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Stroomingen in de Moderne Engelsche
Letteren
door Ellen Russe.
Wie de moderne engelsche letteren in oogenschouw wil nemen,
moet uitgaan van het einde der Victorian age. Tusschen 1880 en 1895
kwamen - in een beweging welke men zou kunnen vergelijken met
de Tachtiger beweging in Nederland - de schrijvers in opstand tegen
het knellend keurslijf, waarin de Victorianschrijvers het leven hadden
geperst. Het moest uit zijn met de onnatuurlijke, onvolledige weerspiegeling van het menschelijk leven. De Victorian periodel - ontegenzeggelijk een tijdvak van grootheid, door de zekerheid en welvaart der maatschappij, met een intens bewustzijn van die eigen
grootheid - kon zich niet langer staande houden. Nieuwe theorieën,
nieuwe geestesstroomingen, nieuwe problemen, vooral op sociaal
gebied, ombruischten aan alle kanten het zich onaantastbaar wanend
schip der Victorians, dat zoo lange jaren achtereen op dezelfde vaste
wijze gekoerst had over een kalme zee, door weinige stormen verontrust. In zijn insulaire afzondering had de Victorian al zijn oude tradities kunnen handhaven en met voldoening nagedacht over de voortreffelijkheid van zijn rijk en de landen van het continent met een
neerbuigende vriendelijkheid beschouwd, zich verwaardigend er
heen te reizen, maar dan zijn eigen comfort, eigen kerk en eigen
tearooms eischend in de plaatsen die hij bezocht, al waren ze boven
op een moeilijk bereikbaren berg gelegen. Maar als de boot na een
ruwe tocht over het Kanaal hem weer in het zicht bracht van zijn
geliefde krijtrotsen, dan schudde hij met een zucht van voldoening
de continentale stof van zijn schoenen af. Was er armoede, ja, nijpende
nood in de volkswijken, in de (c slums» van Londen, hij sloot de
oog en voor dit onaangename feit en als sommige schrijvers het toch
waagden hiervan te reppen, dan moesten zij dit doen in een romantisch licht, anders zou het «( vulgar » wezen en behooren tot de dingen
waarover men niet sprak•
. ~venmin mocht men spreken over de menschelijke zinnelijkheid .én zwakte. De Victorian was een fatsoenlijk mensch en als er
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helaas onfatsoenlijke dingen schenen te gebeuren, dan werd daar
onmiddellijk een sluier overheen geworpen en het geval slechts met
enkele vage woorden aangeduid. Wat achter een gordijn voorvalt
is aan het publieke oog onttrokken.
Maar er kwamen schrijvers die de armoede van Londen's East
end niet meer als iets romantisch zagen, doch als benauwende werkelijkheid; er kwamen schrijvers die de strijd der vrouw voor eigen
recht en onafhankelijkheid begrepen en billijkten en schrijvers die
de zonde in het leven dorsten te ûen : het socialisme en de vrouwenbeweging begonnen veld te winnen en de jonge letterkundigen staken
de hoofden bijeen en droomden van hervormingen; zij trokken te
velde tegen de opzettelijke verblinding hunner tijdgenooten en de
nieuwe letterkundige beweging brak ûch een baan. Invloeden van
buitenaf telden mee : het fransch naturalisme in den roman werd
bewonderd, lbsen's Nora werd voor het eerst te Londen opgevoerd
en opende de oogen aan vele vrouwen; mevrouw Blavatsky hield
haar geregelde bijeenkomsten, waar letterkundigen en politici el kan der troffen. De prettige, blijeindigende ongecompliceerde Victorian
novel had afgedaan.
Een van de voornaamste en eerste omwentelaren van den engelschen roman was de in 1928 als veteraan der moderne letteren gestorven Thomas Hardy. Geboren in 1840 schreef hij tusschen 1875 en
1895 zijn beroemdste boeken: Far from the madding crowd, Tess of
the D' Urbervilles en Jude the Obscure. Het was wel een ruw ontwaken
voor z;ijn lezers, want Hardy sprak niet slechts over het leelijke in de
samenleving, maar ging veel verder: hij verdedigde de slachtoffers
dier huichelachtige levenshouding en liet hen juist de rol van held of
heldin vervullen. Met andere woorden die slachtoffers werden de
personnages waarvoor de lezer de meeste sympathie gevoelde. Hardy
deed dit met zulk een meesterlijk talent, dat de lezer soms de juiste
waarden uit het oog dreigde te verliezen en ûch liet meeslepen door
het vurig pleidooi. Er is in het werk van dezen schrijver een groote
mate van hardheid, een overheersching van het dreigend noodlot,
dat het leven der men sc hen overschaduwt en waardoor z;ij slechts
poppen z;ijn, willoos gedrevenen. Maar om de menschen heen staat
de natuur. Hardy is de schrijver van Wessex, zooals hij het graafschap
Dorsetshire noemt, volgens de angelsaksische benaming, uit den tijd
toen het nog een apart koninkrijk was. Het is de historische bodem
van king Alfred, van de oude romein sc he ruines te Bath en van The
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New Forest en het druidische Stonehenge. Al bleef Hardy tot zijn
88 e jaar leven, de romans uit dezen kenteringstijdzijn zijn meesterwerken gebleven en heel wat populairder dan zijn verzen en het later
geschreven driedeelige epos uit den NapoJeontischen tijd : The
Dynasts.
Wie meer over dezen overgangstijd en de positie van Hardy in
de letteren wil weten doet goed het overzichtelijke boekje van Chesterton te lezen (\ The Victorian Age in Literature» en de zoo juist verschenen roman van Somerset Maugham : Cakes and Ale. In dit
laatste boek vindt men Thomas Hardy voorgesteld onder den doorzichtigen schuilnaam van Edward Driffield, Grand Qld Man of
Letters. Het is heel geestig geschreven maar soms wel erg onkies.
Een jongere tijdgenoot van Hardy trok ook te velde tegen de
huichelachtigheid van de Victorian age; dat was Max Beerbohm,
een van de knapste satyristische schrijvers onder de modernen. Zijn
Happy Hypocrite met den ondertitel A Fairy Tale for Tired Men
dateert uit 1897 en wordt nog steeds herdrukt. Alhoewel Beerbohm
meer bekendheid verwierf als, teekenaar caricaturist, behoor en zijn
letterkundig!! caricaturen tot het beste in dit genre: Fifty Caricatures,
Observations, Seven Men, enz.
Het jaar 1895 zag een andere nieuwe ster aan den letterkundigen
hemel verschijnen; een onbekende Pool, die twintig jaar op zee gevaren had schreef in de lange uren waarin hij de wereldzeeën doorkruiste een roman in de engelse he taal en bracht dit bij een Londenschen uitgever. De auteur noemde zich Joseph Conrad, maar
heette in werkelijkheid Teodor, Jozef, Konrad, Korzeniowski. Het
manuscript Almayer's Folly werd uitgegeven en trok veel aandacht.
Kort daarop volgde The Nigger of the Narcissus en Conrad nam afscheid van het zeeleven, vestigde zich in Engeland, liet zich naturalise eren en nam zijn plaats in tusschen de engelsche romanschrijvers.
Al had hij het varen op een koopvaardijschip als bestaansmiddel
vaarwel gezegd, van de zee had Con rad geen afscheid genomen.
Hij is de schrijver over de zee bij uitnemendheid. Voor hem was,
zooals Hugh Walpole terecht in zijn Conrad biographie opmerkt:
« de zee, de eene, onbeperkte monarchie der vrijheid». De zee is de
omlijsting voor zijn personages; de zee met haar oneindig rhythme en
verre wijde horizonten heeft zijn kijk op het leven verbreed en verruimd. Is het dan te verwonderen dat deze Pool met zijn slavisc4
temperament en zwerversbestaan meer invloed uitoefende op den
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nieuwen enge1schen roman als vele geboren enge1schen'? Het realisme
en naturalisme van Hardy's gewestelijke romans is hem niet voldoende, een zuivere weergave van feiten is hem te dor. Zijn temperament
en verbeelding voeren hem verder; zonder een oogenblik af te wijken
van de reeële waarheid, borduurt hij voort op het stramien der werkelijkheid, versiert, verfraait, veredelt, roept plastische tooneelen op
van schrik en erbarmen en ziet « het geval» in verhouding tot het
universum, doorloopt heel de gamma van leven en dood. Lord fim,
Typhoon, Nostromo en Chance zij hebben Conrad's naam voor goed
in de literatuur gevestigd, spanning, realiteit en fantaisie werden
versmolten tot een harmonisch geheel. Spanning tot het einde toe,
want Conrad's laatste onvoltooide roman zou dien titel dragen
Suspence. 't Is de geschiedenis van Napoleon 's gevangenschap op
Elba en het gebeuren speelt zich af te Genua, waar allen in spanning
leven over het verder lot van Bonaparte, die geen oog en blik werkelijk
ten tooneele verschijnt, doch onzichtbaar vanaf zijn klein, door de
zee omspoeld eiland, de handeling beheerscht en de ware hoofd per soon is j een prachtig voorbeeld van evocatieve kunst.
Nog een ander boek van een jongen schrijver verscheen in dat
merkwaardige jaar I895; Wells publiceerde zijn Time Machine. Had
Conrad zijn lezers andere, verre horizonten getoond en verplaatst
naar tropische kusten, Wells projecteerde zijn visie in de ruimte,
welke geen grenzen van zee of land meer kent : de ijle sferen waarin
de planeten cirkelen, waar maan, zon en sterren hun eeuwigen loop
volbrengen en waar wellicht een ander, beter bestaan en een gezondere
maatschappij gevestigd is, of opgebouwd kan worden. Wells is de
utopist, de droomer over heilstaten, de fantast van het materialisme,
de aanbidder der machine, der mechaniek en der wetenschap, de
profeet van Darwin's evolut'ieleer. Wells maakt zich niet los van den
tijd, maar hij kent aan den tijd een ruime maat toe. De betere maatschappij met geluk en vrijheid voor allen, het krachtige ras, waarin
alleen. de sterksten en gezondsten zijn overgebleven, het tijdperk der
« supermen » en van menschen als goden (Men like Gods) zal vast en
zeker komen, maar Wells wil aan den tijd en aan de evolutie toestaan
er desnoods duizend jaar over te doen. Vandaar dat vele zijner
romans over dien toekomstigen heilstaat plaats vinden in het jaar
drieduizend of op een andere planeet. Wells begon in I895 zijn
utopieën te schrijven en doet dit nog. The Island of Doctor Moreau,

When the Sleeper Awakes, The First Men in the Moon, The Dream e.d.
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Daarom kan Papini in I930 in. zijn satyre over Wells in het boek
Gog spotten: « Toen Gog een bezoek bracht aan Wells, was deze
juist bezig zijn 77 e utopie te schrijven. »
Zooals Wells de toekomst ziet, zoo ziet hij ook het verleden
The Outline of History is eveneens volgens een rationalistische levensopvatting geschreven, door een aanhanger der evolutieleer. Bij de
behandeling van Well's bestrijder Hilaire Belloc komen we nader op
dit punt terug. Doch ook in zijn romans van het dagelijksche leven
verkondigt We1ls zijn theorieën over een betere toekomst, niet alleen
voor de gemeenschap naar ook voor het individu: Marriage en
loan and Peter. Het boek waarin WelIs het bezadigst schrijft is de
bijzonder verdraagzame, tijdens den oorlog geschreven roman
Mr. Britling sees it through. Hier krijgt men een kalm, onpartijdig
exposé van de dwaasheid van den wereldoorlog, wa.ardoor menschen
die twee weken te voren in vriendschap bijeen leefden: Mr. Britling
en Herr Heinrich (de duitsche leeraar die de opvoeding van de Britling kinderen verzorgt) opeens als vijanden tegenover elkaar komen
te staan. Doch welk boek van Wells of men ook ter hand neemt,
steeds vindt men er zijn socialistische theorieën in verwerkt. In zijn
jeugd behoorde Wells dan ook, evenals de jonge Shaw, de jonge
Chesterton en zoovele anderen tot de Fabian Society, een groep jonge
idealisten die op socialistiche basis de maatschappij hoopten te hervormen. Shaw was een der heftigste leden en bracht zijn theorieën
voornamelijk tot uiting in zijn altijd sterk satyristisch geschreven
tooneelwerken, meer dan in zijn veel minder gelezen romans : Cashel
Byron's Profession, (de geschiedenis van een bokser), The Unsocial
Socialist en Love among Artists. De romans werden vóór I890 geschreven terwijl de talrijke tooneelstukken die Shaw beroemd hebben
gemaakt over heel de wereld van lateren datum zijn, beginnend met
Candida en Mrs. Warren's Profession tot aan St. loan en The Applecart toe. Het zijn aanvallen tegen de menschen en tegen de maatschappij in een bri1lanten schrijftrant vol paradoxen en bittere hatelijkheden. Shaw wil opbouwen door hardnekkig alles af te breken.
De Victorian age is nu voor goed ten einde, de beminde koningin
sterft en de Edwardian period begint. Nog is Engeland betrekkelijk
gerust en koestert zich in insulair welbehagen, het bestaan is nog
niet werkelijk geschokt, behalve door de korte verschrikking van den
Boeren-oorlog. De societyroman, die meestal ook psychologische
roman is, kan bloeien, er is nog welvaart in de industrie, zooals
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Arnold Bennett, de nu pas gestorvene beschrijft in zijn Five Town
Novels over het provincieleven, er is belangstelling voor het schoolleven (Compton Mackenûe met zijn Sinisterstreet en Michael and
Sylvia) want de eeuw van het kind, de twintigste eeuw is ingeluid
en er zijn tal van romans over het prettige luxebestaan van rijke
Londenaars. E. F. Benson (de broer van den tot het katholicisme
bekeerden Mgr. Benson) geeft er levendige beschrijvingen van in
zijn romans als Dodo, een voorbeeld dat ijverig door anderen, ook door
minder begaafde schrijvers en schrijfsters wordt nagevolgd, teveel
om op te sommen.
Het is een minder belangrijk tijdperk in de letteren, de rust
is teruggekeerd, het leven heeft zich weer gestabiliseerd, zij 't dan
ook op een eenigszins ander en ruimer plan. Wel blijven de vroegere
pioniers voortschrijven en voortstrijden, Chesterton geeft in die
jaren zijn Napoleon of Nottinghill, waarin hij zijn theorieën over oorlog
en vrede uiteenzet op paradoxale wijze en Belloc schrijft The Path
to Rome ronduit opkomend voor zijn katholiek geloof, maar de society
·en psychologische roman overheerscht. Wel begint deze psychologische roman hoe langer hoe gedurfder te worden, althans volgens
hetgeen men in voor-oorlogsch Engeland « gedurfd» placht te noemen. De nieuwe theorieën van Freud beginnen weerklank te vinden
en als in 1913 D. H. Lawrence zijn Sons and Lovers uitgeeft, besluiten
de engelsche boekhandelaren een soort « index» te maken. Hierop
plaatsen zij het genoemde boek van Lawrence en een paar werken
van Maxwell en W. L. George. De boekhandelaren spreken onderling af deze boeken, boeken waarin het sexueele probleem openlijk
behandeld wordt, niet te etaleeren, doch alleen op aanvraag verkrijgbaar te stellen. Kort daarop breekt de wereldbrand los en niemand
bekommert zich meer over literaire kwesties en stroomingen.
Pas als de wapenstilstand geteekend is, de vrede afgekondigd en
nadat de eerste stapels oorlogs lotgevallen en loopgraven herinneringen gelezen en ... terzijde zijn gelegd, dan pas begint de roman weer
om aandacht te vragen. En dan is er opeens zooveel stof om te verwerken! Het leven is in die vier jaren van oorlog geheel gerevolutioneerd. Op het economisch gebied is er een totale ontwrichting,
omzetting der standen, verplaatsing van het kapitaal, werkeloosheid,
vooral voor de mannen, daar de vrouwen in dien tijd de opengevallen
betrekkingen waarnamen; er is de moderne jeugd met haar vrijheid
en opstandige denkbeelden (in de oogen der ouderen althans), er zijn
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nieuwe regeeringsvormen, onttroonde vorsten, bolsjewisme en fascisme. Op geestelijk gebied heeft de oorlog eenerzijds het geloof versterkt, anderzijds het geloof zoodanig geschokt, dat een vlaag van
wantrouwen tegen een hoogere macht de geesten beheerscht, die alleen
in rationalisatie en mechanisatie hun heil zien. De staatskerk maakt
een geweldige crisis door; de kleine groep anglo-catholics is grooter
geworden en velen van hen wenschen een samengaan met Rome; de
puriteinsch voelende leden van de anglicaansche kerk verzetten zich
hiertegen met geweld en daar de kerk een staatskerk is, en de koning
en het parlement de beslissingen moeten nemen, komt de behandeling
over de herziening van het prayerbook in de volksvertegenwoordiging.
De schrijvers bezorgd om het lot hunner landgenooten, ofwel
omdat zij als schrijvers de verschillende stroomingen en toestanden
in hun boeken weerspiegelen, werpen zich op deze nieuwe stof en
stellen middelen voor ter oplossing van de conflicten of rafelen de
toestanden en gevoelens uiteen.
Wat dit laatste betreft, het uiteenrafelen en pluizen, niemand
heeft dit in grootere mate gedaan dan James Joyce, wiens verwerpelijk boek Ulysses in 1922 verscheen en de roman binnen en buiten
Engeland sterk beïnvloedde. In dit boek vieren de theorieën v~m
Freud over het onderbewustzijn hoogtij. Wat beoogt Joyce met zijn
Uiysses?
Evenals bij Homerus is ook hier Ulysses een zwerver en het
~oek is het relaas van zijn zwerftocht, maar deze zwerftocht voltrekt
zich binnen het tijdsverloop van vier en twintig uur. Zooals de Odyssee
begint met den zoekingstocht van Telemachus naar zijn vader, zoo
laat Joyce het eerst zijn Te1emachus optreden, Stephen Dedalus
den vaderlooze. De beschrijving van zijn wakker worden en opstaan
komt het eerst, daarna volgt het ontwaken van Ulysses, een zekere
Leopold BIoom, advertentiecolporteur voor een dagblad. De beide
zwervers zijn geen van beiden helden! Stephen is de gekwelde jongeling, die onder al de brio zijner geleerdheid (hij studeert in de medecijnen) de knagende wroeging voelt. Kort tevoren is zijn moeder
gestorven; in haar stervensuur smeekte zij hem om bij haar doodsbed
te bidden en hij heeft geweigerd dit te doen; in zijn onderbewustzijn
blijft de gedachte aan die wreede onherroepelijke weigering voortdurend rondspoken. Hoe Stephen zijn katholiek geloof verloor
wordt verteld in het autobiografisch boek van Joyce Portrait of the
young man as an artist.
9

