Aertrycke, Adinkerke, Alveringhem, Anseghem, Ardooie, Avelghem,
s
Belcelaere, Beernem, Beveren/Yzer, Beveren/Roeselaere, Bisseghem, Bizet/Ploeg- g
steert, Blankenberghe, Brugge, Ceurne, Dadizeele, Deerlijk, Desselghem, Dixmude, g
Gheluwe, Ghistel, Gulleghem, Handzame, Harelbeke, Herseeuw, Heyst a/Zee, ==
Hooglede, Hulste, Ichteghem, Iseghem, Knocke a/Zee. Komen, Langemarck, W
Lauwe, Ledeghem, Lichfervelde, Meenen, Meenen/Barakken, Meesen, Meulebeke, g
Moescroen, Moorseele, Moerslede, Nieuwpoort, Oedelem. Oyghem, Oostcamp, g
Oostende, Oost-Nieuwkerke, Oost-Roosbeke, Passchendaele, Pithem, Poelcapelle, g
Poperinghe, Roeselaere, Rumbeke, Ruyselede, Staden, Stavele, Sweveghem, Sweve- g
zeele, Thielt, Thorhout, Veurne, Waereghem, Wervick, West-Roosbeke, Wevel- s
gliem, Wielsbeke, Wynghene, Yper, Zonnebeke. ,
g
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BANK van het Arrondissement ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 107-109-111
ANTWERPEN
Gesticht in 1886 — Kapitaal: 15 Miljoen
c

Checkrekening : 3 / 0 interest, terugbetaalbaar op zicht.
Geldbeleggingen op termijn. Veertiendaagsche rekeningen. Inkasseeringen
en verhandelingen van koepons.
Beursorders.
Spaarkas : 5 °/0
—

VERHURING VAN

BRANDKOFFERS

—

HOOFDBUREELEN :

36, Lange Loolbroeckstraat, Antwerpen
2, Th. Roucourtstraat, Berchem
93, Turnhoutschebaan, Borgerhout

Het hoogste genot F
bij het lezen
krijgt men
door
'n koffie te drinken
met

de BEUKEUAR'S

•f

CHICOREI
!

•

# #

•

• Algemeene Bankvereeniging X
• en Volksbank van Leuven •
•

N. V.

*

•
+

ZETEL ANTWERPEN
Lange Nieuwstraat, 72

•
+

^

Kapitaal : Frs. 200.000.000

^

•
•
•
+

•

Rekeningen op Zicht en Termijn

•
•
•

•
J

Fondsen

•
J

•

_ ff

•

.•

ALLE BANKVERRICHTINGEN

•
•
4

Koepons

:

—

•
•
+

•

Effecten

SPAARKAS
Brandkoffers

•

•
•
+
*

•
•
+

•
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J. Van Mierlo-Proost
TURNHOUT
LITHO-

EN
TYPOGRAPHIE
CARTONNAGE

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

Etiketten in Kleurendruk
- Boekdruk in talen-Kalenders Tijdschriften en Handelsdrukwerken

TRICHROMIE
Eigen ontwerpen van modellen voor
Reclame-doeleinden
Telegram adres : VAM1PRO-TURNHOUT
Telefonen : Nr 170. Werkhuizen, Nr 295 Export, Nr 95 Import en Verzending
Postcheck-Nummer : 620.79
Telegramcoden in gebruik A.B. C. 5e en 6e uitgave Bentley-Acme-Wester
Union-Rudolf Moss en Private Coden.

16

Voor al Uwe bankverrichtingen

S
•

wendt U tot de

•

:

Caisse Générale dej
Reports et de Depots |
Koloniënstraat, 11 - Brussel 3
Opgericht in 1874

jj

Kapitaal en Reserven : 4 0 8 millioen fr.

S

!

E
•

S
Voorzitter van den Beheerraad

M MICHEL LEVIE
!•••••••••••••••••••••••
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ZOO

JUIST

VFRSCHENEN

HANDELS
WOORDENBOEK
NEDERLANDSCH
ENGELSCH
FRANSCH
DUITSCH
ZWEEDSCH
SPAANSCH

H. G. DE MAAR
H G. DE MAAR
S. E. VAN PRAAG
N C . STALLING
N.C. STALLINGEN A . Z E T H R A E U S
MR. D R . J . A VAN PRAAG
DR.

DR.

.

PRIJS, GEBONDEN

GLD

12,50

Het zestalig Handelswoordenboek bevat totaal ongeveer 100.000 hoofdwoorden
met ruim een half miljoen hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Niet alleen de in den handel gebruikelijke
woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, maar ook de gewone woorden der
omgangstaal, zoodat men hiervoor de afzonderlijke woordenboeken voor iedere
taal niet behoeft te raadplegen. — Een uitvoerig prospectus met proeven van
bewerking zenden wij gaarne op aanvraag.
Bij den boekhandel In

voorraad.