Leopold Bioom' s onderbewus~ijn is van een andere gedachte
vervuld; hij heeft zijn zoontje Rudi verloren en weet dat hij geen
zoon meer zal hebben, daar zijn vrouw weigert meer kinderen het
leven te schenken. Uiterlijk schenen geen van de twee zwervers,
Stephen noch BIoom, zich om die kwellende gedachten te bekommeren, deze leven alleen in hun onderbewus~ijn, en knagen er voort
terwijl de mannen aan hun dagelijksche bezigheden gaan. Die bezigheden van één dag vormen den inhoud van de '732 klein bedrukte
bladzijden van het boek. Alles wat die twee zoo totaal verschillende
en tot geheel andere kringen behoorende menschen doorleven, doen,
denken, zeggen, zien en hooren, maar vooral wat zij denken wordt
met de grootste nauwkeurigheid opgeteekend. Ook de half geformuleerde, niet tot rijpheid gekomen gedachten. Niets wordt verzwegen
uit het gedachtenleven van den cynischen, afvalligen Stephen of van
den zinnelijken, banalen BIoom, de weerzinwekkendste bijzonderheden worden zelfs niet overgeslagen. Hierdoor ontstaat een beeld
van het dagelijksch leven eener grootstad (Dublin) als er waarschijnlijk nooit en zeker nooit in dezen vorm werd saamgevat en tegelijk
een minitieuse karakteruitbeelding der twee hoofdpersonen. Het
gebeuren speelt zich af op de straten, op een begraafplaats, op de
redactie van een groot dagblad, in een ziekenhuis, in kleine kroegjes,
in de haven, in de universiteitsbibliotheek, om eindelijk de ontmoeting der twee zwervers te doen plaats vinden in den laten avond. Dan
zetten zij hun tocht gezamenlijk voort door de nachtkroegen en als
zij beiden door drank beneveld zijn, beleven zij een soort Walpurgisnacht waarin het gebeuren van den dag als een nachtmerrie in hun
geest voorbijdanst en de onderbewuste wroegingsgevoelens gestalten
aannemen en tot klaarheid komen door het verschijnen der doode
moeder aan Stephen en door het verschijnen van Rudi, het gestorven
zoontje, aan BIoom. In de vroege ochtenduren gaan de twee zwervers
ieder naar hun eigen woning terug en is het boek uit.
Het boek van den Ierschen schrijver werd in Engeland en Amerika
verboden, maar in Frankrijk uitgegeven. Het heeft vele schrijvers in
binnen- en buitenland beïnvloed, in Engeland is Aldous Huxley, met
zijn Those Barren Leaves een van de voornaamste navolgers van
Joyce geworden.
Naast deze psychologische roman staat de sociale, die eveneens
na den oorlog een nieuwe stuwkracht onderging. Onder de talrijke
schrijvers die de problemen der maatschappij onderzoeken en naar
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geneesmiddelen zoeken noemen we Warwick Deeping en de tot het
katholicisme bekeerden Sir Philip Gibbs. Warwick Deeping geeft in
Sorrell and Son en in Old Pybl.1.S een beeld van de werkeloosheid in den
middenstand, zijn leuze is : laat de mannen alles aanpakken wat zich
voordoet, geen enkel baantje is te min. Als niet katholiek beschouwt
hij geboortebeperking als een aan te bevelen middel in dezen tijd
van socialen nood. Philip Gibbs gaat dieper en veelzijdiger op de
problemen in. Behalve zijn voornaamste romans Unchanging Quest
(over verdraagzaamheid tusschen de landen die tegen elkander gestreden hebben), Young Anarchy (moderne jeugd) The Age of Reason
(nieuwste wetenschappelijke vindingen en mechanisatie van het
leven) Darkened Rooms (tegen het toenemend spiritisme) schreef hij
een zeer belangrijke verzameling studies, gebundeld onder den titel
The Day after Tomorrow .Op het oogenblik - zoo schrijft Gibbs beleven we nog maar de dageraad in de toepassing van vele nieuwe
uitvindingen en ontdekkingen, maar wel weten we, dat 'n algeheele
omwenteling in het leven der maatschappij en van het individu op
handen is. Uitvoerig beschouwt Gibbs daarna de nieuwste uitvindingen op technisch en biologisch gebied: radio, luchtverkeer, televisie, warmtevoorziening, kunstmatige nevels, gifgassen en de proeven
van Voronoff en Steinach om de menschen te verjongen, de nieuwste
theorieën over voeding (vitaminen) en over hygiene (vitaglas). Ook
telepathie, bolsjewisme en fascisme worden geanalyseerd en dan
vraagt Gibbs zich af of de menschelijke geest heel dezen overvloed
van gedachten, die weelde der wetenschap wel zal kunnen dragen.
En hij concludeert : de mensch zal er aan ten onder gaan, tenzij hij
den eenigen weg volgt dien heil brengen kan en deze weg ligt in het
ûch onderwerpen aan een geestelijk gezag. Voor Gibbs is dit geestelijk gezag, het gezag van den paus te Rome. Gehoorzaamt men hier
niet aan, dan volgt de ondergang, want elke nieuwe vinding der
wetenschap kan tot heil, maar ook tot verdelging dienen.
John Galsworthy volgt een andere methode om dezen tijd van
snelle verandering te peilen. Hij schreef zijn Forsyte Saga, een familie
roman, om aan de hand der lotgevallen in dit gezin de overgang van
het Victorian en Edwardian tijdperk naar het na-oorlogsch Engeland
van Koning George te schilderen. Het verhaal begint in 1886 met
The Man of Property ten huize van den ouden Jolyon Forsyte, tijdperk van welvaart, toen de mannen der industrie, kunsten en wetenschappen steunden. Maar al waS alles uiterlijk glanzend, innerlijk
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doorleefden deze menschen ook hun strijd en waren ten prooi aan
conflicten; zoo volmaakt was zelfs het Victorianharnas niet of Cupido's
boog wist door de metalen mazen heen te dringen. De vrouw, die het
bestaan van vele mannen verontrustte en onheil in haar omgeving
stichtte, heeft Galsworthy half symbolisch weergegeven in de figuur
van Soames Forsyte's eerste vrouw Irene. Zij is het type der charmeuse, der verleidster. Feitelijk zijn alle verwikkelingen tot aan 1920
toe in de levens der jongere Forsytes, het gevolg van die fatale charme
van Irene. De familie beseft dit en vormt als 't ware een haag om de
mannelijke leden heen om hen te beschutten, maar toch vallen er
telkens slachtoffers. In deze samenspanning ligt iets groots dat heel
het werk beheerscht : het gevoel van saamhoorigheid en het verdedigen der familieeer en familietradities. In Chancery en To Let behooren beiden ook nog tot het eerste deel. Het tweede, na den oorlog,
bevat de moderne romans The White Monkey, The Silver Spoon en
Swan Song. De nieuwe generatie typeert Galsworthy in Fleur, de
dochter van Soa mes Forsyte, die in den oorlog getrouwd is met
Michael Mont, een huwlijk in de roes van die dagen gesloten. Zij
beleeft zooals zoovele anderen de inzinking, zoodra de spanning der
oorlogsjaren voorbij is en zoekt haar bestaan dan te vullen met futiliteiten. Achter die bijna pervers levende vlinders der nieuwe generatie
staan als stoere helden uit het verleden de oud geworden Forsytes
van vroeger. Soames is de laatst overgeblevene van het oude type.
Hij moet nu toezien hoe Fleur, zijn oogappel, gewetenloos handelt
en elk gevoel van fatsoen met de voeten treedt. Hij bewaakt zijn
dochter steeds en het is onder het voortdurend waken over haar
geestelijk en lichamelijk welzijn, dat hij den dood vindt. Soames is
een pracht figuur van opofferende vaderliefde, maar men vraagt zich
af, of de lichtzinnige Fleur de toewijding van haar vader wel genoeg
beseft. Engeland van heden mag uit dezen romancyclus een goede
les leeren en ter harte nemen.
Wells zette zich na den oorlog, waarin hij Mr. Britling schreef
opnieuw aan het fantaseeren van Utopieën en het propageer en zijner
theorieën omtrent evolutie. Maar dan lijkt het of hij tegen 1928 moe
begint te worden, want dan verschijnt zijn mismoedige roman Meanwhile. De tijden zijn nog niet rijp voor den heilstaat, laat hij hierin
de profeet-utopist Sempack betoog en, maar meanwhile, intusschen,
kunnen we vast beginnen met alle bestaande régimes en godsdiensten
te vernietigen. Niets deugt, geen katholicisme, geen fascisme, geen
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bolsjewisme, geen socialisme, geen liberalisme en geen enkele christelijke kerk. Alleen het Darwinisme heeft recht op bestaan; het is een
troosteloos boek. Maar een jaar daarna is Wells van die geestelijke
inzinking hersteld en profeteert er weer lustig op los in The King
who was a King. De profetiën zijn niet nieuw, maar wel de vorm
waarin zij werden vervat. Wells ziet nieuwe mogelijkheden voor het
propageer en zijner gedachten in de film en geeft in dit boek niet
alleen een scenario maar duidt tevens de middelen aan ter verbetering
van de creatieve film. Voor de technische mogelijkheden van de film
is dit werk belangrijk.
Te midden van dit tumult der koortsig naar een oplossing zoekende schrijvers staat de stille, rustige figuur eener fijnvoelende
vrouw : Mary Webb. Haar naam kwam plotseling naar voren, toen
zij in 1925 de Femina Vie Heureuse prijs verwierf voor (c the best
work of imagination ». Twee jaar later stierf zij, in den leeftijd van 46.
Haar betrekkelijk weinig omvangrijk reuvre werd toen in een uniform
edition uitgegeven en de grootste mannen beschouwden het als eene
eer de werken van een voorrede te mogen voorzien. Baldwin, Chesterton en Walt er de la Mare werden o. a. hiervoor aangezocht. Mary
Webb is de schrijfster der eenvoudige landelijke bevolking van
Shropshire, zooals Hardy de schrijver is van het Wessex-Iandvolk.
Maar men zou haar de christelijke Hardy kunnen noemen. Zwak
van gezondheid zijnde, veelal ziekelijk, heeft Mary Webb .de troost
en balsem der natuur, waarin zij overal de hand van den Schepper
ontwaardde, met heel haar ziel in zich opgenomen en steeds vinden
we die hymne aan de natuur als een hymne aan God terug. Behalve
gedichten schreef zij een vijftal romans, waarvan Precious Bane, The
House in Dormer Forest en The Golden Arrow de belangrijksten zijn.
Haar kunst is er een voor fijnproevers, diep doortrokken van geloof,
al kan men dat geloof niet altijd nauwkeurig omlijnen. Maar wel
voelt men hoe haar christelijke levensvisie heel het menschelijk
bestaan omvat en hoe de hoofdmotieven in haar boeken zijn : geloof,
hoop en liefde.
Niet alle schrijvers gaven louter sociale oplossingen voor de
problemen, ook het geestelijk leven, de godsdienstige conflicten werden onder de loupe genomen. De strijd in de anglicaansche kerk vormde een veel gekozen stof voor de romanliteratuur. Compton Mackenzie
schreef in een driedeeligen
, cyclus hoe een anglo catholic eindelijk
katholiek werd, het waren de boeken : Altar Steps, The Parson's
I3

Progress en The Heavenly Ladder. In dezen tijd van verwarring in de
anglicaansche kerk wordt een opbloei der ~uivere katholieke letteren
bevorderd. Belloc, de geboren katholiek, die vanaf zijn eerste pennestreken heftig, soms ~elfs agressief zijn geloofsovertuiging verkondigde, krijgt nu vanaf 1922 een sterken bondgenoot in zijn vriend
Chesterton. In dat jaar ging Gilbert Keith Chesterton tot de Moederkerk over en kende de katholieke engelsche letteren voortaan dat
krachtige, samengestelde wonderwezen : the Chester-Belloc.
De eenheid in dit saamgesteld wonderwezen is hierin gelegen,
dat zij elkander aanvullen, wat de eene mist in zijn schrijverstalent,
bezit de andere in des te sterkere mate. Belloc is de vechtersbaas,
de man van actie, de uitdeel er van harde klappen, de nauwkeurige
statisticus, die met getallen, jaartallen en verklarende voetnoten werkt;
Chesterton is de droomer, de dichter, de fantast, die dezelfde waarheden verkondigt, maar ze opdischt in den vorm van sprookjes, van
koddige invallen; rake paradoxen of teere verdichtsels, bijna parabelen
gelijk. Chesterton weeft over alles een sluier der verbeelding, waar de
waarheidskern in gevat zit; Belloc's schrijftrant is strakker, synthetischer, bondiger, zakelijker, vol feiten en documentatie. Belloc is
degene die fel strijdt tegen Wells, Chesterton neemt Shaw en diens
paradoxen voor zijn rekening.
Toen Wells zijn Outline of History opnieuw uitgaf in een bijgewerkte editie, een geschiedenis, die geheel gebaseerd is op de theorieën
der evolutie, besloot Belloc een Cl Companion to Mr. Wells' Outline
of History» uit te geven. Voet voor voet volgde de companion den
voorganger, hoofdstuk voor hoofdstuk, regel voor regel bijna werd
aan een streng onderzoek onderworpen en alle uitlatingen tegen de
katholieke levensopvatting of leer, tegen het katholieke standpunt
inzake geschiedenis der menschheid, van den staat of van de kerk
werden kordaat en aan de hand van wetenschappelijke of andere
onomstootbare bewijzen weerlegd. Wells, woedend geworden door
dien steeds hem achtervolgenden Companion (de weerlegging verscheen het allereerst in drie engelsche katholieke weekbladen in
Engeland, Amerika en Australië) schreef een protest brochure
(( Mr. Belloc Objects» Drie weken later gaf Belloc in een brochure
met dezelfde kaft en in het ~elfde formaat een tegenprotest uit :
Mr. Belloc still objects.
Belloc beweegt ~ich hoofdzakelijk op historisch terrein. Hij heeft
een vijfdeelige History of England onder handen waarvan er tot nog
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toe drie deelen verschenen zijn. Verder publiceerde hij in de laatste
jaren een pracht werk over de oorzaken der hervorming How the
Reformation happened en een verdediging van den door Macaulay
verguisden James II. Zijn theorie bij het schrijven over geschiedenis
luidt, dat de voornaamste sociale en politieke vraagstukken der nationale geschiedenis in hun kern theologisch zijn, geenszins rassenkwesties en nog veel minder taalproblemen. Dit geldt ook voor de
beoordeeling der wereldgeschiedenis. In zijn « Survivals and New
Arrivals hetwelk in de nederlandsche vertaling Overschot en Aanvoer
heet, houdt hij een wapenschouwen bepaalt de positie der katholieke
kerk in onze hedendaagsche maatschappij. Het is een uiterst belangwekkend boek. Nadien publiceerde hij nog twee lijvige werken over
kardinalen, het zijn Richelieu en Wolsey. Het boek over Richelieu is
ook weer van een heel bijzondere beteekenis, want voor Belloc is de
fransche staatsman de stichter van het moderne Europa, de man, die
het nationalisme als cultus in het leven riep. Sedert het optreden van
Richelieu kan men de voortdurende verminking van Europa volgen,
de verwording waarbij de christenen op tweeërlei gebied gescheiden
worden: het christendom werd verbrokkeld in een mosaiek van naties
en in de plaats van het oude geloof is er een nationaliteitscultus gekomen. Door Richelieuts politiek werd er een scheidingslijn getrokken
tusschen de katholieke en de protestant sc he beschavingen, die zich
verwijdt heeft tot een afgrond welke nog ziender wijze groot er wordt.
Het werk door Richelieu begonnen, werd twee eeuwen later door
Bismarck voltooid en het gevolg hunner beider politiek was het uitbreken van den wereldoorlog in I9I4. Zoodoende is dit boek van
Hilaire Belloc een geweldige aanklacht geworden, een blootleggen van
de wortels, waaruit het kwaad en het onheil voor het huidige Europa
is voortgesproten. Het boek over Wolsey is eveneens meesterlijk geschreven, maar door den aard van het onderwerp vooral belangrijk
voor Engeland en voor het nagaan der oorzaken voor de afscheiding
van de engelsche kerk van Rome tijdens de regeering van Hendrik VIII (I).
Bovendien schreef Belloc een aantal romans, waarin hij op ironische wijze de een of andere uitwas der hedendaagsche maatschappij
hekelt. Onder de best geslaagden rekenen we Mr. Petre (wereld der
(I) Hetzelfde kan men zeggen van zijn nieuwste boek : Cranmer, na het ter
perse gaan van dit artikel, verschenen.

I5

haute finance), But soft we are observed (spionnage stelsel der groote
mogendheden) The Missing Masterpiece (het jurystelsel en geknoei
met schilderijen). Chesterton heeft deze romans, die iederen zomer
verschijnen, geïllustreerd met knappe potloodteekeningen, zeer
caricaturaal.
Tegelijk schrijft de andere helft van het « wonderwezen » ook
over geschiedenis en over sociale en economische problemen, maar op
zijn eigen manier. Het groote werk van Chesterton uit de laatste
jaren is ontegenzeggelijk zijn Everlasting Man, zooals Orthodoxy zijn
voornaamste werk was uit de vroegere, niet katholieke periode. Wil
men een goed overzicht krijgen van Chesterton's ontwikkelingsgang,
dan moet men de drie volgende boeken lezen: Orthodoxy, Everlasting
Man en Catholic Church and Conversion. Alle drie werden in het
nederlandsch vertaald, als Orthodoxie, De Eeuwige Mensch en Kerk
en Bekeering. Deze boeken geven niet alleen zijn religieuse ontwikkeling weer van modern heiden tot katholiek via de anglo catholic
church, maar tevens zijn sociale ontwikkeling van Fabianism tot
Distributism. Met dit Distributism brengt Chesterton iets nieuws
voor Engeland. Evenals de meeste schrijvers ziet hij in, dat Engeland
veel meer aan landbouw moet doen om de economische cri!>,!> te verminderen, en de over-industrialisatie te beperken. Maar wat hij als
nieuwe gedachte naar voren brengt is een andere verdeeling van de
landeigen dommen. In het kort komt zijn systeem hierop neer, dat het
land in kleine eigendommen verdeeld moest worden en dat de vroegere pachters klein-grondbezitters moesten zijn. Een systeem dat
veel bestreden wordt, niet het minst door Chesterton's « dear enemy »
Bernard Shaw, zooals hij den socialistischen schrijver noemt.
Zijn theorieën aangaande het distributism heeft Chesterton ook
zeer vurig en op hoogst origineele wijze verdedigd in den roman The
Return of Don Quixote en hij heeft zich terwille van dit systeem de
moeite en de last getroost van de oprichting van een eigen tijdschrift
G. K's Weekly. In den bijzonder mooien fantastischen roman The
Return of Don Quixote vertelt hij van de teruggave van een eigendom
aan de rechtmatige bezitters, nl. van het landgoed Seawood Abbey,
hetwelk door de jonge erfgename terug geschonken wordt aan de
Benedictijner orde. Het meisje zelf keert terug naar de kerk harer
voorouders van de r6 e eeuw, de kerk van Rome. Verder schreef
Chesterton behalve talrijke romans en bundels van essays twee tooneelwerken Magic en Doctor Johnson. Zijn tot nog toe laatste boek
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handelt over Rome en draagf ook dien titel. Hierin geeft hij ~ijn gedachten weer over het fascistisch-pauselijk Rome o~er dagen, uitgaande van de theorie dat Rome ~ich steeds hernieuwt en alhoewel
de uiterlijke regeeringsvormen wisselen, steeds het eeuwige Rome
der christenen, apostelen en pausen blijft. Het merkwaardigste van
dit boek is gelegen in de beide ontmoetingen, de twee audienties bij
den Paus en bij Mussolini.
Naast de Chester-Belloc staan de andere katholieke schrijvers,
meest bekeerlingen. Philip Gibbs en Compton Mackeru:ie werden
reeds genoemd, father Ronaid Knox nog niet. Hij is de moderne satyrist bij uitnemendheid. In dezen vorm (Essays in satire en Caliban in
Grubstreet) weerlegt hij bij voorkeur de stellingen der anglicaansche
kerk en der oppositie. Zijn klein boekje Anglican Cobwebs is een
meesterstukje van klaarheid en iru:icht aangaande de religieuse verwarring in zijn land. Sheila Kaye Smith, de pas bekeerde heeft nog
geen roman geschreven over het katholicisme, maar in haar Shepherds
in Sackcloth gaat zij diep in op de conflicten van den anglo-catholic,
die de aantrekkingskracht van het ~tholicisme voelt. Zij zelf behoorde
tot deze groep vóór haar overgang naar Rome.
Ten slotte is er onder die bekeerlingen Maurice Baring, de
aristocraat, diplomaat en reiziger. Hij huldigt de katholieke levensopvatting in den societyroman. Cat's Cradle, The Coat without a
Seam, Daphne Adeane en Tinker's Leave geven hiervan de bewijzen.
Onlangs heeft hij zich op historisch terrein gewaagd en een zeer interessanten roman geschreven Robert Peckham. De handeling vindt
plaats in de 16e eeuw, tijdens de regeeringen van Hendrik VIII,
Mary Tudor en EHzabeth, waardoor Robert de wisselende regimes
van katholicisme en hervorming meemaakt. Als oprecht katholiek
blijft. hij het oude geloof waarin hij geboren werd trouw, maar wil
als engelsch edelman ook zijn vorst getrouw blijven. Als deze beide
belangen met elkander in conflict komen besluit hij weg te gaan en
trekt naar Rome. Maar in de Eeuwige stad geniet hij wel de volle
bevrediging voor zijn geloofsleven, doch verteert van heimwee naar
zijn land. Dit conflict is daarom zoo actueel, omdat het duidelijk toont
hoezeer het nationaal gevoel van den engelschman saamgesmolten
is met zijn religieuze gevoelens en hoe moeilijk het derhalve ook nog
steeds voor de hedendaagsche engelschen is, om over te gaan' naar
Rome, zonder hierin een verraad te zien van hun patriotisme•.
Opmerkelijk is het om waar te nemen, hoe in het laatste jaar ~oo17

veel schrijvers het historisch terrein betraden. 't Is alsof zij moe
zijn geworden van zoeken naar oplossingen voor na-oorlogsche problemen en liever aan hun lezers een spiegel willen voorhouden uit
vroegere eeuwen. Zoo schreef bijv. Gibbs een roman George Villiers
uit den tijd van James I en Charles I, maar het genre gaat hem niet
goed af. Hugh Walpole heeft groote sommen besteed om de brievenverzameling van Sir Walt er Scott te bemachtigen en publiceert een
selectie uit die interessante brieven. Bovendien werkt hij aan een
historischen romancyclus Rogue Berries. En naast den geschiedkundigen roman is de biographie en autobiographie weer in zwang
gekomen, zoo zeer zelfs dat E. Clerihen Bentley een geestig boekje
publiceerde No more Biography, heel grappig door Chesterton geïllustreerd. Maar al kreeg men in Engeland de schrik voor biographieën,
omdat er te veel van dat soort geboden werd, eenparig maakte men
een uitzondering voor het werk van Axel Munthe, (den in het engelsch
schrijvenden Zweed) voor diens Story of San Michele, in de nederlandsche vertaling De Geschiedenis van San Michele genoemd. Het
is dan ook een zeer apart boek en bevat de memoires van een dokter.
Daarom, is het geen boek dat men eenieder in handen kan geven,
maar voor ervaren lezers een werk van grooten rijkdom en zelchame
bekoring. Munthe vertelt uit zijn veeljarige praktijk in Parijs, Rome,
Napels en Zweden en hoe hij zijn jeugddroom kon verwezenlijken
om op Capri een villa te bouwen op de ruines van keizer Tiberius'
paleis en deze in romeinschen stijl op te trekken en te versieren met
antieke kunstwerken. Het is een boek vol van verrassingen, humoristische schetsen, wonderbare sprookjes, ijle verbeeldingen, tragische
smart. Maar door alles heen loopt als leidmotief het gevoel van innig
medelijden van den dokter voor zijn patienten en ook deernis voor
zieke en lijdende dieren. Munthe is geen katholiek, maar het geloof
is hem sympathiek, hij is weliswaar geen vriend van de priesters,
maar heeft daarentegen een groote bewondering en vereering voor de
religieuse ziekenverpleegsters en vertelt treffende, roerende staaltjes
over daden van naastenliefde en offervaardigheid. Ook wat de vorm
betreft is het curieus. Er is bijv. in het hoofdstuk over Lapland een
proeve van autoèiographie, die heel origineel is. Munthe vertelt dan
van zijn reis naar het hooge noorden en hoe hij op de terugreis in
de eenzaamheid der bosschen in een hut bij eenvoudige lieden overnachtte. Bij het inslapen verscheen er een kaboutertje op zijn bedrand
en uit den fantastischen dialoog tusschen het dwergje en den droomer
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leeren we allerlei bijzonderheden over Munthe's kinderjaren kennen.
Een passage welke de schoonheid van Andersents sprookjes evenaardt,
een der mooiste bladzijden uit dit diep menschelijk boek.
Oorlogen mogen komen en weer voorbijgaan, rampen en tijden
van voorspoed elkander afwisselen, in zijn diepste wezen blijft de
mensch dezelfde, verlangend naar een oplossing, die hem geluk
brengt. Het is, zooals Philip Gibbs het zoo juist uitdrukt in zijn
Unchanging Quest, een eeuwige queste naar het geluk: in het tijdelijke
voor hen die geen geloof hebben, en voor hen die verder zien dan den
dood, is het een oplossing in het eeuwige. En altijd wanneer de letterkunde dezen strijd en dit verlangen naar bevrediging teekent of middelen aangeeft om dat eeuwige verlangen te stillen, schiet zij hoog
uit boven het troosteloos alledaagsehe. Waar alle andere boeken
slechts tijd of milieu schilderingen zullen blijven, uit min of meer
belangrijke perioden, zullen alleen de werken der schrijvers die
hooger schouwden, kans hebben om de vergetelheid te trotseeren.
Maar zelfs indien een dergelijke uitverkiezing hen niet is beschoren,
dan toch zullen zij in de mate van hun kunnen, willen of gelooven,
meegeholpen hebben om hun medemenschen te troosten en op te
beuren. De engelsche letteren der laatste jaren dragen hier rijkelijk
de sporen van.
Bloemendaal, April 1931.
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Hedendaagsche Engelsche Tooneelliteratuut
door Prof Dr. Franz De Backer.

EEN NIEUW TIJDPERK VAN LUISTER:
Onder de moderne letterkunden is de Engelsche de rijkste en
de schoonste; en in de Engelsche literatuur is de dramatische de
rijkste en de schoonste. Het hoogtepunt in de Engelsche dramatische
wereld werd, zooals bekend, bereikt in het tijdperk dat gewoonlijk,
en wat verkeerd, het Elizabethaansche wordt genaamd, en feitelijk
gaat van omstreeks 1585 tot omstreeks 1625; tijd van Lyly, Kyd,
Greene, Marlowe, tijd vooral van Shakespeare en Ben Jonson, en
dan van hun opvolgers zooals Beaumont en Fletcher.
Daarna volgde het Engelsche drama een dalende lijn, met twee
hoogtecurven : een na de Restauratie, en de tweede, zeer korte, met
enkel de tooneelspelen van Goldsmith en Sheridan. De poëzie en
de roman hadden het drama verdrongen, en die lijn daalde steéds
voort, niettegenstaande oneindig veel prestaties - waaronder het
dichterlijk drama der negentiende eeuw de lofwaardigste was, tot zij, omstreeks 1880, omzwenkte.
Sedertdien is de ontwikkelingslijn van het Engelsche drama aan
het stijgen gegaan; sommigen zeggen: met een verbazend tempo,
rechtstreeks naar de hoogte van den Shakespeariaanschen tijd, terwijl anderen beweren dat het gebrek aan afstand ons de waarde van
dit stijgen doet overdrijven, en in alle geval reeds thans een inzinking
te bespeuren valt.
Een ding is zeker: het Engelsche drama bekleedt niet langer
meer een tweede-rangplaats naast de zoo schitterende poëzie en
romanliteratuur, het heeft ûjn plaats heroverd als uitdrukking van
het diepe en het schoone in het leven, als gekristalliseerde weergave
van den tijd en tevens, wegens het eeuwig mensçhelijke element
van alle goede kunst : wellicht van alle tijden. Er is'wel, en dat zal
altijd bestaan, een tooneel-industrie zooals er een roman-industrie
floreert voor het vermaak van de gemakkelijken ; de aard der zaak
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doet drama en tooneel zelfs meer offeren dan roman en novelle aan
het nog zoo groote gedeelte van het publiek dat zich met panem et
circenses tevreden stelt. Maar sedert de jaren negentig is de Engelsche tooneelliteratuur weer in een tijdperk van luister getreden,
niettegenstaande die industrie; heeft talrijke zuivere meesterstukken
geleverd, en geeft blijk van een ongewone bedrijvigheid en een
gestadig zoeken naar verbetering, hernieuwing, altoos echter naar
ware kunst, die illumination van het leven, zooals Shaw het zei.

DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE TIJDPERK
Men weet genoeg dat een tijdperk van bloei, in de letterkunde
evenals op alle 'domeinen, zoo maar niet van zelf komt : een bloem
heeft wortels en groeit niet in de lucht. Aan dat tijdperk van bloei
ging dan ook hier, ~n dat wordt dikwijls vergeten, een periode van
voorbereiding, van overgang vooraf.
Als een anticipatie moet het vóór de jaren tachtig reeds gepresteerde werk van Thomas Robertson worden aangezien, als een overgang zelf, naast dat van H. A. Jones e. a., vooral het werk van Sir
Arthur W. Pinero, die tot vóór enkele jaren nog stukken schreef,
zoodat hier, zooals altijd in de literatuur, de eene periode in de
andere overloopt, ze aankondigt of ze overleeft, en een datum slechts
als voorloopig richtsnoer beschouwd moet worden.
Robertson behandelde problemen in naturalistische verwerking
vóór Ibsen, en dus vóór William Archer, wiens rol niet hoog genoeg
kan geschat worden, wees naar het voorbeeld van Ibsen en andere
buitenlandsche dramaturgen die het treurspel brachten op het plan
van het familieleven, vóór Archer Ibsen vertaalde, en ook nog vóór
hij het gemakkelijke en onechte van het Engelsche, veelal nog Sardou-achtige drama gestadig aanviel.
Pinero's The Second Mrs. Tanqueray (1893) luidde, volgens
denzelfden criticus, een nieuwe periode in. Het stuk werd wel overschat, en staat beneden een Ibsen-drama. Pinero was feitelijk begonnen te schrijven vóór de groote Skandinaaf de wereld had veroverd.
Tot in zijn laatste werken treft me de dualiteit van den overgangsschrijver, Sardou en Alexandre Dumas fits op zijn Engelsch, met
Ibsen op zijn Engelsch - een nogal bedeesden Ibsen : - en het
drama van Pinero is het onconventioneele drama voor conventioneele
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middle classes, 2;onder hoog ethisch doel, 2;c>nder veel stijl, met personages uit één stuk, de braven te braaf, de slechten te slecht, de
dommen te belachelijk en den onvermijdelijken «homme sage de la
pièce» die boven allen staat, met een soms ge2:ochten humor en soms
wat furtieve zinnelijkheid - maar, bijaldien, met een grooten vooruitgang in constructie (His House in Order i:; een model van dramatischen bouw), een levendigen dialoog die misschien nu reeds wat
ouderwetsch klinkt, en ook, niettegenstaande alles, een goede kritiek
op de puriteinen en de bourgeois en een w,at melodramatisch medelijden voor de slachtoffers van maatschappelijke vooroordeelen.
Oscar Wilde moet ook worden beschouwd als een groote figuur
in de2;en overgang. Hij stond alleen op het gebied van het drama,
omdat hij een 2;eer bijzonder uitzicht van de bat negentiende-eeuwsche
Engelsche samenleving schilderde : een c.verbeschaafde, cynische,
schitterende salonwereld, - en de jonge dramaturgen naar den
ernst en de diepere waarden van het leven grepen. Zijn stukken hebben een versleten en soms melodramatisch gegeven, de techniek van
den in de vorige periode zoo nagevolgden Sardou werd nauwelijks,
en uitwendig, wat verbeterd door eenigen invloed van Ibsen. Maar
die gegevens en die techniek zijn van weinig belang : de voornaamste
aantrekkelijkheid, de groote bekoring van Wilde's stukken is een
sedert Congreve ongeëvenaarde dialoog, die .~r hier een is van bijzonder geestige, paradoxale, oververfijnde salonpoppen. Wilde is tevens
een voorlooper: met naar de traditie van Gongreve te grijpen stelde
hij het comedy of manners weer in eer, zijn dialoog 2;weeft sommige
hedendaagsche dramaturgen gestadig voor den geest, - en het
tweede aspect van zijn dramatische bedrijvigheid : die zwoele, neoromantische dichterlijke stukken 2;ooals Salome hebben het hunne
bijgedragen opdat het poëtische drama in Engeland eindelijk buiten
de schaduw van Shakespeare zou kunnen clpbloeien.
TWEE GROOTE MEESTERS: SHAW EN BARRIE
En dan kwam Shaw, de Barnum en c!t:)wn voor de oppervlakkigen, de paradoxale en elusieve pUZ2;le voo:r de velen die liefst een
etiketje op een schrijver plaatsen en van dien schrijver verwachten
dat hij dit etiketje niet zou leugenachtig maken, de Ibseniaan die
met Ibsen-vereering den draak stak en meer aan den Samuel Butler
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van Erewhon dan aan Ibsen verwant is in het omkeeren van alle
waarden, en met den van hem 2;00 totaal verschillenden Oscar Wilde
het tooneelspel van hedendaagsche zeden hernieuwde.
Shaw heeft vooral dit gebracht in de wereldliteratuur: de reactie
tegen de gansche levensbeschouwing van den doorsnee-mensch, met
zijn sociale vooroordeelen, zijn heimelijke zinnelijkheid, zijn romantische vereeringen, zijn conventievolle ethiek, 2;ijn slap godsdienstig
gevoel. Hij bracht dat, niet 2;oozeer onder den vorm van het thesisdrama noch van het problemen- drama, als onder dien van een heel
bijzonder drama van gedachten : het drama, ja, van didactiek. Kunst
dient bij hem om iets te onderwijzen, om het leven te kritiseeren en
beter het doel van het leven te doen inzien. Het geschiedenisje in
zijn spelen, de comedy of manners zelf, is bij hem maar iets uiterlijks,
het dramatische konflikt wordt op een hoog er plan gebracht : een
konflikt van ideeën, en met 2;ijn eigenaardige, humorvolle maïeutiek
geeft deze schoolmeester ons een wreede les, brengt ons er toe, al
onze waarden te onderzoeken, te beginnen met Pascal's philosophisc hen twijfel, - en dan weer op te bouwen, indien wij moedig en
mensch genoeg zijn. Zijn geloof in de « Kracht van het Leven» die
een gestadige zelfverbetering wil totdat de aarde, zooals Jeanne
d' Arc het zoo roerend wenschte, gereed zou zijn om haar heiligen te
ontvangen, dat geloof werd bij hem een religie, één met de essentie
van alle religies, en kan, mits enkele modaliteiten, door ieder edel
mensch worden aangenomen. Socialist en humanitair is hij in dezen
zin, dat de mensch economisch moet in staat gesteld worden, tot
die hoogtepunten te reiken, dat hij, vooralsnog, cc geld moet hebben
om een ziel te hebben». Zijn socialisme is een middel, geen doel.
Met zijn kolossale ontwikkeling, 2;ijn ongelooflijk scherp ont~
ledingsvermogen, zijn bedreven techniek, 2;ijn prachtige taal ( hij
schrijft het beste Engelsch proza der laatste honderd jaar), zijn
eenigen humor en 2;ijn roerende menschelijkheid heeft hij, in onzen
tijd, door de wereld doen aanvaarden een drama dat terug gaat naar
de oude moraliteiten met hun discussies en hun abstracties : hij is,
niet de Molière der twintigste eeuw zooals iemand zei, wel echter,
en zeer duidelijk, de schrijver van Elckerlic herrezen uit de verre
tijden en die, steeds uiterst modern en altijd jeugdig, een drama geeft
dat we verouderd waanden en waarvan we pas thans het eeuwig
springlevende ontdekken : het didaktische.
Shaw is in Engeland de pionier en tevens de grootmeester van
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het gedachtendrama, en aldus, op zijn zoo eigenaardige manier,
maakt hij deel uit van de groote strooming die sedert Ibsen over de
wereld ging : een terugkeer, vooral intellectueel, naar het echte, een
meedoogloos onderzoek van het onechte in het leven. Sir James
M. Barrie geeft heel wal anders: hij is de uiting van die andere groote
strooming in de dramatische literatuur welke, hierin den roman
volgende, realisme en fantasie bracht. Het leven wordt hier beschouwd, niet - of heel weinig - gecritiseerd, en het tooneelstuk
blijft de eeuwenoude en steeds jonge techniek volgen die door Shaw
overboord werd gegooid : het voorstellen van levende menschen,
wier karakters op elkaar reageeren in een handeling die tot een konflikt leidt, welk konflikt dan moet opgelost worden. Shaw heeft deze
botsingen wel, maar in fine zijn ze betreffende gedachten en het
historietje telt voor weinig; bij Barrie, evenals bij de meesten, blijven
zij deel uitmaken van het gewone leven en het historietje blijft het
voornaamste.
Barrie gaf vooral het realistische drama der Engelsche burgerij,
met een toetsje gevoelerigheid op zijn Dickens dat het publiek direkt
bekoorde - niets is feitelijk aandoenlijker dan een flegmatischen
Engelschman z;i;n tranen te ûen verbergen in neusgesnuit - met
een verrukkelijke frischheid van fijne gevoelens, een blije, optimistische levendigheid, een glimlachende satire. Hij blijkt wel wat
kunstmatig, vooral waar hij aan symbolisme en aan satire doet, zijn
levensblijheid schijnt wel oppervlakkig en zijn gevoel wat zeemzoet,
hij is wel wat ongelijk en teert te veel voort op zijn door sukses beproefde thema's.
Dat realistische drama doet wel wat aan de verdediging van een
vooropgestelde idee, maar zulks blijft van ondergeschikt belang, en
het door Barrie geliefkoosde onderwerp : de tragiek in het familieleven en in het gewone bestaan, behandeld op een bekoorlijke, zoete
manier, wordt nooit een thesis, heel zelden doet het denken aan het
intense gedachten drama zijner tijdgenooten.
Wat echter vooral van waarde schijnt in zijn werk is het element
der-- rijke en aantrekkelijke fantasie, dat hij ofwel vermengt met
realisme, ofwel uitwerkt in droomenspelen : reeds in het begin dezer
eeuw gaf hij, met The Admirable Crighton (dat ook, op zijn manier,
wel' eenigszins een gedachtendrama zou kunnen genoemd worden)
in de eerste, met Peter Pan (een soort van Engelsche G Kleine Johannes I I) voor het tooneel) in de tweede manier, meesterstukken die
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ang ~ullen bewaard blijven, en al is A Kiss for Cinderella (1916) wat
sentimenteel, toch gaf hij het volgend jaar dat sterke stuk Dear
Brutus en in 1920 het betooverende Mary Rose, en deed daarmee,
evenals Shaw in zijn richting, een grooten invloed gelden op de
jongste dramaturgen, die hem wel graag voor oude pruik zouden
hebben uitgescholden, maar wier zucht naar bevrijding van het
alledaagsche, muffe bestaan precies in die stukken een heerlijke
verwezenlijking vond.
Shaw en Barrie begonnen hun loopbaan als dramaturg in' de
eerste jaren negentig, Shaw als opstandeling, Barrie met een glimlachend volgen van beproefde methodes, waarbij hij dan het
droomenspe1 voegde, maar beiden' blijven tot heden de groote meesters, wier invloed ontzaglijk is op de Engelsche tooneelliteratuur,
ofschoon van Shaw meer de gedachten en de levensvisie dan zijn
eigenaardige techniek werden overgenomen.

DECENTRALISATIE : DE IEREN;
HET «REPERTORY THEATRE»
Juist rond den tijd van het eerste optreden van Shaw was in
Ierland een zeer schoone literaire herleving begonnen die een gansch
nieuw uitziCht gaf en onafhankelijk stond tegenover de evolutie van
het Engelsche drama.
Deze herleving is echter -niet volkomen onafhankelijk, maar
gelijktijdig met toenmalige Europeesche stroomingen : symbolisme
en neo-romantisme waren dan aan het reageeren tegen naturalisme
in de letterkunde, tegen materialisme in het leven zelf. Maar de
Iersche renaissance is tevens, en vooral, nationaal, en, iets van bijzonder belang, zij bewoog zicn in eerste instantie op het gebied van
het tooneel, daar waar naturalisme, gepaard met gedachtenbotsingen
en problemen, pas toen, onder Ibsen's invloed, de Europeesche
schouwburgen veroverde.
Nationaal. Als reactie tegen Engeland in het bijzonder, dat werd
aangezien als goddeloos en laag bij den grond : de redding moest
komen uit eigen bodem, uit het vrome, droomerige Ierland. cc Het
materialisme van Engeland» zegt Lady Gregory, cc en zijn vulgariteit
zijn ons aan het bestormen. Het is niet Shakespeare dat Engeland ons
zendt, maar muziekale kluchten, niet Keats en Shelley, maar Titbits ».
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Die Iersche herleving dan kwam overeen met de echte Iersche
ziel, die droomerig is, gaf meer het vrije, fantastische, poëtische en
mystische er van, en het springlevende, en daartoe was de toenmalige
decadente letterkunde van Europa niet in staat, want feitelijk een
intellectueele letterkunde voor moede harten en moede geesten. Het
Iersch nationalisme deed naar het inheemsche zoeken: in het verleden, met zijn wonderbare geschiedenis en legenden, en in tegenwoordige toestanden; niet meer de klassiek belachelijke tooneel-Ier,
de echte Ier moet worden voorgesteld. De taal ook, ofschoon
doorgaans Engelsch, was bijzonder Iersch, want dat Engelsch
was vervormd en verrijkt door volksche uitdrukkingen, dichterlijk,
vol wonderbare rhythmen, frisch, sappig, naïef, vol natuurschoon
en echo's uit het eigenaardige Iersche mengsel van geloof en
bijgeloof.
En aldus werd, door William Butler Yeats, Edw. Martin en
Lady Gregory, op het einde der 1ge eeuw een werking tot stand
gebracht, die leidde, na enkel tooneelopvoeren en naamveranderen,
tot de stichting, in 1904, van het Abbey Theatre te Dublijn.
Yeats was de leider, de ziel van die beweging. Hij gaf, sedert
1892 en tot enkele jaren geleden, een reeks dichterlijke stukken uit
welke, op één na, lersche legenden uit een ver en schoon verleden
behandelen. Zijn mooiste is misschien wel het eerste, de Countess
Cathleen, want daar, naast de gewone Yeats·sche betoovering van
een prachtige taal vol wonderbare rhythmen, is meer handeling dan
in de andere.
Hij poogde vooral een nieuw dichterlijk drama te scheppen,
ontvoogd van Shakespeare, maar dat tot de massa spreken zou zooals
Shakespeare tot zijn tijdgenooten sprak - nog levende Iersche legenden, en toestanden, behandelend in hem eigen taal kon hij dat een volkstooneel dus, maar uiterst verfijnd. Zijn experimenten op
het gebied van techniek brachten hem echter steeds verder van de
massa - en wellicht dichter bij de Europeesche estheten van den
laatsten tijd: zijn laatste werken Four Plays for Dancers (1921) zijn
wereldberoemd, - bij lezers, want weinigen kunnen die zoo zeldzame en selecte salon-opvoeringen bijwonen. Maar met dans, hiëratische bewegingen, muziek, kostumen, maskers der oude Japansche
spelen en zijn wonderbare taal alles tot één harmonieus geheel
samengesmolten, heeft hij, ook met die vier stukken, diep schoon
kunstwerk geleverd, ver van het leven en toch dicht, heel zeker, bij
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de eeuwige waarden van het leven - en het publiek zal misschien
volgen, langzamerhand.
Edward Martyn, met zijn Maeve (1899), George Moore met
een paar stukken, vooral George RusselI (AE) met zijn meesterlijk
Deirdre (1902) dramatiseerden, elk op hun eigen, poëtische wijze,
oude Iersche legenden die in het volk voortleven, Lady Gregory
bracht bij zulkdanige dramatiseeringen sterk folkloristische en soms
Molière-achtig groteske elementen en schreef ook, onder den invloed
van Synge, leuke stukken over hedendaagsche toestanden. Zeer
eigenaardig is haar jongste werk, een soort van mysteriespel over de
Kruisiging, met sterk gekleurde Iersche Epinal-beelden: The Story

brought by Brigit (21).
Maar die Iersche renaissance bleef niet alleen symbolisch en
dichterlijk. Lady Gregory kwam tot realistische, hedendaagsche
onderwerpen. De smartelijke John M. Synge (+09) behandelde
zulke onderwerpen in een bijzonder dichterlijk proza, het diep tragische of het schaamteloos wilde en groteske, maar altijd poëtische
van het gewone Iersche leven gaf hij weer in The Shadow of the
Glen (1903), Riders to the Sea, The Tinker's Wedding, vooral De
Held uit de Westerwereld (1907), terwijl hij tevens, op zijn Iersch,
en, zooals hij zelf elders zei « met elk gezegde aroomvol als een noot
of een appel », een oud fabliau vertolkte in dat diepe, leuke en pijnlijke stuk De Heiligenbron, en vooral, in proza altijd, die heerlijke,
legendarische Deirdre of the Sorrows (09) schiep, een der groote
treuspelen van het nieuwe dichterlijk drama.
Synge was vooral een dichter in proza. Met een meer nuchteren
kijk, en beelden willende geven van « zooals het is », begon thans een
gansche schaar dramaturgen naar het werkelijke leven te arbeiden :
T. C. Murray, die de Iersche huwelijken en de drift der Iersche
boeren voor grondbezit als onderwerp neemt, de vroeg gestorven
Seumas O'Kelly met The Shuiler's Child, Padraic Colum, beïnvloed
door Synge's stijl, met vooral zijn latere Thomas Muskerry (1910),
William BoyIe, die de gierigheid en luiheid der platteland bewoners
gispte. De beste schijnt me wel, sedert 1908, Lennox Robinson, met
enkele stukken over tragische toestanden in het landelijke leven,
onder meer The Clancy Name, een drietal politieke drama's en een
meesterlijk blijspel The Whiteheaded Boy (1916). Daarbij dient nog
vermeld Bernard Mac Carthy, met tendenz getinte stukken, en met
blijdschap moet gewezen worden op het onverwachte feit dat dema37

gogie en hypernationalisme zeer weinig inslag vonden in de Iersche
dramaturgie.
Maar het scheen alsof in deze de stad niet bestond en enkel
boeren of legendarische wezens zouden blijven geschilderd worden,
totdat een werkman, Sean O'Casey, die de Iersche opstanden had
meegemaakt, in The Shadow of a Gunman (I922), Juno and the
Paycock (I924), The Plough and the Stars (I925) de achterbuurten
van Dublijn beschreef tijdens den strijd tegen Engeland, en dat
met zulke grimmige gave voor opname en zulke pijnlijke menschelijkheid, dat hij thans wereldbekend is. O'Casey gaf ook, in 1927,
een stuk uit over den oorlog, The Si/ver Tassie, expressionistisch bij
poozen, ijzingwekkend altijd, gepropt-vol met dynamiet tegen een
beschaving die de groote menschenslachting mogelijk maakte.
Die decentralisatie en dat grijpen naar provinciale, landelijke
toestanden zien wij ook buiten Ierland. Maar hier gebeurt het later
dan in het « andere eiland van John Bull »,.rond de jaren 19IO, en
staat het in verband met eenerzijds de dramatische productie zelf
die, hierin den roman volgend, alledaagsche toestanden wil en de
hoogste komiek en tragiek in het gewone leven vindt, met realisme
en naturalisme dus, gepaard of niet met problemen en gedachten;
- anderûjds met een groeiende belangstelling in het tooneel : men
wou het Engelsche drama op een hooger peil brengen, het tot een
waardigen evenknie maken van het beste in het buitenland, en men
zag in dat het centraliseerende Londen, waar alle schouwburgen
private (en commercieele) ondernemingen zijn en hetzelfde stuk
opvoeren, alle dagen, tot finantieele omstandigheden naar een ander
doen grijpen, - veeleer den opbloei van het drama in den weg stond
dan bevorderde. Men droomde van een Nationalen Schouwburg,
die nog niet bestaat, van officieele toelagen, die nog altijd niet worden
gegeven. Men dacht ook dat het systeem van het vasteland, verschillende stukken op het repertoire te hebben en het programma gestadig
te veranderen, veel meer bijdragen kan tot de ontwikkeling van het
publiek en van het drama zelf dan de Londensche gewoonte. En zoo
ontstonden, onder de werking van Miss Hornimann, Basil Dean,
Barry Jackson, Repertory schouwburgen of liever gezelschappen,
in de provinciesteden (Manchester, Liverpool, Birmingham); zij
hadden van het begin af dit eigenaardige, stukken te geven over het
provincieleven, zoodat Jllen zelfs heeft kunnen spreken van een
Manchester School in het hedendaagsche drama. Over die stukken
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zeggen we enkele woorden in een oogenblik. Die gezelschappen
hadden ook, heel dikwijls, de eervolle taak, voor de eerste maal, vóór
Londen dus, nieuwe Engelsche stukken op te voeren, zelfs van de
allergrootste schrijvers, een eer die zij soms deelen... met het
vasteland.
Men heeft dezelfde decentralisatie in Schotland (The Scottish
National Players) en in Wales waar een eigenaardig gemeenschapsdrama bestaat (schrijvers o. a. Richard Hughes en J. O. Francis),
zonder van talrijke kleine - geen repertory - schouwburgen in de
provincie en van de liefhebbers-gezelschappen te gewagen.
Dit Repertory tooneel werd ook, wegens zijn belang voor de
kunst, te Londen beproefd, door Frohmann, door het gezelschap
van The Old Vic, door Norman Macdermott in den Everyman
schouwburg te Hampstead. En het dient natuurlijk vermeld dat
sommige bestuurders zich sedert lang enkel hebben laten leiden door
hun liefde voor de kunst (o.a. Granville-Barker) en dat verschillenden
onder hen, vooral in de voorsteden van Londen (Hammersmith,
Barnes), bekend staan voor hun durf en hun voortreffelijke prestaties.
Maar de hoofdstad blijft toch het brandpunt van werkzaamheid op het gebied van het drama.