UITGAVE VAN

J. B. W O L T E R S - GRONINGEN, DEN HAAG, BATAVIA

Kiiiiiirsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisa

5 STEUNT Belgische Ondernemingen §
EN

KOOPT

[MAP-F/NI
S

SCHRIJFMACHINES

Nieuw Model Nr 5
Beter
dan vreemde stelsels

F. MAES

3

f

Kathelijne Vest, 59 S
ANTWERPEN 5
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| P. Noordhoff Groningen I
ZZZ
—
ZZZ

De onderstaande uitgaven zijn door de Belgische Regeering opgenomen
in de lijst der schoolboeken, waarvan hè' gebruik toegelaten Is in de
of iciëele middelbare onderwijsinrichtingen :

=

P. WIJDENES

=
—
—
—
mmmm

—
ZZ
~J

=

NIEUWE SCHOOLALGEBRA

=

ZZ
—
~
—
—
ZZ
ZZ
~
jZj

Deel I - 3de druk : deel II - 3de druk : deel III - 2 d e druk.
—
Prijs per deel, stevig gebonden
f 2.25 ZZ
Antwoorden I - III
f 1.00
—
Grafiekenschrift
f 0.50
—
Twaalf wandplaten met grafiken (56 X 66 cm.)
ZZZ
prijs per plaat
f 0 . 6 0 ZZ
°P karton f 1.— : op linnen
f 1.25
—
12 platen compleet f 6.50. o p karton f 1 1 . — . o p linnen
f 13.00 ZZZ
Verkleinde reproducties van de wandplaten (12 stuks).
f 0.40 ZZ
De Uitgever biedt hun, die de Nieuwe Schoolalgebra o p hun school
ZZ
invoeren, en daarvoor minstens 40 deeltjes bestellen (het2ij van I, II
^
°f HI> voor klassegebruik een present-exemplaar aan van deze 12 Z Z
wandplaten, geplakt o p karton (f 11.—).
~|

H

Dr. P. MOLENBROEK en P. WIJDENES

EE

PLANIMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.

ZZ
ZZ

Deel I - met 150 figuren, gecart.
D e e l II - m e t 121 figuren, gecart

.

.

=

.

.

Ez

STEREOMETRIE voor Midd. en Voorb. H. O.

——

2de druk, met 150 figuren, gecart
Antwoorden

|Ë

.

j |

.

f 2.75 ZZZ'
f 0.50
ZZ

=
f 2 75
f 0.50

Dr. J. F. DE VRIES

~
~

=

=

BEKNOPTE MECHANICA met vragen en

—
—

Met 89 fijruren f 1.75 :
Uitwerkingen en antwoorden

gebonden .
.
.
.

.
.

==

.
.

f 2.25
f 0.50

—
~

Bezoekt de stand P. NOORDHOFF in het

Ho Hand H u i s te B r u s s e l 1
Auderghemschelaan, 61-63
1 waar de nieuwe scboóluitgaven gratis
inzage beschikbaar zijn.

ter 1
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Katholieke Sociale School
voor Vrouwen
Cloviskan, 75 te BRUSSEL
VOERTAAL : NEDERLANDSCH. — Voorbereiding tot het Officieel
Diploma van Maatschappelijke Assistente. —• Twee jaren studie :
één jaar algemeene vorming, een tweedejaar specialisatie. Leergangen voorbereidende tot oppertoezichtsters in de fabrieken, tot ambten
in den Openbaren Onderstand, in de Kinderwerken, in de Sociale
Organisaties. — Officieel diploma na minstens één iaar praktijk.
Inlichtingen en programma te bevragen bij hei bestuur der K. S, S.
Clovislaan, 75 te Brussel. Tel. 309,84^
llllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllM

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
NEDERLANDSCHE
BOEKEN, abonneert op

BOEKENGIDS
Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproke.i
wordt al wat er merkwaard gs verschijnt van
l i t t e r a i r e en andere Nederlandsche werken*

ROFK'FNirMD^

teït200medewerkers

D W C J I V J L I N V j l L J t D behoorende tot het puik
onzer Vlaamschc krachten op verscheiden gebied;
verschynt iedere m a a n d ;
bespreekt jaarlijks een duizendtal b o e k e n ;
is een v e r t r o u w b a r e gids, ook op zedelyk gebied.
ABONNEMENTSPRIJS : 2 0 FR. PER JAAR

Inschrijvingen te zenden: A . S . K . B . Cuylïtsstraat, 27, Antwerpen.
20

ü HOEFT NIET TE ZOEKEN,
HET BESTE MERK IS:

Columbia
Bureel: BRUSSEL, Zuidstraat (rue du Midi) 149

COLUMBIA
HEEFT DEN RIJKSTEN VOORRAAD
VAN KLASSIEK EN MODERN MUZIEK
VRAAG CATALOGUS

·_-_.
Compagnie Maritime BeIge

I
II
I
I CONGO-LIJN
I
Spoed Postdienst tusschen
I
I ANTWERPENenCONGO
I ANTWERPEN - LlSABON* ~ TENERlFFE* - BANANA* II
I .
I
I
LIJN OP OOST - AFRIKA
I
I
LIJN OP
YORK
II
I
IILIJN OP LA PLATA
I
I
LIJN OP BRAZILIE
I
I
LIJN OP LOBITO
I
I
I . LI]N NORD PACIFIQUE
I
I IILIJN OP HET·VERRE OOSTEN
I
II
I
I
I
(Lloyd Royal) .

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 •• ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES:

c

C 0 MAR BEL

»,

ANTWERPEN

80MA - MATADI en terog .
door de prachtig ingerichte paketbooten.

Gedfplomeerde geneesbeeren en verpleegsters aan boord.
*

Enkel voor Passaglers.

Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaanschekust.

NEW -

iii

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
Twee-maandelijksche

postdi~n.st.

II

Twee-maandelijksche postdienst.
II

Maandelijksche postdienst naar Angola. .

RegeJmatige dienst van Antwerpen naar San FranciscoenVancouver.
Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.

AI deze schepen he bben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers s- klas.
Voor vervoer, relzen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN

.-

TELEFOON :

-.

« AGE N MAR IN», ANTWERPEN
Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 Hjnen)

TELEORAM-ADRES:

N. V. Drukkerij Erasmus, Oent

.