HET GEDACHTENDRAMA
Wij keeren thans terug tot de eerste jaren van dit nieuwe tijdperk.
Onder de impulsie van Ibsen en het Europeesche drama, en
onder de impulsie van Shaw, kwam in Engeland een drama van
gedachten en problema's tot stand, dat eng gepaard ging met het
aantoonen der tragiek in het dagelijksche leven.
Wel is waar vindt men tamelijk zelden - God zij dank! - het
tendenz drama en het bepaaldelijke drama eener thesis, wel is waar
zal Shaw's eigenaardige en zoo moeilijke techniek van dialektiek en
discussie in de plaats van handeling weinig ingang vinden maar zal
de handeling het voornaamste blijven : een concrete voorstelling en
niet een licht substratum.
Aldus heeft het Engelsche gedachtendrama, in al zijn verscheidenheid, de realistische en naturalistische strooming gevolgd die in
de overgangsperiode reeds zoo sterk was en gelijk liep met den roman,
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maar was het op den roman vooruit, want deze heeft zich pas in den
laatsten tijd meer bepaaldelijk naar gedachten, onder meer betreffende opstand, georienteerd. In laatste instantie is· het gedachtendrama er een over alledaagsche toestanden, waarin gedachten over
die toestanden worden verwerkt. De scheidingslijn tusschen deze
soort en het realistische drama is dan ook bijzonder willekeurig.
Een der sterkste dramaturgen die Shaviaansche gedachten verwerkt, daarin in sommige opzichten verder gaat dan Shaw en met
alledaagsche gebeurtenissen bijzonder goede intrigues vol breede
tragiek wist te scheppen is Harley Granville-Barker, die zich thans
vooral bezig houdt met Shakespeare studies en vertalingen van
Spaansche tooneelwerken, maar lang tooneelspeler en manager is
geweest en sommige Shaw stukken voor het eerst heeft opgevoerd.
Het tooneelwerk van Granville-Barker is een studie van sociale
vraagstukken: The Marrying of Alm Leete (Igol) over de gewilde
« mésalliance» van een naar echtheid zoekende jonge vrouw, die
gewaar werd dat ze te snel « beschaafd» was geworden en moedig
aan het verwennende, half intellectueele en conventievolle van haar
omgeving den rug toekeert; The Voisey Inheritance (lg05) een
geweldig treurspel betreffende het konflikt tusschen eerlijkheid in
geldzaken en familiegevoel; Waste (lg07) een gedurfde studie over
de misdaad van abort, dat verspillen van het heilige leven en daardoor van geluk; tevens, en daarin wordt veel verder gegaan dan de.
Shaw van dien tijd, wordt aangetoond hoe weinig het zoo geprezen
intellekt van waarde is in het werkelijke bestaan. Het beste stuk is
wel The Madras House (IglO), een sombere schildering van burgersmiddens waar zelfs de opstandelingen machteloos zijn, onder den
fatalen druk staan der omstandigheden : Shaw heeft zoo een thema
aangeroerd met zijn Trench in « Widowers' Houses»; vooral echter
denkt men hier aan Galsworthy's voorstelling van machten sterker
dan het individu.
Want dergelijke voorstelling is wel het voornaamste kenmerk
van John Galsworthy's dramatisch werk: de eenling zit gevangen
in fatale stelsels en machten, en in al Gals~orthy's sociale stukken,
van The Silver Box (lg06) en justice (10) over het gerecht, langs
Strife (og) over kapitalisme en proletariaat, The Fugitive (13), de
vrouw tegenover de wereld, The Mob (14), de idealist tegenover de
massa, The Foundations (17) over de revolutie, Loyalties (22) over
kastengeest, Windows (22) over na-oorlog, The Show (25) over pers
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en politie, - tot Exiled (28) over aristocratie en nieuwen rijkdom en
Escape (29) over de jacht op een uit de gevangenis ontsnapte : in al
die stukken ziet men duidelijk de strenge bevinding dat de wereld
te sterk tegenover de menschen staat.
Galsworthy kiest geen partij, alhoewel men zijn medelijden met
de slachtoffers duidelijk voelt : uit onze samenleving zijn - soms
tegenstrijdige - machten ontstaan die, op zichzelf genomen, niet
slecht, kwaadmeenend of oneerlijk zijn, maar die den eenling vergruizen. Dit onontkoombare maakt de tragische grootheid uit van
zijn dramatisch werk.
Zijn toestanden zijn aan het leven ontnomen, zijn gesprekken
als het ware afgeluisterd, zijn humor is alleen die welke uit de zaken
zelf groeit, zijn menschen blijven levende wezens en geen spreekbuizen, zijn konflikten en peripetieën worden logisch aangebracht
en logisch ontwikkeld: en aldus reikt Galsworthy's dramatisch a:uvre
tot het gave meesterlijke.
Deze groote schrijver, wiens romans 2;00 beroemd 2;Ï;n, heeft
ook enkele realistische stukken gepresteerd die wij verder zullen vermelden. Maar zijn laatste twee werken wijzen op iets nieuws in de
techniek, en 't is eigenaardig hoe Galsworthy aldus, evenals Barrie
en Shaw, steeds met zijn tijd meegaat of op hem vooruit is : Escape
heeft heel bepaald iets van de kinema-techniek in het ademlooze
nazetten van den vluchteling, tooneel na tooneel, tot de spanning
schier ondraaglijk wordt; The Roof (1930) is een uiterst belangrijke
proef van simultaneïteit met verschillende tooneelen : het inslaan
van een gebeurtenis (brand in een hotel) bij verschillende menschen,
in verschillende kamers, en bij die eenheid van tijd wordt, met een
meesterlijken greep, de eenheid van plaats gevoegd met het ontsnappen van allen naar het dak en het gebeuren aldaar.
St. John Hankin (+09) verwerkte, met een zeker cynisme
waarvan de titel: Three Plays with Happy Endings (03 tot 07) een
Shaviaansch staaltje geeft, problemen over huwelijk, conventie,
kastengeest en opstand tegen het tam burgerlijke. Hij doet nogal
koud aan, schijnt wat buiten het werkelijk menschelijke te staan en
meer belang te hechten aan gedachten dan aan ware karakters.
Een der geliefkoosde thema's sedert Shaw is de opstand van het
jonge geslacht tegen hun midden en soms tegen de gansche samenleving : dit is het onderwerp onder meer van Stanley Houghton
(+1913), nogal cynisch behandeld, vooral in Hindle Wakes (1912)
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dat boven zijn ander best bekende s.~uk The Younger Generation (10)
staat.
Stanley Houghton, die toestanden in de provincie schilderde,
wordt wel eens met enkele anderen gegroepeerd onder den reeds
vermelden naam van « Manchester School », wier kenmerk dan vooral
zou zijn een groote zucht naar oprechtheid in het aantoonen der
bekrompenheid van het provincieleven. Maar dat alleen, met het
feit dat deze schrijvers opgevoerd werden door Repertory gezelschappen, maakt nog geen school, te meer daar velen dergelijke
onderwerpen behandelden en met Manchester, of Repertory over
het algemeen, niets te maken hadden, daar waar andere, volkomen
verschillende auteurs, zooals Drinkwater, door Repertory gezelschappen werden bekend gemaakt.
Maar, hoofdzakelijk rond 1910, zijn veel stukken ontstaan over
problemen en toestanden in het Engelsche provincieleven, vooral
familieproblemen, en die stukken moeten wij hier even bespreken.
Charles Mc Evoy (+ 1929) begon eigenlijk de reeks met zijn
David Ballard (07), een stuk waarmede Miss Hornimann haar Repertory Theatre te Manchester opende. Mc. E:voy, in eenige andere
werken zooals The Village Wedding, richtte zich meer en meer naar
het zuivere, met eenige satire getinte realisme, en gaf in 1923 een
schoon stuk over het leven in de .•• Londensche achterbuurten, The
Likes ol Her, waar de terugkeer van een verminkten soldaat de centrale handeling vormt in een roezemoezende, krakeelende, drinkende,
vuige en toch soms diep mensche1ijke Cockney wereld.
Sterker, en meer in de lijn van dezen bijzonderen aard stukken
blijvend, zijn de werken van Githa Sowerby, vooral haar tragisch
spel Rutherlord and Son (12) over het belang, een nijverheidszaak
van vader tot zoon over te leveren, - een generatiesthema waarvan
het voorbeeld steeds blijft Arnold Bennetes Milestones (12) en nu
en dan door anderen werd behandeld; - Harold Brighouse, wiens
Hobson's Choice (16) een uiterst leuke reeks tafereelen geeft van de
betrekkingen tusschen ouders en kinderen, met den gewon en
Shaviaanschen opstand en harden werkelijkheidszin der laatsten, terwijl A1lan Monkhouse zijn familie- en opstandsthema's ontwikkelt
met personages die meestal tot de kleine burgerij der Londensche
voorsteden behooren: Mary Broome (u), The Education ol Mr. Surrage (12), Four Tragedies (13). We moeten hier ook vermelden Elizabeth Baker, misschien de sterkste van allen, met o. a. haar in een voor3a

stad van Londen spelende Chains (og), een roerende aantijging van
sommige huwelijken, wat Ibsen- en Shawachtig, maar dichter bij de
werkelijkheid en verder van ideologie; Harold Brighouse, met
toestanden uit Lancashire; J. R. Gregson met ûjn meesterlijke
Yorkshire T' Marsdens (23) over het belang van den familienaam;
Mc. Donaid Hastings met zijn nogal ver gezochte, maar tragische, in
Londen spelende The New Sin (12), en komen tot een meer bepaald
problemenstuk weer met Clemence Dane's A Bill of Divorcement (21).
Huiselijke problemen, maar meer bij de begoede burgerij, werden ook het onderwerp van den begaafden Somerset Maugham, een
romanschrijver ook, en weer een der zeer groote tooneelschrijvers
van den tegenwoordigen dag. Deze medicus heeft yan ûjn opleiding
een gave voor koele, kille ontleding behouden, en van Oscar Wilde
en diens voorgangers der Restauratie een schitterenden dialoog :
in beide elementen is iets sarcastisch en cynisch, en dat cynisme verscherpte met de jaren. Met een buitengewoon bedreven tooneeltechniek wist Maugham op die wij:z;e stukken te scheppen over huwelijk, passie, misdaad, Freudisme in onze tegenwoordige beschaving.
Zijn dramatisch werk, in Ig02 begonnen, is wat ongelijk; het beste,
en dan bijzonder goede, behoort tot de latere periode, ofschoon
Home and Beauty (30) wat te geweldig cynisch wordt en daardoor
kluchtachtig en goedkoop. Maar daar zijn die bittere satire Our
Betters (17), dat meesterstuk van constructie The Circle (21) met
iets v~n Ibsen's « Spoken», en die stukken over het koloniale leven
(naar verhalen van hem) Rain (25), The Moon and Sixpence (26) waar
men even aan Shaw's Dubedat denkt, en The Letter (27).
Een andere zeer groote naam is St. John Ervine,· dien wij niet
vermelden konden in verband met Ierland, want St. John Ervine,
alhoewel op een zeker oogenblik mede-bestuurder van het Abbey
Theatre,is toch vooral Ulster man en Engelsch gebleven. Hij gaf hoofdzakelijk stukken over het leven in Ulster, The Orange Man en Mixed
Marriage (u) over de tegenstellingen tusschen ouders en kinderen
alsook de wrijvingen tusschen protestanten en Orangisten of tusschen
socialisten en behoudsgezinden; zijn John Fergl,lSon (15) is een diep
roerend huiselijk treurspel waar vooral het stoïcisme treft van den
vader, den titelheld. Jane Clegg (13), een der meesterstukken van
dezen tijd, is het onvergeetbaar beeld van een koel verstandige vrouw
die vooral moeder werd, tegenover een mislukking van een echtgenoot; The Ship (22) heeft weer zulk een wilskrachtig, edel karakter
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en is een machtig drama van de scheepsbouwwereld. In The First
Mrs. Fraser (29), over echtscheiding: de vrouw houdt, ook hier, het
huishouden recht, heeft St. John Ervine de gaafste uitdrukking gevonden van zijn diep menschelijke levensbeschouwing, zijn sterke
karakterteekening en zijn meesterlijke tooneelvaardigheid. Wat bij
hem vooral treft is het ingetoomde : de geweldigste ontroeringen
worden bij den toeschouwer uitgelokt door de toestanden zelf; de
personages, in hun weinige woorden, hebben iets streng sobers dat
die toestéi}nden nog verscherpt.
C. K. Munro is een andere groote dramaturg der laatste jaren.
Bij hem geen terughouding : zijn stukken zijn vrij lang en enkele
moesten merkelijk gesnoeid worden; bij hem minder het dagelijksch
tragische in het werkelijke leven dan een overvloed van gedachten,
soms een paar maal herhaald in hetzelfde werk. Hij heeft eigenlijk
twee genres : het rake weergeven van een kleinburgerlijke atmosfeer
(daarvoor verder), en het gedachten drama over oorlog. In The Rumour (22, herzien 29) worden de economische en politieke oorzaken
van wereldoorlogen aan de kaak gesteld, in Progress (24) aangetoond
hoe stoffelijke vooruitgang tot oorlog leidt.
De begaafde romanschrijfster Elizabeth Delafield gaf in 1931
een zeer mooi stuk over' huwelijksverhoudingen : To See Our-

selves.
Onder de jongere dramaturgen die het gedachtenstuk beoefenen
komt Miles Malleson het dichtst bij de ideeën van Shaw en tevens
het dichtst bij het tendenz drama te staan; zijn onderwerpen zijn :
de emancipatie der jeugd (Youth, 16, The Fanatics, 24), socialisme
(Conflict, 25), de oorlog, en zijn boodschap: niet zooals Shaw een zeer
ver afgelegen verbetering door wilskracht en scheppende evolutie,
maar een onmiddellijke verbetering door cnafhankelijkheidsz;in en
- Shaviaanschen - wil.
Munro's stukken over den oorlog zijn kenmerkend voor een
bijzonder genre van drama, waar het onderwerp oorlog en politiek
is. Over politiek werd, om Shaw niet te vermelden, geschreven door
Israël Zangwill, meestal met het oog op de toekomst : The Melting
Pot (21) The Forcing House, We Moderns (25) en Laurence Housman :
Dethronements (21). De stukken over den oorlog zijn bijzonder talrijk,
maar hun waarde zeer oneven. De reeks van Bairnsfather was verkwikkend voor de Tommies gedurende de rampzalige jaren, en dat
is nagenoeg hun eenige verdienste. Het zoo befaamde The White
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Chateau (27) door Reginald Berkeley is me al te romantisch en zijn
Belgen schijnen mij een bijzonder ongewone soort. Shaw, Barrie,
Galsworthy gaven korte spelen zonder veel belang, indien men Shaw's
zuiver meesterwerk Heartbreak House (19) wil aanzien als een wijsgeerig stuk dat weinig met den oorlog zelf te maken heeft. Malleson
en vooral Sean O'Casey werden reeds vermeld. Monkhouse gaf treffende oodogsstukken, vooral The Conquering Hero (24); Harry WaWs
Havoe (24) is pakkend, en ander goed werk werd in dezen ûn geleverd
door King, P. Macgill, Hall, e. a. De meeste dezer tooneelstukken
zijn somber realistisch; gedachtendrama's zijn ze echter in dezen
zin, dat ze een les bevatten, afschuw voor den oorlog inboezemen.
Op dezelfde hoogte als Monkhouse's « The Conquering Hero»
en 0' Casey's (( The Silver Tassie» moet het meesterwerk van R. C.
Sheriff gesteld worden: Journey's End (28). Met een volslagen techniek, een treffende waarheid der toestanden (al was dit drankmotief
overdreven en feitelijk onmogelijk, gezien de rantsoeneering van
whiskey) en vooral dien opgewekten climax van medelijden en vrees,
heeft dat werk een onvergetelijk tragisch beeld gegeven van den oorlog.
Naast het dagelijksche leven, of politiek en oorlog, bewoog het
gedachtendrama zich nog op andere domeinen. Shaw's stukken onder
meer zijn vooral van wijsgeerigen aard. Een zeer schoone verscheidenheid is die van het mystieke en bovennatuurlijke, met Ch. Kennedy's
godsdienstige The Servant in the House (08), J. K. Jerome's bekende
Blijde Komst (10), Chesterton's tooverdrama Magie (13), Masefield's
spookdrama Melloney Holtspur (22). Deze richting is karakteristiek:
men wil van het aUedaagsche realisme bevrijd zijn, en zij staat in
verband met andere uitslagen van deze verzuchting: fantasie, droomenspel, letterkundig drama, waarover verder.
Zeer interessant lijkt me, onder die stukken over het bovennatuurlijke, het werk van Sutton Vane. In Eastward Bound (23) geeft
die auteur een machtige en aangrijpende voorstelling van hetgeen
met ons onmiddellijk na den dood gebeurt; zijn Overture (25) is een
soort van tegenhanger : vóór de geboorte, met de trooste1ooze les :
is het wel de moeite waard, op de wereld te komen?
Naast de groote strooming : het drama van gedachten, evenwijdig
met haar, haar soms benaderend of zich met haar vermengend, liep
een andere groote strooming : het realisme.
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REALISME
Dat realistisch drama heeft verschillende uitûchten : sedert de
periode van overgang is het dikwijls «( a slice of life », « une tranche de
vie» geworden, - zooals tevens in het Europeesche drama - ofwel
zette het de traditie van vóór die periode voort in eenvoudige realistische schilderingen rond een anecdotisch gegeven: in die beide uitzichten kwam het, de verschillen in de techniek niet te na gesproken,
dicht bij den roman te staan. Ofwel, sedert Wilde en Shaw, hield het
zich meer bepaaldelijk bezig met de «( manners », de zeden zelf, en
ontstond aldus een mooie herleving van de « comedy of manners »,
- of meer met karakterstudie, en gaf een nieuw karakter drama.
Die varieteiten vermengden zich; verschilden dan weer, in die
vermenging, volgens den ernst of den zin voor het leuke van den
schrijver: van het moderne ( drame» in zijn engere beteekenis, langsheen komediespel, tot het blijspel en de eenvoudige klucht, - en
daarin weer werden soms elementen gevlochten van problemen- en
gedachten drama, ofwel elementen van fantasie die aan de werkelijkheid ontsnappen of aan die werkelijkheid een diepere beteekenis
geven wil.
Een der minst geslaagde soorten schijnt me wel de dramatiseering
van romans te zijn: de gewoonte is sedert bijna een eeuw toch bijzonder taai gebleven. Enkele goede stukken van dien aard behooren
vooral tot den laatsten tijd : die van T emple Thurston en Michael
Arlen, de Aristide Pujol van W. J. Locke, de Tess van Thomas Hardy,
Ij Winter Comes van A.S. M. Hutchinson (samen met Macdonald
Hastings), This Way to Paradise waarin Aldous Hux1ey zijn « Point
Counter Point)J verwerkte (samen met Campbell Dixon), of Mary
Webb's Precious Bane.
Sommige romanschrijvers hebben een groote gave voor het
tooneel, daar waar reuzen zooals Conrad mislukten, - Eden Philpotts, bij voorbeeld.
Eden Philpotts geeft blijspelen vol lokale kleur over Devonshire,
nogal flauw, nogal goedkoop, maar met groote bedrevenheid ineengestoken; zijn beste is zijn jongste stuk, Jane's Legacy (30).
Daar is het echter niet dat wij naar het gave moeten zoeken. De
dichter John Masefield gaf in 1908 The Tragedyof Nan, een voorbeeld
van landelijk treurspel vol poëtische breedheid. Van Gilbert Cannan
hebben wij, naast stukken van minder gehalte, het mooie werk Miles
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Dixon (I2). Hubert Davies (+ 17) gaf enkele buitengewoon sterke
karakterstudies: Cousin Kate (03) en vooral The MoUusc (07). John
Galsworthy heeft ook enkele mooie karakterstukken: ]oy (07), een
jong meisje die de liefde ontdekt en de zelfzucht er van, The Pigeon
(I2), een goedzak, A Bit 0' Love (I5), een verstooten echtgenoot,
Oid Engiand (24), een behoudsgezinde; terwijl andere stukken meer
«comedies of manner» zijn: The Skin Game (IB), gevecht voor beût,
The Forest (24), zakenwereld en tropenwereld, en meer in verband
komen te staan met zijn drama van gedachten.
Munro heeft, naast zijn gedachtenstukken, een zeer bijzonder
genre van «comedy of manners»: de scherp waargenomen beschrijving,
vol satire, van het nogal lamme en domme burgerlijke midden der
« boarding houses» : At Mrs. Beam's (2I, herûen 23), Cocks and
Hens )27), of van (( hydro's » : Storm (24), terwijl hij zijn bewonderaars
onlangs verraste met Mrs. Eno (30) : daar zijn de personages heel goed
geteekend, hetgeen bij hem een stellige vooruitgang is.
A. A. Milne neemt zijn personages eerder bij meer verfijnde
lui; hij doet, in zijn « comedy of manners», denken aan Wilde en
Pinero, een enkele maal aan Barrie; zijn werken, waaronder vooral
The Dover Road (2I) en Success (23) moeten vermeld worden, munten
uit door een springlevenden humor en een vaardige tooneeltechniek.
Aan Wilde ook is het dat Alfred Sutro soms doet denken : sedert
zijn eerste optreden heeft deze vruchtbare blijspelschrijver enkele
werken van waarde geleverd: The WaUs of ]ericho (04), Far Above
Rubies (24). Wat men echter bij hem niet loochenen kan is een zekere
kunstmatigheid in toestanden, in epigrammatische taal en in karakterteekening, welke kunstmatigheid herinnert aan Wilde en vooral aan
de periode vóór Wilde. Nu en dan is er een incursie, heel onverwacht, in het problemendrama : Living Together (29) over vrije liefde
doet bij poozen denken aan Shaw's (( Philanderer », - en het geheel
geeft den indruk van iets halfslachtigs en te tooneelachtigs.
Nog veel lichter schijnt ons het werk van een hee1e reeks blijspelen kluchtschrijvers, zooals H. M. Harwood, Ph. &: A. Stuart, W.
Hackett, Ben Tra"ers.
Met Harrison Owen hebben wij dieper gaande kcmiek : The
Gentleman-in- Waiting (25) die niet verleiden kan, The Happy Husband (27) die niet jaloersch wil 'zijn, geven wel gekiekte karakters en
maken aangename (I comedies of manners )~.
F. Lonsdale schenkt een satiristische, nogal oppervlakkige, zeer
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vaardige en maar al te suksesvolle weergave van aristocratische
middens.
De groote suksesschrijver is Noel Coward, die met een enkel
stuk, en dan nog een revue, This Year of Grace (28), 30.000 Pond
won. Coward wordt met reden vergeleken met Sacha Guitry, niet
alleen wegens de oppervlakkige overeenkomst dat ook hij zijn stukken
zelf speelt, maar hoofdzakelijk omdat hij, evenals Guitry, met verbazende virtuositeit, een aangenaam cynisme, een schitterenden
humor en een groote menschenkennis het leven, meer bepaaldelijk
het mondaine leven, van onzen tijd hekelt. Aldus komt een Engelsche
dramaturg er toe, vergeleken te worden met een Fransche, daar waar
Coward vooral veel te danken heeft aan Wilde en Shaw. Het beste
stuk van hem schijnt me nog altijd The Young Idea (23) te zijn, alhoewel men daar soms denkt aan Shaw's «( You Never Can Tell)l.
Er is echter iets vermoeiends, en zelfs soms weerzinwekkends, in dat
schitterend en losbandig wereldje van rijke burgers en aristocraten.
Ernstiger van aard zijn Lord Lathom, die ook soms deze wereld
heeft beschreven, die ook de obsessie heeft van sexe, maar die uitmunt door fijne psychologische studies, - en Robert Nichols, wiens
Guilty Souls (22) een meesterstuk is van Ûelekennis.
Lord Lathom gaf, met Twenty Houses in a Row (28), een eigenaardig beeld van het gewone klerkleven, daar waar men dacht dat het
(, slice of life)l drama verouderd werd. Het heeft, integendeel, een
nieuw leven gekregen; onlangs heeft aldus Ernest George met zijn
Down Our Street (29) een meesterstuk geleverd van scherpe waarneming van het leven in Londensche achterbuurten.
Ook het leven buiten wordt weer het onderwerp van mooie
tooneelstukken : betere tooneeltechniek, psychologie, werkelijkheidsûn hernieuwen het realistische drama gestadig. R. C. Sheriff gaf met
Badgers Green (30) een verrukkelijk frisch stt.;k over sport in een
dorp, en John Drinkwater, met Bird in Hand (28), een aangenaam
tafereel van een landelijke herberg. In I93I was een der groote bijvallen de bekoorlijke Beyersche Autumn Crocus, door de vroeger onbekende C. L. Anthony.
Een der mooiste nieuwe talenten is John van Druten, die vooral
de jeugd met haar idealisme en haar tragische ontgoochelingen
beschrijft. Zijn Young Woodley (25), die wat aan Shaw's « Candida »
doet denken, is meesterlijk van bouwen van psychologie; Diversion
(28) geeft de tragische gevolgen van een studenten -" diversie )l;
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After All (30), een der groote suksessen van den dag, is een mooi
spel over het eeuwig terugkomen van dezelfde toestanden : misbegrijpen van kinderen door ouders, maar die kinderen worden op
hun beurt ouders en verstaan ook niet meer ... Van Druten hernieuwt
aldus, met zijn scherp oog voor de werkelijkheid, de zedenkomedie
welke Shaw meer als voorwendsel nam voor het gedachtendrama.

FANTASIE
Het realisme is echter, sedert Barrie's optreden, dikwijls vermengd met fantasie. Dit element kan zeer sterk worden, tot opzettelijke onmogelijke toestanden leiden zooals Shaw er gaf, en tot stukken
die men heel goed kan beschouwen als reactie tegen het alledaagsche,
of als uitleg van dat alledaagsche, - voorbij het anecdotische, op
een hoog er plan van veralgemeening, symbolisme of droom, - en
aldus naar het gedachten drama of het meer bepaald letterkundig
drama overhellend. Scheidingslijnen zijn hier weer uiterst willekeurig.
Bij Harold Chapin (+ I5), die ook mooie stukken schreef vol
medelijden met de armen of vol satire tegen de burgerij (0. a. The
New Morality») vinden wij dat element vooral in het bekoorlijke
The Marriage of Columbine (IO); bij George Cal der on (+I7), die
meer naar het gedachtendrama overhelde, in The Fountain (og);
bij Arnold Bennett (+3I), den meesterlijken romanschrijver die
ook veel voor het tooneel presteerde, in een lieve fantasie The Great
Adventure (II), en ook in A1lan Monkhouse's The Grand Cham's
Diamond (I8), waar een bovennatuurlijk element voor een korten
stond het saaie alledaagsche breekt. Wij vinden dat element in enkele
kortere stukken van Galsworthy en in diens schrijvers wat kunstmatige gewoonte, aan een titelnaam verschillende interpretaties te
hechten.
Maar het is vooral bij Barrie dat wij, sedert Peter Pan, die kenschetsend rijke en liefelijke verbeelding vinden. Zijn groot stuk in
dien aard blijft Dear Brutus (I7), waar, met bijzonder fijne overgangen van werkelijkheid tot droom, door toedoen van een soort van
Puck, de waarheid aangetoond wordt van Shakespeare's woorden,
dat enkel ons karakter ons lot bepaalt:
(c
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Men at some time are masters of their fates,
The fauIt, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.
Dat stuk gaf stellig een nieuwe richting aan het Engelsche drama.
Lord Dunsany, in 1f... (21), een droomenspel, neemt de tegengestelde
thesis, en bewijst dat onze levensloop afhangt van onbeduidende
omstandigheden.
W. J. Turner, in The Man who Ate the Popomack (22), gaf een
zeer interessante en fantasievolle bewerking van het feit, dat alle
nieuwe gedachten aanstoot geven; Hermon Ould, in The Dance of
Life (25), een expressionistisch, Hamletachtig onderzoek van het
leven zelf.
De interessantste jongere dramaturgen schijnen mij wel, 1n deze
richting, Ben Levy en Monckton Hoffe.
Ben Levy olijkt hoofdzakelijk de richting van Barrie voort te
zetten. Zijn zoo mooie Mrs. Moonlight (28) herinnert aan « Mary
Rose » en neemt tevens het generatiesthema op; zijn Evergreen (30)
doet denken aan het korte stuk van Barrie « Rosalind ». Maar Ben
Levy schijnt meer en dieper te denken dan Barrie, menschelijk echter
te zijn, ofschoon hij Barrie's meesterschap niet - of nog niet? bezit.
Monckton Hoffe, die sedert een tiental jaar reeds werkzaam is,
gaf met Many Waters (28) een der bekoorlijkste stukken van dezen
tijd: het dagelijksche leven is vol romantiek, vol onverwachte gebeurtenissen, vol hooge tragiek, maar de menschen denken dat het saai
en eentonig is, en grijpen naar onbenullige, valsch-romantische
tooneelspelen om hun zucht naar het buitengewone te bevredigen :
dat zien wij in een opeenvolging van scenes, die het bestaan weergeven van een oud koppel zonder belang, dat een vrijbiljet lqijgt
voor een opvoering.

HET LETTERKUNDIG DRAMA
Een soort van drama, meer bepaaldelijk poëtisch alhoewel niet
altijd in verzen, en dat geschiedkundige, legendarische of s} mbolische
onderwerpen, soms ook realistische, behandelt met een grooter,
zuiver letterkundig gehalte dan het gewone drama, is in Engeland
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gedeeltelijk de voortzetting van het mooie, maar niettegenstaande
alles middelmatig blijvende poëtische drama der 1ge eeuw, - gedeeltelijk de loutering van het hedendaagsche drama tot iets edeler dan
bet gewone.
Als voortzetting van het 1g e eeuwse he drama, met den invloed
van Shakespeare onvermijdelijk als een hindernis in de plaats van een
hooge waarde, is het werk te beschouwen van Stephen Phillips (+15)
met romantische en Bijbelsche onderwerpen vol passie en verre
schoonheid; van Laurence Binyon, die vooral geschiedkundige onderwerpen nam; Herbert Trench (+ 15), wiens Napoleon (JO) een edele
prestatie blijft, en dat van enkele anderen.
Sommige dramaturgen schreven over Shakespeare zelf, of over
Shakespeare onderwerpen, enkele stukken van waarde : Gordon
Bottomley vooral, wiens werk een pracht van poëzie is (King Lear's
Wife, Gruach); Clemence Dane met haar edele Will Shakespeare (21),
en vermelden we ook de aangename fantasieën van St. John Ervine :
The Lady of Belmont (24) en van George Moore : The Making of an
Immortal (28).
Maar aan de voogdij van Shakespeare wist men, zooals in Ierland
met Yeats, ook in Engeland te ontsnappen.
Thomas Hardy, met zijn geweldig meesterstuk The Dynasts
(04 tot 08), bewees dat zijn genie meer dramatisch dan verhalend is;
dat epische Napoleon onderwerp, met al het fatale van hoogere machten boven de levens der menschen, heeft iets sereens en grootsch als
een Grieksch treurspel, en, met zijn kaleidoscopische, menigvuldige
tooneelen, tevens iets zeer moderns.
John Masefield begon, in het dichterlijk drama, met zijn statige
Pompey the Great (14); hij voelde zich echter weldra aangetrokken
door andere onderwerpen : Japansche, Bijbelsche, en onderwerpen
van Racine, waarbij hij een hem gansch eigen neo-classicisme wist
te geven in een heerlijke vermenging van werkelijkheidszin en diepe,
poëtische menschelijkheid.
Laurence Housman, na een mooi Bethlehem (02), een fijne fantasie Prunella (04, met .•• Granville-Barker) en een viertal stukken
over Grieksche onderwerpen, gaf zijn bekoorlijke H. Franciscus reeks
(22 en 23) die, ook in Vlaanderen, welbekend is.
Lord Dunsany, een Ier die iets van de taal van Synge heeft
overgenomen, schreef hoofdzakelijk éénakters, symbolisch en mythologisch, vol saamgebalde ironie en tragiek: The Gods of Pegana (05),
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of The Glittering Gate (09), of The Laughter of the Gods (19). Met
Lascelles Abercrombie hebben wij een hee1e reeks gedichten en spelen
over simpele menschen buiten : met die wonderbare rhythmen, dat
frissche, haast pantheïstische natuurgevoel en vooral de dichterlijke,
wijsgeerige beteekenis van deze eenvoudige gebeurtenissen hebben
wij hier een zeer schoone verscheidenheid van poëtisch drama.
Naast het fijne, diepzinnige en kernachtige werk van dezen
grooten dichter dat van Flecker vernoemen kan enkel gelden als een
bewijs van variëteit; J. C. Flecker's posthume Hassan (~~) werd te
geestdriftig onthaald: de schrijver is bij poozen een groot dichter,
vol gloed en gevoel, zijn Oostersche atmosfeer doet soms denken aan
Omar Khayyam, maar als geheel blijft zijn werk goedkoop en spektakelachtig; zijn Don fuan (~5), niettegenstaande enkele zeer schoone
verzen, is minderwaardig.
Van een bijzonderen aard is het dramatisch werk van George
Moore over de figuur van den" H. Apostel Paulus: het vroegere The
Apostle (II) was vergeten, toen Moore, naar zijn roman (\ The Brook
Kerith», The Passing of the Essenes (30) gaf, dat heel wat besprekingen deed ontstaan over het eigenaardig on-orthodoxe van dit uit
literair oogpunt zeer mooi stuk.
Een der meest talentvolle jongeren is John Drinkwater, die, na
enkele stukken waar Shakespeare en soms ook eens Synge en Dunsany
te veel hun invloed deden gelden, in vollen oorlog een pakkende,
geweldige allegorie tegen den oorlog schreef : X = 0, A Night of
the Trojan War (17) :
Or Greek or Trojan, all is one
When snow falIs on our summer-time,
And when the happy noonday rhyme
Because of death is left undone.
Maar de groote verdienste van Drinkwater is zijn hernieuwing
van het letterkundig, en meer in ft bijzonder het geschiedkundig
drama. Hij zei vaarwel aan den versvorm, die vroeger natuurlijk
gevoeld werd, zooals het prOIZa thans : hij wilde « schoon proza, zonder
dat iemand het zou beletten». Zijn historische onderwerpen, zooals
tevens de lokale kleur, zijn bij hem enkel een middel om uit te drukken wat hij te zeggen weet over het leven. Mary Stuart (~I, herzien
~~) werd aldus een beeld voor alle tijden van de vrouw die den

42

idealen geliefde niet vinden kan; Abraham Lincoln (18), Oliver Cromweil (21), Robert E. Lee (23) werden leiders gedreven door een hooge
ethische gedachte, al was hun levenstaak ook zoo verschillend.

Daarnevens doet R. Berkeley's dramatische «biographie romancée»
van Florence Nightingale : The Lady with a Lamp (26) nogal overdreven pathetisch aan, al heeft dat suksesstuk veel hoedanigheden.
Maar enkele anderen brengen thans werk voort dat ook veel
bijval heeft en uitmunt door hooge letterkundige waarde. Ashley
Dukes, die bewerkingen gaf v.an De Coster, Georg Kaiser, Neumann,
Feuchtwanger, heeft met zijn stuk in de I8 e eeuwsche herberg The
Man With a Load of Mischief (24) een parel van fijne poëzie en rake
psychologie gegeven. Rudolf Besier, die begon met een versdrama
vol" scenische hoedanigheden : The Virgin Goddess (06), heeft onlangs iedereen :verrast met zijn wonderbaar stuk over de ouders van
Mrs. Browning The Barrett's of Wimpole Street (30), vol atmosfeer
en menschelijkheid. Clifford Bax, die enkele jaren geleden optrad,
heeft, met zijn edele Socrates (30) en zijn stuk over Bianca Capello
The Venitian (31), twee zuivere meesterwerken geleverd.

BESLUIT
Dit schoon tijdperk van luister van het Engelsche drama schijnt
nog altijd even krachtig. Het bracht het gedachten drama, hernieuwde
het realistisch drama" (en meer bepaaldelijk zeden- en karakterkomedie), en het letterkundige drama. Groote meesters zooals Shaw,
Barrie, Galsworthy, meesterlijke jongeren zijn dien rijken oogst
gestadig aan het vermeerderen en hernieuwen.
De richting welke het meest schijnt te zullen gevolgd worden in
de toekomst is : het drama met een ondergrond van gedachten en
waarin het realisme vermengd wordt met fantasie, droomen, symbolisme, - maar niet langer meer met een anecdotisch gegeven : eerder
iets representatiefs van alle menschelijkheid. Hier werd een synthesis
met het letterkundige drama bereikt, en, wie weet'? komt men stilaan
tot een tijdperk waar het Engelsche drama vooral literair zal zijn :
wanneer, zooals Drinkwater ongeveer zegt, het publiek onbewust de
literaire schoonheid zal meeleven zooals het dat deed ten tijde van
Shakespeare - maar een nieuwe literaire schoonheid, die van den
eigen tijd.
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Moge zulks uit dit wegens plaatsgebrek al te bondig overzich
blijken. Ik ben er me intusschen wel bewust van dat, door mang~
aan historischen afstand, belang kan worden gehecht aan namel1
vooral onder de laatsten, welke over enkele jaren misschien verdwij
nen, daar waar andere, niet vermelde en toch bestaande, we1lich
wereldberoemd worden. En ook dat, niettegenstaande alle aandui
dingen, de toekomst van het Engelsche drama anders zou kunne]
zijn dan verwacht wordt : want op acties kunnen reacties volgel1
smaak en gedachten kunnen veranderen, - zooals Henley zei
None, none can keep the years in Jine,
And what to Ninety-Eight is fun
May raise the gorge of Ninety- Nine.
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Vrou wen van Beteekenis in de Hedendaagsche
Engelsche Letterkunde
door Dr. Raph. Kreemers.
In een zeer recent werk over den amerikaanschen roman verklaarde Overton dat de vrouwen zich in Amerika over het gansche
gebied der letterkunde met de mannen kunnen meten; dat men,
voor de keus geplaatst een dozijn groote figuren uit de andere af te
scheiden, mihstens voor de helft vrouwen zou moeten noemen en
de keus, moest men zich tot één enkelen vertegenwoordiger van de
moderne periode bepalen, alles wel gewikt en gewogen, op Willa
Cat her vallen zou.
Zoo iets zouden we niet kunnen zeggen van de enge1sche schrijfsters van het oog en blik. Doch we hebben geen moeite gehad om in
de massale productie van heden een 150 namen te vinden die het
vermelden waard zouden zijn ofwel om het reeds gepresteerde of
om de rijpe belofte van eerstelingenwerk. Doch het gaat natuurlijk
niet aan, in een korte bijdrage als deze, het heele literaire veld te
bestrijken en eén volledig overzicht te geven van de vrouwelijke
letterkundige productie. We zijn dus gedwongen eenige algemeenheden te geven en uit den grooten hoop die figuren te behandelen
die, bij een objectieve waardebepaling, in de voorste gelederen moeten
worden geplaatst.
« The lions still roar in the plains, but the leopards possess the
jungle », is ook waar voor Engeland waar de oorlog dit zeer eigenaardig gevolg heeft gehad dat de mannen, op wier vitaliteit zoo'n groot
beroep werd gedaan voor heel andere dan letterkundige doeleinden,
hun belangstelling van den roman hebben afgekeerd om ze haast
uitsluitend te wijden aan de kritiek. Zoo komt het dat we op den dag
van heden in het Vereenigde Koninkrijk een 20 tal vrouwen hebben
wier romans en letterkundig werk uitmunten door oorspronkelijk·
heid en voornaamheid en die onze belangstelling verdienen om
haar zeer individueele gezichtspunten en uiterst handige techniek.
De meest kenmerkende trek van haar werk is wel de afkeer voor het
45

sentimenteele van haar z;usters uit vroegere tijden. Haar werken
z;ijn realistisch, frank, mannelijk en vaak satirisch.
Jane Austen en George Eliot waren phenomenen die een heel
afz;onderlijke plaats innamen in de letterkunde, z;ooals vroeger
Mrs. Montagu en Hannah More of Mad. de Staël en Mme de Sévigné
in Frankrijk. Doch daartegenover staat tegenwoordig een legioen
andere die niet in een aanhangsel kunnen behandeld worden wijl
z;e een plaats opeischen tusschen de allerbesten. We z;itten volop
in de periode van het feminisme in de literatuur. En, wat de mannen
ook mogen doen, alles wijst erop dat de vrouwen met een stijgende
energie het verloren terrein wenschen te veroveren; en de toestand
is over het heele front in haar voordeel. Oogenschijnlijk z;ijn poëz;ie
en drama, die z;oo'n ernstige discipline vereischen, het verklarende
proz;a met z;ijn logische basis, de orde en de lenigheid van den literairen stijl, geen vrouwenwerk. Al moeten we toegeven dat verschillende
velden van literaire bedrijvigheid nog tamelijk verlaten liggen, in
den roman en de gevoelsliteratuur, waar vooral vrouwelijke hoedanigheden van belang z;ijn, waar intuïtie essentieel is, de verbeelding
hoogtij viert, de stijl ietwat minder belangrijk is, de problemen van
den opbouw minder vereischen en het zuivere denken na waarneming en vinding komt, begint de vrouw den man hee1emaal op het
achterplan te duwen. We dienen hier echter niet het « ab uno disce
omnes» toe te passen. Als we een beetje nauwer toekijken staan
we er juist verbaasd over dat we zooveel vrouwen ontmoeten waar
we z;e hee1emaal niet dachten tegen te komen. Lady Gregory op
tooneelgebied, Edith Sitwell in de poëzie, Dor. Sayers in het detective verhaal, en nogmaals E. Sitwell op het terrein van de biographie,
z;ijn z;oo'n schitterende figuren dat z;e op z;ich volstaan z;ouden om
alle generalisatie den kop in te slaan.
We z;ullen ons in hetgeen volgt niet te veel laten leiden door de
opinie van Jan Publiek. Want moest men hem gelooven dat steekt
de allerjongste generatie torenhoog uit boven het ooit te voren gepresteerde.
We geven dus eerst eer aan wie eer toekomt en behandelen
voorop enkele figuren uit de oudere generatie die haar sporen werkelijk al verdiend hebben en wier werk, literair gesproken, nu, en ook
voor de toekomst, van belang is.
Men beweert wel eens dat het, in onz;en tijd van de almachtige
pers, onmogelijk is dat werkelijk talent onbekend z;ou blijven. Dat
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dit werkelijk niet het geval is bewijzen ten overvloede enkele figuren
uit de oudere garde die tot voor kort niet die algemeene waardeering
vonden die ze, om de waarde van haar werk, opeischen mochten.
MARY WEBB is in haar verhalen over Wales en Shropshire de tegenhanger van Caradoc Evans .Ze werd geboren in 1891 en stierf in 1927.
Ze kreeg wel in 1924-25 den Femina-Vie Heureuse prijs voor haar
boek « Precious Bane» doch dit was haar laatste werk en we vleien
ons met de hoop dat die literaire belooning evengoed voor haar
andere prestaties werd toegekend. Want daartusschen zijn o. a. nog
die heerlijke roman « Gone to Earth» (1917) dien we elders vergeleken bij het werk van Timmermans (Boekzaal 1929 : 280) en nog
4 andere romans en een bundel natuur-essays die evengoed onze
belangstelling en waardeering verdienen. De kracht van haar talent
ligt niet in het diepe inûcht in het karakter, ofschoon ook dat niet
ontbreekt. Ook niet in de onvermijdelijkheid waarmee het drama
ûch ontrolt, of in de bestraffing van een zelfzuchtige ambitie. Ze
ligt in het vermengen der elementen van natuur en mensch tot één
grootsch natuurlijk gebeuren. « Beim Anblick dieser Welt urmächtigen Zaubers, die wir zum erstenmal se hen, kommt das Staunen
über uns» (Bern. Fehr.)
De andere te veel vergeten figuur is die van GRACE RHYS. Wellicht hebben we haar naam ontmoet op de lijsten van degenen die
wegens oorlogsverdiensten door België met de Kroonorde werden
geridderd of hebben we het als iets ongewoons opgemerkt dat een
bundel essays van haar: « About many things» in de Tauchnitz-uitgave werd opgenomen. Doch het groote publiek weet haast niets
af van haar 7 romans of kent haar niet als een zeer prolifieke dichteres.
Zoo juist komt een laatste bundel van de pers. Er blijkt eens te meer
uit wat voor een natuurgetrouwe opmerkster deze vrouw was doch
ook met welk groot hart ze tot de natuur ging die ze zoo hartstochtelijk lief had en waarin ze, naast den schoonen kant, ook de
aangename zijde wist te waardeeren die ze neerlegt in enkele van
haar ten voeten uit g.eteekende typen.
Een eeresaluut moet hier ook gebracht worden aan KATHERINE
MANSFIELD (1889- 1923) die op kritisch gebied haren tijd zoover
vooruitliep en pionierswerk heeft verricht welks invloed verbazend
is geweest. Doch haar voornaamste verdienste ligt in de short story.
Hier was ze « eine Offenbarung» (B. Fehr)' Haar korte verhalen
zijn ahw. een illustratie van de verschillende gebieden die dit letter47

kundig genre na den oorlog bestreken heeft. Bij haar zijn de uitwendige omstandigheden veel minder van belang dan de verstandsen gevoels-reacties. Wat er omgaat in geest en hart is voor haar
hoofdzaak. Op technisch gebied ook breekt ze heelemaal met het
verleden. Ze weert alle details om het eenig bedoelde te bereiken :
de beteekenis van het leven voor een groep menschen. De intrige
moet wijken voor een verbazend handige suggestie der karakters,
uiterst frisch materiaal, de oorspronkelijkheid en de kracht van de
opmerkingsgave en den zeer effectieven stijl. Haar man, de bekende
essayist J. Middleton Murry gaf in 27 haar dagboek uit, een van de
mooiste die ooit werden geschreven en waarin de juweelen van haar
talrijke en zeer persoonlijke ondervindingen ahw. voor 't grabbelen
liggen. Galsworthy verklaart dat haar talent eenig is. De 6 bundels
korte verhalen die ze publiceerde zijn dan ook van de mooiste die
in het enge1sch werden geschreven.
Als er één schrijfster is tusschen al de hier behandelde die men
niet in een verloren uurtje of tegen het inslapen lezen moet, is het
zeker DOROTHY RICHARDSON. Ze vergt werkelijke studie en een
goed geheugen tevens wijl al haar werken (IQ al tot nog toe) ahw.
aaneenhangen en op slot van rekening den volledigen levenscyclus
vormen van de heldin : Miriam Henderson. In haar eersten roman
cc Pointed Roofs» (I9I5) is ze I7 I/2 en in cc Revolving lights » (I923)
29 jaar oud. Doch daar komt het niet op aan. Het ware thema is
cc Bindung und Lösung, Raum und Zeit
(B. Fehr). De hoofdtitel
voor heel haar werk is cc Pilgrimage I). Het is een tegenhanger van
het werk van J. Joyce. De intrige is niet noemenswaard, en de
karakters zijn allemaal (Miriam uitgezonderd) gezien door de oogen
der heldin. Hoeveel biographie we hier hebben is moeilijk uit te
maken wijl men van de schrijfster haast niets af weet. Belangrijk
is haar werk om de levendige voorstelling van het alledaagsche, de
gewone onbelangrijke gezichtspunten in de ondervinding van tamelijk avontuurlooze levens. De thesis die ze door heel haar werk verdedigt is dat het leven op zich zelf voldoende is om gelukkig te zijn.
Ze is een overtuigde feministe en haar werk is, evenals dat van
CL. DANE interessant om den kijk dien we krijgen op het engelsche
schoolleven, o. m. in Cl Backwater » (I9I6).
Al is MAY SINCLAIR in de zestig en heeft ze reeds een paar dozijn
werken op haar actief, vermelding verdient dat ze al in I887 uitkwam met een bundel gedichten en dat haar eerste roman verscheen
I).
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in 1896. Toch dagteekent haar eigenlijke carrière pas van 1904 met
haar roman « The divine Fire)). Het werk van Sinc1air, waarvoor
op zedelijk gebied nog al reserve moet worden gemaakt, is vooral
belangrijk voor den ontwikkelingsgang van de schrijfster. In de
jaren 90 begon ze met erg romantische verhalen en realistische
detail-studie; ze was vervolgens een onstuimige propagandiste voor
het feminisme en eindigde met satirische comedie. Ze stond vooral
onder den invloed van Wells en D. Richardson. De geslachtsdrift
beheerscht heel haar reuvre en zoowel het amoreele als het immoreele zijn schering en inslag. Haar sterk talent maakt het lezen
van haar werk gevaarlijk voor menschen die niet gewoon zijn abstractie te maken van wijsgeerig geredekavel en de nuchtere waarheid onder de oogen te zien. Groote dwalingen worden er slecht
in weerlegd, de gegevens zijn vaak uiterst sentimenteel en in sommige
van haar boeken o. a. « The Allinghams)) (1927) ligt in een klein
bestek wel stof voor 6 of 7 romans die echter best onuitgewerkt
blijft want de schetsmatige Ansätze z;ijn al bedenkelijk genoeg. '
In een van haar kritische werken neemt VIRGINIA WOOLF het
op tegen de ,l materialistische schrijvers : Bennett, Wells en Galsworthy )), en verwijt hun van het leven een serie symmetrisch gerangschikte lampen te maken. Zij wil in den romancier niet alleen durf
en eerlijkheid zien; ook de stof voor een roman is volgens haar verschillend van die welke de conventie ons geleerd heeft te beschouwen. Bij sommige fransche en russische schrijvers worden de wetten
der eenheid van tijd en plaats binnen het kader van elke scène toegepast. Doch bij haar voelt men dat de heele wereld en heel het verleden in dat zoo korte oogenblik besloten liggen. Hoe dat komt
kunnen we slecht verklaren; want de schrijfster verklaart zelf niets
en geeft ook geen doel aan het leven dat ze ons alleen om zich zelf
beminnen doet. « Jacob's Room)) (1922) is een goed specimen van
haar zeer persoonlijke techniek. Ze is er veel meer op uit de gedachten
van de personen te reveleeren dan hun daden. Al hun stemmingen,
hun gedachten, niet louter introspectief en vaak inconsequent, zelfs
onuitgewerkte stemmingen worden hier weergegeven met een buitengewoon klaar begrip van geestesperspectief. De invloed van de
wetenschap is in haar werk even sterk als bij D. Richardson en
K .. Mansfield. Doch ze maakt geen misbruik van haar eruditie. Op
het terrein van het korte verhaal verrichtte ook zij pionierswerk en
het is moeilijk haar invloed vooralsnog juist te bepalen. Ze tracht
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de werkelijkheid, de atmosfeer en den geest van een karakter door
heel nieuwe methodes weer te geven. Uitwendige daden en verhoudingen treden op 't achterplan en, wellicht onder den invloed van de
psychoanalyse, wordt vooral gestreefd naar de weergave van de
geestes- en gemoedsreacties der individu's op de omstandigheden
en gebeurtenissen. Haar beste werk 1S ongetwijfeld de roman « Mrs.
Dalloway» (1925) waarin ze de volle maat geeft van haar kunnen en
waarm vooral opvalt dat bewandelen van zijpaden, zonder de samenhoorigheid van 't geheel te schaden : een middel dat alleen schrijvers
die heel zeker zijn van hun doel, ongestraft kunnen aanwenden.
Het is een verhaal even geconcentreerd als die van Poe. Haar kunst
ligt niet in de kortheid van haar gezegden doch in de scherpte van
haar brandpunt. We hebben echter een bezwaar tegen haar moreele
wereld die even onvast is als de physische wereld der electron en.
Ook op biographisch gebied leverde ze een poëtisch meesterwerk
van eerste gehalte : « OrZando» (1928) waarin ze een brug slaat
tusschen den Tudor-tijd en den onzen. Met een ongewone behendigheid heeft ze al de groote en kleine dingen uitgekozen die het best
haar thema konden ontwikkelen en ze geeft tevens een geestig en
subtiel commentaar zoowel op hedendaagsche schrijvers als op die
der 3 voorgaande eeuwen. Haar laatste werk was « A Room of one's
own» (1929) waarin ze zich vooral kennen doet als een kampioen
voor de intellectueele rechten der vrouwen dat om zijn verbitterden
toon denken doet aan « Woman's long struggle for things of the
mind» van H. Mozans.
De leidende engelsche schrijfster van het oogenblik is ongetwijfeld ROSE MACAULAY. In een interview verklaarde ze onlangs dat ze,
evenals al de andere vrouwen in de literatuur, aan de bezwarende
condities van haar geslacht onderworpen is. « Er is zooveel dat me
van mijn werk afhoudt », zegt ze. Ze zou ook veel liever poëzie
schrijven wijl ze heelemaal. niet van romans houdt. Ze schrijft die
enkel omdat ze wat beter betaald worden dan ander werk, doch
haar voorkeur gaat naar reisverhalen en biographie. « Manner »
komt er heel wat meer op aan dan « matter I), zegt ze, en alles wat
we te leeren hebben is : « zoo elegant, gracieus, en krachtig mogelijk
uit te drukken wat we te zeggen hebben ». Deze woorden geven den
sleutel voor haar eigen werk, dat, ondanks bovenstaande uitlatingen, over het ideaal-bereikbare, belangrijker is om zijn inhoud dan
om zijn stijl. Ook zij is een verwoede feministe en nog al sarcastisch
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ten opzichte van godsdienstige overtwgmgen. Sommige van haar
13 romans zijn een doorloop ende spotternij met een grond van waarheid, veel cynische zetten en lang niet malsche uitingen tegen den
godsdienst. Zoo b. v. « Orphan Island» (1924) dat overigens een oorspronkelijk werk is van opzet en met veel talent geschreven. Ze weet,
als andere vrouwen, dat de Engelschen dol zijn op u society romans»
en heeft zich dan ook speciaal op dit genre toegelegd. Het schitterende
uiterlijke vertoon en het bedwelmende leven worden bij voorkeur
weergegeven doch tevens komt dan uit hoe treurig de moreele kant
van dat leven is. Haar laatste roman « Staying with relations » is zoo
juist van de pers gekomen. Het is een opeenvolging van vermakelijke
verrassingen en ieder der personnages is een personificatie van den
een of andere belachelijken kant van de menschheid. Er komt natuurlijk weer een Father Jacintho bij te pas die ons de bezwaren moet
herinneren die we tegen vroeger werk hebben geformuleerd. Het
boek. is een goed geslaagde parodie doch jammer genoeg worden er
ook een hoop andere dingen in 't ootje genomen waar wij nu precies
niet mee kunnen lachen.
VICTORIA SACKVILLE- WEST is niet alleen van adel wijl ze gehuwd
is met Baron Carnock, doch haar familie loopt terug tot de I6 e eeuw
en den schrijver van « Gorboduc ». Al is ze nog erg jong (1892) toch
rangschikte men haar reeds in 1923, na het verschijnen van haar
« Challenge», onder de meest begaafde en oorspronkelijkste talenten
van de jongere generatie. Reeds in vroeger werk had men een ongewone opmerkingsgave, een handige karakterteekening en een
vloeienden stijl bewonderd. Doch in haar derden roman vond men
ook meer diepgang en emotioneele waarden.
Evenals bij V. Woolf valt bij haar de keurige detailstudie op.
De werkelijkheid der bijpersonen in dit boek is van dien aard dat
ieder van hen ons een levende persoonlijkheid lijkt met een zeer
individueele geschiedenis die elk op zich zelf voldoende stof leveren
zouden voor een afzonderlijk boek. « Challenge» is niet alleen een
machtig gevoelswerk doch voldoet ook artistiek ten volle. Velen
loopen hoog op met haar korte verhalen. En terecht. Doch nog meer
opgang maakte haar laatste roman « The Edwardians» (1930), het
boek voor de maand Mei voor de leden der Book Society. Het is
wel louter historisch werk doch niemand had beter dan zij die
charme erin kunnen leggen die het zeer eigenaardig kenmerk is van
al haar werk. De individueele portretten in dit boek zijn buiten-
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gewoon werkelijk doch we hebben een klein bezwaar tegen het
luchthartig satirische begin en de afgezaagde zedelijke gevolgtrekkingen. Ze schreef ook zeer interessante reisverhalen doch is nog
beter bekend als dichteres. Haar laatste bundel gedichten « The
Land» (I926) kreeg den Hawthornden-prijs in I927. Er zijn nog
2 andere deelen en nergens ligt haar zeer eigenaardige persoonlijkheid beter uitgedrukt dan in haar poëtisch reuvre hetwelk huiselijke
bezigheden haar beletten uit te breiden.
Een jaar jonger dan de voorgaande is REBECCA WEST, in Ierland
geboren, die, vóór haar 20 e jaar al naam gemaakt had als letterkundige
criticus in verschillende tijdschriften. Bij het groote publiek werd
ze eerst bekend met een studie over H. James (I9I6) twee jaar later
gevolgd door een roman « The return of the Soldier » die zoowel in
Europa als in Amerika destijds druk besproken werd. Men vond
het een beetje vreemd dat een vrouw nog wel zoo onomwonden de
waarheid zei over alles wat met den oorlog in verband stond. Van
dat gedacht kwam men een paar jaar later wel terug toen Mary Lee
den prijs won van 5000 pond uitgeschreven voor den besten oorlogsroman. Al noemde men West's boek een klein meesterwerk, niemand,
zelfs niet haar grootste bewonderaar, kon voorûen dat ze in I922
zoo'n schitterend boek schrijven zou als « The judge» bleek te zijn.
In Amerika plaatste men haar aanstonds in de voorste gelederen
terwijl men in Engeland er meer gereserveerd tegenover stond. De
schrijfster had nl. een geweldig scherpe pen en moest zich dus van
zelf vijanden maken. Hier wordt het probleem der verhouding van
de ouders tot hun kinderen volledig uitgewerkt. Niet alleen psychoanalytisch, ook poëtisch is het een mooi boek waarin alleen op de
niet onvermijdelijke ontknooping iets kan worden afgedongen.
« Strange Necessity» (I928) munt uit door zijn onverbiddelijke, onvermoeibare, ja haast fanatieke jacht naar de waarheid. Te bewon··
deren vallen hier vooral haar psychologisch doorzicht, haar diep
schoonheidsgevoel, de prachtige metaphoren doch ook haar loslippige en humoristische stijl. Als ze ziet dat haar schoonheidsgevoel, haar humor of haar romantisme haar in den weg staan voor
het franke tegemoettreden van een onaangename waarheid of haar
te kort brengen bij sentimentalisme laat zij ze alle varen en zoekt
verbitterd en geërgerd naar een andere verklaring voor het doen en
laten van het menschelijk wezen die tenminste eenige tegemoet·
koming beteekent voor onze eeuwige verbijstering. « Harriet Hume»
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het vorig jaar verschenen, is beslist een achteruitgang op vorig
werk. Deze nevelige expeditie in de regionen der fantasie doet ons
terugverlangen naar haar vroegere analyse en feminisme.
NAOMI ROYDE-SMITH is de vrouw van den bekenden engelsehen
tooneelspe1er Ern. Milton. Ze begon haar letterkundige carrière als
journaliste, was daarna tooneel-criticus, werd uitgeefster en begon
in 1925 plots met het schrijven van romans. Sedertdien verschenen
er 7 van haar en 2 tooneelstukken. Toen de directeur van het experimentee1e theater van Vassar College het vorig jaar Engeland bezocht
en haar stuk « Balcony» (1927) zag, vond hij het symptomatisch voor
de nationale vermoeidheid die zich ook op ander letterkundig gebied
in Engeland openbaarde. In haar huiselijke versiering neemt de kleur
een voorname plaats in. Zoo ook bekleedt het koloriet in haar werk
een eersten rang. Zeer eigenaardig is, in tegenstelling met de meeste
vrouwen die we tot nog toe bespraken, dat elk werk van te voren
heelemaal klaar is in haar geest. Ze heeft het maar neer te schrijven
en stuit dan enkel op die groote moeilijkheid van het schiften, het
wikken en wegen. Ieder van haar romans munt uit door die afwezigheid van overdadigheid en de aanwezigheid van een haast zorgeloos
neergestrooiden rijkdom. Wijl ze absolute stilte noodig heeft om te
schrijven trok ze naar een bungalow en schreef daar in 3 weken tijds
ruiar (. Tortoishell Cat» (1925). En nog vóór het jaar om was had
ze haar « Housemaid» klaar. Beide werken werden door de pers begroet, niet als een schoone belofte, doch als een mooie verwezenlijking waarin de zeer persoonlijke stijl en het uiterst ontvankelijke
gemoed werden opgemerkt. Het luidop voorlezen van Ruskin door
haar moeder heeft zeker bijgedragen tot het vormen van dien he1deren stijl die haar eigen is. Alleen Walpoleen Kenneth Graham
kunnen met haar wedijveren "in het doen aanvoelen van het magische
dat ieder jong leven omgeeft en dat ze zoo schitterend weergaf in
haar « Children in the wood» (1928). Hetzelfde jaar als dit verscheen
haar « The Lover» dat ze in één week afmaakte op een hotelkamer.
Haar beste roman verscheen het vorig jaar « Summer Holiday» (1929)
dien we uitvoerig bespraken in Boekz;aal 1929 : 324. Hierin wordt
blijk gegeven van een ongewoon psychologisch doorzicht en het is
een mooie karakterstudie doch het is een gevaarlijk boek voor de
jeugd en het einde kan ons beslist niet bevredigen. Haar laatste roman
.n The [sland» (1930) is een vervolg en het slot op de 2 voorgaande
die samen een trilogie vormen. Het is een triestig boek al herschept
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de figuur van Josepha de laatste pagina's door den zonneschijn
van haar lichtende persoonlijkheid. Het gaat hier over de langzame
verslaving van de argeloos vereerende Goosey door haar verafgood
ideaal dat haar onschuldige genegenheid geleidelijk exploiteert en
ten onder brengt.
De katholieke roman is vertegenwoordigd door Mrs. BellocLowndes, Mrs. Kaye-Smith, Mrs. George· Norman, Isabel Clarke,
Miss E. C. Alder e. a. Doch de tweede is de voornaamste om haar
productie en GRACE ASHTON de meest belovende voor de toekomst.
Zij was nog geen 18 toen haar eerste roman verscheen die een geweldig succes had. In een land waar 12000 boeken per jaar verschijnen
is het publiceeren van een roman iets zeer gewoons en het is ook geen
ongewoon feit dat een eersteling direct beroemd wordt. Doch zooals
Kees van Hoek, die haar bij de nederlandsche spraakgemeente inleidde, zegt : « indien uit die enorme massa, waarin zelfs het goede
nog een al te redelijke kans maakt onopgemerkt onder te gaan, een
boek in Juni verschenen, in September zijn 2 6 druk beleeft, in
November aan Amerika verkocht wordt en in December zijn fransche
vertalingsrechten geplaatst ziet, dan is dit iets bijzonders en het wordt
wel uitzonderlijk opmerkelijk indien men erbij in aanmerking neemt
dat het hier een eersteling is door een meisje van nog geen 20 jaar.
« Race» vat een thema aan dat zelfs de geroutineerden altijd zorgvuldig vermeden hebben : het conflict tusschen het Christendom
in een gemengd Christeli;k- Joodsch huweli;k.· Hier valt dus niet
alleen het succes doch ook de durf van een debutante te bewonderen.
Het is een werk met sterk geconcentreerde denkkracht, scherp opmerkingsvermogen, voortreffelijke teekening en ontwikkeling van
bijkans alle ten tooneele gevoerde karakters, geniale typeering,
machtig beschri;vingstalent, van geest en leven vonkenspattende
dialogen en weldoende onpartijdigheid. Heel de engelsche grootpers,
zegt V. Hoek verder, heeft unaniem dit werk geprezen als een schitterend begin van wat bij voortgaande ontwikkeling een der grootste
schrijvers-carrières belooft te worden. » Haar tweede roman « Shackles of the Pree» heeft de beloften van haar debuut niet beschaamd.
Dit boek is veel subtieler en vraagt een heel ander publiek.
Hier gaat het erover in hoeverre we ons vrijmaken kunnen van de
schakelen der toevallige omstandigheden en de banden die ons aan
onze familie en vrienden binden. In dit boek wordt, evenals in het
vorige, te veel herhaald, er is te veel verbosity spruitend uit de over-
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vloedige stof. Ze verhoogde haar reputatie nog met haar derde boek
(, Sons of Jacob» (1930) waarin de markante figuur van Jay haar
gelegenheid geeft om hier en daar in de soberheid en de vaak ongewilde dramatiek van het verhaal, haar humor bot te vieren. In dit
werk ziet men dat de schr. zich de lessen der kritiek ten nutte heeft
gemaakt. Het overtollige is verdwenen en de stijl is ook veel levendiger geworden. Geloofsgenooten en anderen volgen met stijgende
belangstelling den ontwikkelingsgang van dit ongewone en schitterende talent dat gekoppeld aan de namen van Belloc, Chesterton,
Baring, Mackenzie e. a. den katholieken naam weet hoog te houden
in de angelsaksische wereld.
In de school der locale kleur neemt de meest consistente volgelinge van Hardy, de in 1929 tot het katholieke geloof bekeerde schrijfster SHEILA KAYE-SMIfH een zeer voorname plaats in. Zij kiest
tot achtergrond voor haar werk vooral Sussex dat, dank zij haar,
even bekend geworden is in de literatuur als Hardy's Wessex. Ze
heeft een zeer intieme kennis van haar geboorteland waarin ze tot
1924, het jaar van haar huwelijk en vertrek naar Londen, onophoudelijk verbleef. Haar kunst wortelt in den grond waaruit ze al
haar kracht put. Bij haar komt even duidelijk de bovenaardsche,
dwingende kracht der natuur uit als de aan haar ontsprongen energie
en vitaliteit harer karakters. Het land, de arbeid en de godsdienst
zijn de leidsterren harer kunst. Van af haren eersten roman «( The
tramping Methodist» (1908) valt dat vasthouden aan een godsdienstig
ideaal op. Antiang1icaansch is ze altijd geweest en in elk van haar
boeken vallen de ang10-katholieke ideeën op. Die evolutie naar het
katholicisme was zoo duidelijk dat Dr. Karl Arns in 1928 nog schrijven kon dat de religieuse gedachte bij haar ( onrustbarend» aan het
veranderen was en hij vroeg zich af waarheen het ( instinct» haar
ten slotte wel leiden mocht. De (( genade» heeft niet alleen haar,
doch op denzelfden dag ook haar man, een protestantschen geestelijke, in den eenig waren schaapstal gebracht. « Sussex Gorse» {1916},
« Johanna Godden » {1921} en « Johanna Godden married » hebben
alle tot onderwerp den strijd van den landman om de onontgonnen
heide te overmeesteren en eindigen alle met de zegepraal van onverdroten, noesten ijver. Onder den oorlog schreef ze « Little
England IJ {1918} waarin de invloed van dat wereldgebeuren op een
klein dorpje weergegeven wordt. Haar meest beteekenisvolle boek
daarna was « The End of the House of Alard» (1923). Het is meer
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wat de Duitschers noemen een « Heimatroman », een tragedie tusschen ware vrijheid en de innerlijke gebondenheid aan de, door verschillende generaties geërfde traditie. Stella Mount, de heldin van
dit boek, herinnert ons aan de mooiste vrouwenfiguren in de heele
engelse he literatuur. Hier is alles echt, geen enkele valsche noot,
geen overdrijving. Buiten haar I6 rorr..ans heeft ze nog op haar actief
een bundel korte verhalen, twee bundels gedichten en een levensbeschrijving van Galsworthy. Hierin toont ze zich een van de
schranderste critici die Engeland op dit oogenblik bezit en bij meer
dan een literairen wedstrijd werd beroep gedaan op haar talent.
KATHLEEN COYLE. De twee schitterendste vertegenwoordigers
van Ierland in de moderne engelsche literatuur zijn ongetwijfeld
Lady Gregory op het gebied van 't tooneel en Katherine Tynan
Hinkson in de dichtkunst. Doch ook op het terrein van den roman
en het korte verhaal laten de vrouwen zich daar niet onbetuigd.
Getuige daarvan de figuur van Kathleen Coyle die de eer voor zich
opeischen mag met « A floek of Birds» een van de roerendste romans
te hebben geschreven van den laatsten tijd. Te voren waren reeds
van haar hand verschenen « The widow's house », « ft is better to tell »,
« Liv.» enz. In « Liv» beschreef ze Noorwegen met zijn fjelds en
fjords en zijn groote stilte en daarna Parijs. In ~ Les Nouvelles littéraires ,) (29 Nov. I930) deelt ons L. Gillet enkele bijzonderheden
mee over deze schrijfster die in Parijs verblijft op het oogenblik en
waarin onze Juf. Be1paire steeds een groot belang heeft gesteld.
K. Coyle stamt uit het graafschap Donegal in Ierland aan de
uiterste N.W. kust. Al heel jong zette ze zich aan het schrijven want
reeds op 9 jarigen ouderdom had ze een verhaal af. Doch de inspanning die haar dit werk gekost had viel haar zoo zwaar dat ze voor
altijd meende te moeten vaarwel zeggen aan de literatuur. Doch het
schrijven zat haar in 't bloed en het duurde niet lang of de invloed
van haar grootmoeder, die een bekende schrijfster was in haren tijd,
deed zich gelden. Het verdeelde Ierland was ook in deze familie goed
vertegenwoordigd. Die grootmoeder had nl. 2 broers waarvan de
eene katholiek en de andere protestantsch bisschop was. Dat verscheurde Ierland beschrijft K. Coyle in haren laatsten roman « A
Floek of Birds» die speelt in 19I9, den tijd van de broedertwisten
tusschen de Black en de Tans. Doch het eigenaardige van het werk
is dat het wel een episode weergeeft uit dat Schrikbewind doch
gezien door de oogen van een moeder wier zoon ter dood is veroor-
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deeld. Het gaat over den laatsten dag van dien veroordeelde met
als center, het hart van zijn moeder, die hier de moeder wordt van
al die ongelukkigen die hun leven laten moesten voor hun moeder :
lerland. Ze is de volmaakte menschelijke uitbeelding van onze christelijke Pi eta. We weten natuurlijk niet of de schrijfster dit beeld voor
oog en heeft gehad. Doch een feit is dat haar werk de literaire omzetting is van dit heerlijke thema. Het verhaal begint na het einde van
het proces en nooit zullen we te weten komen waarom die ongelukkige veroordeeld werd, want de schrijfster heeft slechts oog en oor
voor het moederhart en wat erin omgaat als gevolg van deze veroordeeling. Alles wat er buiten gebeurt schijnt in de mist plaats te
grijpen en het licht wordt slechts geworpen op de niet-begrijpende
moeder. En hoe de anderen ook in opstand komen en hemel en aarde
beroeren voor een vrijspraak, zij is slechts pijnlijk bezig met een
tweede geboorte van haar kind voor een beter leven. ln zijn geweldigen eenvoud, zonder tusschen- of bijepisodes, gaat dit boek recht
op zijn doel af; de minste bijzonderheden leiden tot de geweldige
ontknooping; de mecru;nische nutteloosheid van het leven wordt
scherp gecontrasteerd met het diepe innerlijke leven dat hier gevoerd
wordt. Dit alles is iets ongewoons in de moderne literatuur. En wel
des te meer wijl die moeder niet het sterkend geloof bezit, evenmin
als haar andere kinderen, en ze toch tot die overgave komt die de
christenen enkel vinden in het gebed. Haar ({ Amen» bij een toevallig
bezoek aan een kerk heeft dezelfde waarde als ons ({ Uw Wil geschiede». Daarom bevredigt het einde van dit boek toch, want de
smart, die het leven verduistert is slechts de schaduw van een wolk
die uiteendrijft als een vlucht vogels. Wie een schitterend voorbeeld
hebben wil van heerlijke zielssereniteit en heldhaftige nederigheid
leze dit werk dat een echte revelatie zijn zal in de zin- en gedachtenlooze moderne literatuur.
Evenals sommige schrijfsters den aangeboren zucht naar
Society-romans» hebben weten te exploiteeren, evenzoo hebben
andere weten te profiteeren van het nieuwsgierig belang dat de
doorsnee Engelander stelt in geschiedenis. De grootste en beste
vertegenwoordiger van den historischen roman is ongetwijfeld
I(

MARJORIE BOWEN.

Begin Februari van dit jaar verspreidde zich het sensationeele
nieuws dat deze schrijfster onder meer dan een deknaam werkte.
En hoe noode ze het ook deed, ze heeft bekend dat dit werkelijk
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zoo is. We weten nu dus dat de meisjesnaam van M. B. was Gabrielle
Margaret Campbell; dat ze eerst gehuwd is geweest met Signor
Costanzo en later met Mr. Long; dat ze al heel vroeg, op aanraden
van haar uitgevers, den schuilnaam Marjorie Bowen koos, waaraan
ze tot nu toe getrouw is gebleven. Doch ze legt zoo'n werkzaamheid
aan den dag dat één pseudoniem haar niet volstond. En daarom publiceerde ze terzelfdertijd bij andere uitgevers onder de namen ROBERT
PAYE en GEORGE PREEDY. Bij het 40-tal werken dat ze eerst dus al
op haar naam had dienen nu nog die andere te worden gevoegd die
onder de laatst vermelde pseudoniemen werden uitgegeven.
Al aanstonds dient te worden opgemerkt dat ze wel uiterst
sympathiek staat tegenover alles wat de Lage Landen aan de Zee
betreft die ze aan de engelsch sprekende millioenenwereld heeft
geopenbaard. Doch we stippen terzelfdertijd aan dat ze protestantsch
is in haar geschiedbeschouwing, in haar werkje « Blaek Magie) zelfs
uitgesproken antipaapsch en we doen dus goed den raad van
K. v. Hoek niet in den wind te slaan, haar niet te lezen nl. « zonder
het korreltje zout, hier en daar zelfs een flinke dosis zout der katholieke geschiedeniskritiek. )) Heel de engelsch sprekende wereld door
staat ze bekend als een geziene schrijfster met ongemeen varieerende
begaafdheid. Voeg daarbij dan nog dat ze over ons met welgevallen
heel wat heeft neergepend en het zal overduidelijk wezen dat een
waarschuwend woordje hier niet misplaatst is. Naar aanleiding van
het verschijnen van « The Netherlands display'd); stond ze een interview toe aan bovenvermelden hollandschen journalist en verklaarde
haar voorkeur voor de Nederlanden met dit woord van Pascal :
« J'ai fait choix d'une contrée ou l'atmosphère est propice à la lucidité de l'esprit)). Vóór dit boek had ze reeds gepubliceerd: « I will
maintain ll, « God and the King)), ( Defender of the Faith» welke han·
delen over den Stadhouder Wiliem. « Prince and Heretie » en « William
by the graee of God » spelen rond Willem den Zwijger en sluiten ahw.
bij elkaar aan. Op 17 jarigen ouderdom publiceerde ze haren eersten
roman. Een moderne roman is « Five Winds ll. Ze schreef ook heel
wat short-stories. Een bundel daarvan « Windfalls)) (I927) kreeg den
Eve-prijs. Een andere bundel " White Hyacinths )) maakte haar zoowel
aan deze als aan gene zijde van den Oceaan beroemd.
Om te bewijzen dat deze schrijfster haar brood werkelijk niet
in ledigheid eet vJÎjzen we er ten slotte op dat ze veel doet aan schilderwerk en fraaie handwerken en zich bezig houdt met de opvoeding
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van haar 3 zoons die ze heelemaal niet den indruk zou willen nalaten
dat zij ze verwaarloost om haar kunst. En om een staaltje te geven
van haar phenomenale bedrijvigheid wijzen we terloops op hetgeen ze op 't oogenblik voor den boeg heeft : In de eerste weken
van Feb. 31. kwamen twee tooneelspelen uit onder den naam
G. Preedy. Het eerste « The Rocklitz», naar den roman met dien
naam, speelt in het Duke of York's theater te Londen, en het andere,
« General Crack» ook uit een roman van haar getrokken, wordt opgevoerd te Oxford. In dezelfde maand verschijnt haar roman « Tumult
in the North», onder den naam G. Preedy, en een andere roman
( Brave Employments» onder den gewonen naam M. Bowen. Een
ander <:tuk « Rose Giralda» werd aangekocht om in Londen op de
planken te worden gebracht en ze werkt tevens aan een anderen
roman ( The Pavilion of Honour »).
Marjorie Bowen is in de volle kracht van haar talent en kan gemakkelijk 4 of 5 romans per jaar produceeren buiten haar tooneelspelen, essays en korte verhalen.
Wijl ze verklaart met haar drie deknamen door te gaan zooals
in het verleden, en als 't moet er nog een vierden aan toe te voegen,
zullen we moeten oppassen een volgenden keer niet in het ootje te
worden genomen als er weer eens onverwacht een schitterende ster
verschijnt aan den literairen hemel en heel de wereld der kritiek
overhoop gezet wordt met speculaties over de toekomstmogelijkheden van zoo'n first-class first-novel.
In veel letterkundige werken gaat men uit van een zekere anticonventioneele conventie en het ongelegene wordt niet alleen het
gewone en 't prijzenswaardige doch tevens het geriefelijke. Dit is
valsch en moet ons ten slotte een wereld scheppen even ver van de
werkelijkheid verwijderd als de film-milieu's het nu al zijn. Niemand
heeft zich meer tegen die valsche opvatting gekant dan EDITH YOUNG
wier beste eigenschap dan ook is : waarachtigheid. Zij geeft de zaken
zooals ze zijn. Een oordeel spreekt ze niet uit omdat, volgens haar,
de artist niet oordeelen moet. Schoonheid domineert bij haar het
kwaad en eerlijk verkondigt ze de naakte waarheid. Haar karakters
spreken voor zich zelf. Ze zijn niet geforceerd uit sensatiezucht en
ze trekt ook niet te veel wissels op de bank der probabiliteit. Later
zal men wellicht twisten over dit punt, doch voor 't oog en blik is haar
catharsis zeker weldoend in zijn uitwerking op de literatuur. Elk
van haar intriges voldoet aan de wetten van Aristoteles en is een
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logisch gevolg van het voorgaande. « Moor Fires», « The Misses
Mallet», « William» en « The Vicar's Daughter» zijn elk wel een
compleet werk op zich zelf doch men doet best ze in verband met
elkaar te lezen wil men er de volle kracht van genieten. Haar laatste
roman : « Lisa» is zoo even verschenen. Het is, evenals de vorige,
een zeer interessant boek waarin ook weer die gezonde humor uitblinkt die haar ander werk kenmerkt. Het is een humor die niet
droog is of nukkig; ook schrander is het woord niet; het is eerder
een mengsel van alle drie, iets wat de Franschen zouden noemen
« espièglerie» en dat haar heele werk doorament zoodat we bang
zijn er iets van te missen.
We wezen tevoren al even op het dichterlijk werk van V. Sackville- West. Voornamer is echter KATHERINE TYNAN, de moeder van
de jonge, zeer begaafde schrijfster Pamela Hinkson. Ze was een der
leiders van de Iersche Renaissance-Beweging die ze beschreef in
haar herinneringen « 25 Years ». Ze publiceerde 6 bundels gedichten waarvan de eerste verscheen in 1892 « lrisch Love-Songs» en de
laatste in 1928. In Sept. van dit jaar verscheen haar verzameld werk
met een inleiding van haar bekenden landgenoot: A. E. (G. W.
Russell). Onlangs verklaarde niemand minder dan Stephen Gwynn
dat ze de fijnste dichteres was die Ierland had voortgebracht, wellicht
de fijnste in heel de geschiedenis van de engelsche dichtkunst. En
een Iersch blad noemt haar (Ione of the loftiest and purest poets
of our century».
Dit jaar verscheen ook het verzameld dichterlijk werk van EDITH
SITWELL dat niet minder dan 10 bundels bedroeg. Ze is de zuster
van Osbert en Sacheverell Sitwell. Dit trio werd onder den oorlog
beroemd als leiders van de bekende kubistische revue « Wheels »
die een geweldige revolutie inleidde tegen de populaire poëûe van
den tijd en vooral gericht was tegen de Georgian School (Munro,
Drinkwater enz.) en het Victorianisme. Ze werden vooral geïnspireerd door schrijvers als Baudelaire en Verlaine en ontleenden hun
metho~es aan de kubistische en andere radicale scholen. Ze munten
alle drie uit door een ongewone sensibiliteit. Edith's werk is misschien het meest begrensde in zijn draagkracht en zijn woordenschat,
het meest kubistische in zijn beelden en het ongewoonst in zijn
vrije verbinding van de meest sensueele indrukken. Doch ze is de
meest begaafde kunstenaar van de drie, die steeds uit den cultuurachtergrond treden wil en er toch steeds naar terugkeert. Ofschoon
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in geen enkel van de europeesche of overzeesche literaturen, op
T ooneelgebied de vrouw een voorname rol vervult kan toch van
Engeland worden gezegd dat er daar, vergelijkenderwijs gesproken,
meer zijn dan elders die zich aan tooneelwerk hebben gewaagd.
Onder degenen die in één adem genoemd worden met de mannelijke
figuren vernoemen we enkel E. Baker en Lady Gregory. EUSABETH
BAKER is van beroep privaat-secretaresse en schrijft maar in haar
vrije uurtjes voor het tooneel. Haar eerste werk dagteekent van 1907
en sedert zijn er nog een dozijn aan toegevoegd. Evenals Githa
Sowerby wendt ze zich vooral tot het alledaagsche leven voor haar
stof; ze heeft het aangedurfd heel gewone menschen op de planken
te doen verschijnen. Door haar oprechtheid, haren eenvoud, haar
ontledingskracht en haar diepgang heeft ze zich een eereplaats
veroverd tusschen degenen die vóór den oorlog de « Jonge Naturalistische School)J vormden.
In tegenstelling met andere succesvolle dramaturgen begon LADY
GREGORY pas laat in haar leven tooneelwerk te schrijven. Te voren,
d. w. Z. tot omtrent haar 40e jaar, hield ze zich bezig met het vertalen en bewerken van Iersche legenden. Zij is een van stichters
van The Irish Literary Theater in Dublin dat later het Abbey
Theater worden zou. Ze is een van de markantste figuren uit de
Iersche Renaissance Beweging. Yeats alleen uitgezonderd, heeft niemand meer bijgedragen tot 't succes der Iersche Dramatische Beweging. Haar bijzondere verdienste ligt op 't veld van het blijspel en
de beste van haar kleine volksspelen zijn misschien de eenige ware
comedies die de modernen hebben voortgebracht. Haar eerste werk
dagteekent van 1904 en in 1928 verscheen haar laatste bundel van
drie stukken waarvan « Sancho's Master)) en « The would be Gentleman)) eerder variaties zijn op Don Quichotte en Mr. Jourdain.
Doch « Dave)) is werkelijk een eigen creatie. De humor van Lady
Gregory is steeds van een zeer subtielen eenvoud en spreekt vooral
tot hen die onder 't lachen door hun gevoel niet willen vergeten. En
in die atmosfeer van « charming obviousness)) leven en bewegen al
haar karakters.
CLEMENCE DANE is de schrijfster van het zeer bekende spel
« A bill of divorcement I) dat gevolgd werd door het even groote succesnummer « Will Shakespeare)J. Daarop volgden dan nog een 6 tal
niet onverdienstelijke stukken doch die het niet bij de vorige halen.
Zooals Lady Gregory het hare' bijdroeg tot de vogue en de hooge
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standing van 't lersche Tooneel zoo werkte Miss Baker mee tot de
verheffing van 't tooneel dat zich in de provincie ontwikkelde, onafhankelijk van Londen. En ook Githa Sowerby, vooral met haar
bekend stuk « Rutherford and Son» droeg een steentje bij tot de
emancipatie van den buiten. En na het verval, z;oowel van het Iersche
als van het Provinciale Tooneel stond er weer een jongere generatie
op, in 't begin van den laatsten oorlog, waarmee de cyclus wel volledig scheen en waarin Cl. Dane o. a. niet onverdienstelijk werk
leverde. Doch, noch zij noch haar mannelijke compagnons haalden
het bij het ernstige constructieve drama van de eerste decade.
De over-gestandardiseerde Amerikaan heeft een compensatie
noodig die hem door het avontuurlijke en sentimenteele wordt
gegeven. De meer en meer verindustrialiseerde Engelschman voelt
ook die behoefte en het moet ons dus niet verwonderen dat engelsche vrouwen zich voor de taak gespannen hebben om de noodige
veiligheidskleppen te geven voor die overbedrijvigheid van 't sterke
geslacht. Conan Doyle en cs. steken hier natuurlijk iedereen den
loef af. Doch er zijn op dit oogenblik al schrijfsters die hem naar de
kroon dingen al brengen z;e het nog niet zoover als de amerikaansche
I. Brigge Myers die onlangs nog een prijs van 10.000 dollar in de
wacht sleepte voor het beste detective verhaal.
Mrs. BELLoc- LOWNDES schrijft niet voor hen die uitsluitend
van puzz;les houden. Ze geeft nl. nevens haar over 't algemeen z;eer
interessant verhaal een verbazend scherpen kijk op het menschelijk
karakter en er is misschien niemand die beter dan zij de werkelijke
typen van vandaag uitbeeldt die gemeenlijk bij misdaden betrokken
zijn. Met Mrs. Rickards is ze de eenige die overtuigend een vrouwelijke misdadiger heeft uitgebeeld. Zeer karakteristiek is bv. op dit
gebied haar «( One of these ways» ofschoon het niet haar beste werk is.
Tus!lchen degenen die ervan overtuigd zijn dat een detective
of mystery verhaal werkelijk een kunstwerk zijn kan, al is 't dan ook
begrensd in zijn artisticiteit, zijn Mrs. ACATHA CHRISTIE en DOROTHY
SAYERS. Van het laatste werk der laatst genoemde « Strong poison»
(1930) kan worden gezegd dat het absoluut « first c1ass» is. Het
doet ons lachen door al de griezelementen heen die 't ons op 't lijf
jaagt en het munt darenboven uit, door zijn voornamen en spannen~
den stijl. Van A. Christie kunnen we zeggen, dat, al is er verschil
van geha1te in haar werk, ze toch een trap hooger staat dan zooveel
andere die dit genre bij voorkeur behandelen.
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We hebben dit artikel niet willen verlagen tot een loutere nomenclatuur en tevens willen zorgen voor een tamelijk goed overûcht
van de beste producties op het zeer uitgebreide literaire veld. We zijn
echter heelemaal niet op het einde gekomen van onze taak. Er vallen
nog zooveel namen te vermelden vooral onder de succes-schrijfsters
van het oogenblik. We willen die om te besluiten hier enkel memoreeren in het vooruitzicht haar bij tijd en gelegenheid beter tot
haar recht te laten komen. Daar zijn nog o. m. de aristocrate uit de
letterkundige wereld: H. Handel Richardson; de schrijfster van het
jongste succes-boek « Mosaic » : G. B. Stern; Rosamund Lehmann
die het boek leverde voor de maand Augustus voor de Book Society :
« A note in music» ; Kath. Suzannah Prichard die vooral over
Australië schrijft; Margaret Kennedy die (\ The constant Nymph»
schreef een van de beste best-sellers van onzen tijd; Norah Hoult
die zich met haar eersten roman « Time, Gentlemen 1 Time 1» van
meet af aan tusschen de allerbesten rangschikte; Sylvia Townsend
Warner, die niet alleen romans schrijft doch ook gedichten en een
autoriteit is op gebied van Tudor muziek; Phoebe Fenwick Gaye,
pas 23 jaar, en reeds schrijfster van 2 romans van ongewone distinctie;
Claire Spencer die in « Gallows Orchard » de bijgeloovigheid en wreedheid van de massa hekelt; Stella Benson, romanschrijfster en dichteres; Kathleen Coyle, schrijfster om. van « Liv», een boek dat zoo
gevoelvol geschreven is dat het meer een levend en intiem contact
is met een uiterst sensitieven geest dan een gewone roman; Beatrice
Seymour schrijfster van « Youth ndes out» dat 3 UItgaven beleefde
op 14 dagen; de dochter van de bekende schrijfster Mrs. de la
Pasture : E. M. Delafield; Storm ]ameson; de achternicht van den
grooten Tennyson : F. Tennyson ]esse, niet alleen romancière doch
ook geen onverdienstelijke tooneelschrijfster; de bekende criticus
Sylvia Lynd; Naomi Michison; Muriel Hine; Norma Lorimer; laan
Conquest; Hilda Vaughan; Romer Wilson; Hope Mirrlees; E. B. C.
]ones en zooveel andere waarvoor we verwijzen naar onze artikels
en recensies verschenen in de laatste jaargangen van Boekzaal.
Verviers, December 1930.
Ten gerieve onzer lezers en lezeressen die wellicht de Engelsche
Taal niet voldoende machtig zijn om het werk van de hier behandelde
schrijfsters in het oorspronkelijke te lezen wordt hier een lijstje gegeven
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van enkele Fransche en Nederlandsche Vertalingen der meest
vorragende)' vrouwelijke producties.

«

her-

BARCLAY (FLoRENcE

Ma vie pour la tienne, 26 e mille; PIC'n.
L'amour au bout du fil, 63 e édit., PIon.
La Chatelaine de Shenstone, 78e édit., PIon.
En suivant l'Etoile, 66 e édit., PIon.
Le Jardin dos de Chris tabel, 54 e édit., PIon.
Le poison de la Jungle, 42 e édit., PIon.
L' Auréole brisée, 66 e édit., PIon.
Les Dames blanches de Worcester, 50e édit. PIon

ASHTON (GRACE)

Ras (Ned. Vert. ??)

SINCLAIR (MAY)
BOVEN (MARJORIE)

Arnold Waterlow (Ned. van Louis Blok)
:--Un romanesque (Marc Logé).
Schimmen uit het verleden.

KENNEDY (MARGRET): De trouwe Nimf (J. A. Waldorp- Van der Togt)
La Nymphe au camr fidele (L. Guilloux)
WEBB (MARY)

Sarn (Fr. vert. v. J. de Lacretelle)

WOOLF (VIRGINIA)

La promenade au Phare (Lanoire).

LEHMANN (ROSAM.)

Poussière (J. L. Vaudoyer).
Une note de musique (Jean Talva).

DANE (CLEM.)

Légende (Fr. vert. v. J. Scialtel).

MILLIN (SAR. GERT.): Les enfants abandonnés de Dieu (Ch. Jacoh).
MIRRLEES (HOPE)

Le choc en retour (S. Martin-Chauffier).

WYNNE (PAMELA)

Ank is 'n malle.
De held harer droomen
Blank en Bruin
Verborgen verlangens
Getemd
Onder de Klamboe
Mademoiselle Dahlia
Avondgloed (Chr. Moresco-Brants)

ROWLANDS (EFFIE)

De moord op het tuinfeest.
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VIER DRINKLIEDEREN
van

GILBERT KEITH CHESTERTON

Vertaaid door Anton van

Duinkerken~

I

DE ENGELSCHMAN
Sint Joris was een Engelschman
en vóór hij den draak versloeg
dronk hij drie liter engelsch bier
in een echte engelsche kroeg!
En had hij ook dagenlang gevast
in harnas of boetepij
ik raad u : geef hem geen boter en brood
of geef hem bier daarbij!
Sint Joris was een Engelschman,
galant heeft hij bevrijd
de dame, die ten draken maal
tot de galg werd opgeleid.
Maar sinds hij vocht voor Engeland
en tot engelsche ~eden kwam,
raadik u: bied hem geen boonen aan
of bied ~e hem aan met ham!
Nog is Sint Joris Engelschman
en als wij ten oorlog gaan
draagt hij het schild, dat hij eenmaal droeg
met ons wapenkruis vooraan.
Maar ofschoon hij een vroolijke kerel is
en bij voorkeur aan tafel wil zijn
raad ik u : geef hem geen nootmuskaat
of schenk hem een beker wijn!
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n
« HET HOOFD VAN DEN TURK»

Het « Hoofd van den Turk» kijkt bedroefd in de straat
omdat niemand van ons een glas wijn drinken gaat
sinds venijnige vrouwen tt beschaafder gelurk
uit theekopjes plegen in tt IC Hoofd van den Turk».
Hoe het « Hoofd van den Turk» uit het oosten kwam 1
- Waar een vorst van de kruisvaart, gevreesd als een vlam,
zijn volk een rantsoen gaf van bief met augurk,
daar plantte hij zijn speer met het hoofd van een Turk.
Doch het hoofd van den Turk overleefde dien man
in gepeinzen over tt onthoudings-gezwam
van propagandisten tegen den schurk
op het uithangbord van het « Hoofd van den Turk».
En het « Hoofd van den Turk» werd trouw aan zijn naam;
wijn komt er niet binnen. Wijn drinken brengt blaam,
waar de maan altijd half is en daadloos gehurk
. de houding der dragers van tt hoofd van een Turk.

66

lIJ
HET LIED VAN GOED EN KWAAD
Feest met wijn en vast met water
en uw deugd zal veiiÎg zijn;
God bemint die beide schepsels:
de een is sterk en de ander rein.
Als een engel uit den hemel
met een and're drinkwaar daalt,
dank hem vroolijk voor zijn gave,
neem ze - en werp ze bij den vaalt!
Thee gelijkt het moeder-oosten:
geel als een chinees eh gelaat,
gemanierd, maar - schoon fijnzinnig zonder zin voor goed of kwaad.
Vrouwen willen, als een harem,
samen bij den theepot zijn;
thee gelijkt het moeder oosten :
als het sterk is, is 't venijn!
Thee, al komt die uit het Oosten,
heeft haar edelaardigheid,
doch cacao is slap en zielloos,
doodgewoon een smerigheid.
Chocola is dom, lafhartig,
flemig, flauw en geesteloos,
zulk een drank kan slechts bekoren
aan den dwaas, die hem verkoos 1
Sinds de hemel al zijn water
toornig neergeregend had
en de goede dronk onteerd werd
door den dronkaard elker stad;
sinds « de wijn het bloed doet vloeien»
en «de drank het kerkhof vult D
zond de Heer ons soda-spuitsel
als een straf voor zóó veel schuld.
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IV
WIJN EN WATER
Vader Noë had een struisvogel-erf en reusachtige pluimvee-schat,
, hij at zijn ei met een kolenschop uit een eierdop, groot als een vat;
de soep, die hij dronk was olifantsoep, en walvisch de visch,
die hij ving,
maar dat alles was klein bij het kelderruim, waarmee hij uit zeilen ging;
en Noë zei menigmaal tegen zijn vrouw, als hij zat aan zijn
middag-festijn:
« mij kan het niet schelen, waar 't water blijft, als 't maar niet
verdrinkt in den wijn.
De waterval van de hemelrots viel schuimend over de pool,
- alsof hij het sterrenlicht blusschen zou - zoo als zeepsop in een
riool,
de zeven hemelen kwamen omlaag; een dronk voor de monden der
hel,
maar Noë klopte zijn ei en sprak: (( het regent of ik heb het niet wel,
het water staat boven den Matterhorn al zo diep als een kolenmijn,
doch mij kan 't niet schelen, waar 't water blijft, als 't maar niet verdrinkt in den wijn.
Maar Noë deed zonden en wij deden kwaad; wij hinkten op dronke,
mans been
tot, ons ter kastijding, een groote zwarte geheelonthouder verscheen,
sinds krijg je geen wijn meer in 't estaminet, in geen kroeg, noch op
Eisteddfod
want de watervloek is terug-gekeerd van wege den toorn van God,
en water moet bij den bisschop op tafel en op de begrafenis zijn,
doch mij kan't niet schelen, waar 't water blijft, als 't maar niet verdrinkt in de wijn.
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GEDICHTEN
van JOHN DRINKWATER
I

Voor een die ik liefheb
Toen ik boven kwam dien avond tt was al laat en in den gang
Was het donker,
Werd ik bang
Ineens
Zooals het nog wel gebeurt, liefste, meer dan eens gebeurt dat
Ik kende de muren zoo goed
En de platen die daar hingen, en hoe ze daar hingen wist ik,
Daar achter de deur stond mijn bed
En door tt raam in de trapzaal
Viel zelfs een straaltje maneschijn.
Alles was zoo vertrouwd, mijn vriendelijk tehuis.
En toch was ik bang
Ineens,
In het donker, om niets, als een kind.
Om de ruimte, de eeuwigheid en de vreemde pijn van gedachten
Zooals die me plaagden, vroeger
Toen ik nog klein was en de menschen hoorde
Zeggen op Zondag ; «( Zooals het was in den beginne
Nu en in alle eeuwen der eeuwen ...
Ik ben zes-en-dertig jaar oud
En de menschen zijn 'me goed gezind
En waarom de geesten me zouden bezoeken weet ik niet.
Magische dingen heb ik nooit uitgelokt,
Nooit heb ik tt heldre daglicht des geestes verlaten
Voor heimlijke tooverkunst die lichtgeloovige menschen
Gouden paden wil wijzen naar tt wonder.
l)
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Ik wist dat enkel eenvoud hier woonde
Zonder gekonkel, zonder vijandelijkheid,
En toch was ik bang
Als een kind in het donker, alleen .••
En toen, even plotseling
Overstroomde 't besef me van diep, wonderbaarlijk begrijpen
Een gevoel dat maar eens of tweemaal
Ons deel wordt, vluchtig als vogelroep
Die in diep-stillen nacht
Trillend de stilte bespeelt .••
'k Stond aan de deur, en daar
Was milde kaarsenschijn
En kameraadschap, en lust,
En ik wist
Dat het juist zoo zal zijn
Dat het juist zoo moet zijn
Met den dood.
Ik wist dat geen kwaad mij genaken kon in mijn angst
Want in mij was geen wrok tegen wat dan ook
En ik wenschte niets
In dat donker toen de angst kwam
Dan liefde, en deernis, en broederlijkheid
En het zou monsterachtig geweest zijn
Tegen den gang der natuur
En heel die simpele, ontzaglijke orde,
Had mij een kwade macht beslopen
Waar ik zelt zoo argeloos daar stond
Enkel vertrouwen in 't hart
En teederheid voor alle wezen rondom mij,
Zelfs voor de schaduw rondom mij
Gelijk een simpel klein kind.
En ik wist dat God
Wel moet verstaan hoe wij
Naar den dood gaan als kleine kinderen,
Zoo eenvoudig naar liefde trachtend
En naar liefdes beschuttenden arm,
Dat Hij een dorre God moest zijn, een God zonder humor.
Om met dat arme kleine verlangen te spelen
Als de kat met de muis,
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Daar Hij het ~e1f toch schiep
Binnen in ons •••
Misschien komt nooit die ~ekerheid weer,
Maar toen, voor een oogwenk,
Aan de deur
In het licht van de kaarsen
Was ik ~eker.
(Vert.

J.

De Bruyn).

II

Uit de Maan
Niets dan het maanlicht,
Door het getwijg van mijn meidoorn
Gla~end daar op mijn varens;
Niets dan de nacht :
Nu ontluikt hier de zilveren bloei
Van ~eewied diep in verzonken stad,
En nu laait ineens door mijn droom het bedied
Van menig donker, waarzeggend lied
Uit aloude tijden;
De varende zangers ~ongen het plechtig in zwijgende ~aal,
Zij kenden de wegen van tt hart want ze kenden den val
Van tt maaniicht dat tt zatte groen van den tuin
Zilver deed bloeien,
Dat grillig-getaalde boodschap bracht uit de maan,
Zooals nu, nu de varens betooverd onder tt getwijg van den meidoorn staan.
(Vert. J. De Bruyn).
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Rusland
door Maurice Baring.
Wat is die band, die u en mij verbindt '?
Hoe komt het dat uw lied van ebbe en vloed
Mij in een welbekende taal begroet '?
En als uw zwaar geheim mij droomend vindt
Hoe hoor ik dan een roep als van een vrind '?
Hoe raakt uw slaaploos wee mijn diepst gemoed '?
Uw lach en traan, uw sneeuw, uw korenvloed,
Uw bruine vlakten en uw eeuwge wind '?
Ik weet het niet, ik weet alleen: Wanneer
'k Uw jongens ûngend langs de straat ûe gaan,
Uw boeren zeisen zwaaien door het graan,
Uw kindren spelen langs den weg en zeer
Devoot uw mannen knielen voor een schrijn, Dan lacht mijn hart, bij u is 't goed cm zijn.
Uit «Selected Poems ».
Vertaald door J. DB BRum.
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FIGUREN
I

Bernard Sha w
door Willem Nieuwenhuis.
Wie ook maar oppervlakkig kennis neemt van de oordeelvellingen, die over Bernard Shaw ten beste worden gegeven, moet wel
tot de slotsom komen, dat 't aan de velen, die ûch wagen aan een
uitspraak over Bernard Shaw, bijster moeilijk valt om tegenover
hem eenige objectiviteit te bewaren. Er zijn voorûchtigen, die hem
niet begrijpen, en 't daarom maar 't verstandigst vinden, om 't niet
met hem eens te zijn. Er zijn roekeloozen, die hem niet begrijpen,
en 't daarom maar met hem eens zijn. En er zijn enkelen als Chesterton, die Shaw begrijpen en 't daarom niet met hem eens zijn. En
nu hel ik meer en meer over tot de slotsom, dat alleen de laatsten
vrienden van Shaw kunnen zijn. Want de eerste categorie, die der
voorûchtigen, heeft gelijk in haar afweer, doch wij komen met hen
omtrent het probleem-Shaw geen stap verder. En de categorie der
roekeloozen, behoort tot de revolutionnaire snobs, die Shaw zouden
kunnen doen brieschen van verachting. En iemand die Shaw begrijpt
en 't met hem eens is, bestaat niet. Het bestaan van zulk een mensch
zou Shaw ongetwijfeld een nieuwe reeks onbehaaglijke tooneelstukken doen schrijven om voldingend aan te toon en, dat deze eenling niet kan bestaan : heel zijn bestaan is een formidabele vergissing,
en toont alleen het belachelijke verval van een instelling als de
Burgerlijke Stand.
Wanneer ik ooit een boek zou schrijven over Bernard Shaw,
zou ik maar één titel kunnen vinden .••.. « Shaw of de laatste protestant)J. De laatste protestant niet in chronoligische volgorde, doch
gezien in het complete van zijn figuur; in de roekelooze eenzaamheid,
waarin hij zich werpt; in dit tragische lot, dat den heer Bernard Shaw
alleen laat om een heelal en deszelfs wetten uit te denken. Alles om
zich heen heeft hij weg gesprotesteerd, wanneer iets overeind bleef
staan, dan profiteerde 't alleen van het benefiet van den twijfel, doch
bij het verder leven werden de twijfels zeldzamer, en Shaw, overblijvende in de algeheele verwoesting, statuesker doch tevens grotes73

ker. Statuesker, want er was een verspilde grootheid in dit zoeken
der duistere ravijnen, die hem moesten onttrekken aan den blik van
den medemensch; grotesker, omdat juist dit tevens iets caricatuaals
verkreeg: de mensch, die voor den mensch wegkruipt, schijnt tevens
een weerbarstige poging te doen om aan zichzelf te ontsnappen.

***

Bernard Shaw is nooit. te begrijpen, indien men in hem niet
twee gestalten ûet, die hij ongetwijfeld tot één heeft weten te maken
in zijn levenswerk; de volmaakte individualist en de. volmaakte
puritein. De individualist en de puritein hebben trouwens veel
gemeen: de puritein moet, wil hij al het onzuivere weren, tot individualist worden. Al het algemeen-menschelijke en natuurlijk-menschelijke om hem heen is in den wortel verdorven, zoo is tt ook met hem,
doch de genade bedekt bij hem alles met een mantel, ook de oogen,
die den evenmensch en zijn kwaad niet meer kunnen zien, ook de
handen, die zich niet meer naar den evennaaste kunnen uitstrekken.
Nu vergeten we geen oogenblik, dat puriteinen en protestanten zooveel
beter zijn dan hun leer. Omdat zij gelooven, gelooven aan Iets buiten
hen, dat door al de verminkingen van den menschelijken geest
breekt met Zijn Liefde en Zijn Erbarmen. Doch Shaw was een puritein en een individualist, zonder aan Iets buiten hem te gelooven.
Dat Iets sloot hij wel niet positief uit bij zijn eenzaam ordenen van
het heelal, doch dat Iets kon alleen groeien in de toekomst en dan
zou tt veel kunnen gelijken op een onsterfelijken Bernard Shaw.
Nu is het probleem-Shaw, dit zij toegegeven, ongelooflijk gecompliceerd voor hen, die er niet in kunnen slagen den sleutel tot
zijn wezen te vinden. Want er zullen er weinigen zijn, die bij het
zien van zijn werk niet eens den greep der ontroering gevoeld hebben
aan de keel, forsch en mannelijk, gelijk het werk van Shaw steeds is.
En die ontroering vond dan waarlijk niet haar oorsprong in een verwoede zelf-analijse van Bernard Shaw, doch in een sociale tragiek,
die Bernard Shaw juist weer ten tooneele voerde. Doch hoe compleet
Bernard Shaw ook moge zijn, dit complete kan alleen bewaard
blijven door een onophoudelijk verzet tegen de guerilla van zijn eigen
hart. En dat eigen hart is het hart van een kunstenaar. Shaw vecht
levenslang tegen zijn kunstenaarschap, om tenslotte aan de gemeenschap der menschen enkele monumenten na te laten, die hij, in momenten, waarin zijn kunstenaarschap hem overweldigde, schiep.
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Soms in éénzelfde scène tracht Shaw weer de eigen ontroering te
ontloopen, te keeren zelfs door zelfspot. Doch wij hebben even in
zijn hart geblikt en den kreet gehoord als van een eenzamen vogel,
vliegend boven de eindelooze zee, nooit vindend het eiland, waar de
palm van de zegepraal groeit naast den olijf van den vrede. En wij
weten, en wij zijn vol liefde en vol deernis.

* **
Dit is de sleutel tot het begrijpen van Bernard Shaw. Volmaakt
puritein en volmaakt individualist {in zijn streven en neigingen, altoos
in strijd met de overweldigende ontroering van den kunstenaar.
Daarom is het bij hem eenvoudig en begrijpelijk, dat het zeer schoone
slot van « Majoor Barbara » bijvoorbeeld volkomen in strijd is met
het slot van « Een Satanskerel ». Doch wij willen hier niet zoozeer
Shaw's werk analijseeren, dan wel zijne persoonlijkheid karakteriseeren. En die persoonlijkheid is die van een verwoed puritein, die het
individualistische tot het uiterste wil cultiveer en.
De puritein, vooral de ongeloovige, wil verwerpen; alles wat hij
doet is een protest, is een getuigenis tegen. Alle streven echter neigt
naar de concentratie, en zoo ook het puriteinsche streven van Shaw.
Hij beoorloogde vooral de romantische geesteshouding, die zich uit
in de vereering der phraseologie of in de humanitaire zelf-streeling.
Van een levenswerk als dat van Bernard Shaw is niet spoedig de
balans op te maken, doch dat zijn werk van invloed is geweest op
de veelszins barsche en weerbarstige geesteshouding der jeugd van
heden, staat voor ons vast. En ook, dat die invloed volstrekt niet
funest is geweest, zooals soms door moralisten wordt beweerd :
moralisten, die van nature voorzichtig moeten zijn, zijn dikwijls
't vlugst met hun oordeel. Wat Bernard Shaw, in zijn strijd met den
draak der romantiek, zoo langzamerhand in kaart bracht, was toch
een stoïcijnsch levensideaal, belichaamd in een mensch verbluffend
veel gelijkend op Bernard Shaw (' zooals wij hem uit zijn werken
roken ». En de stoïcijnen bezitten een edelmoedigheid, die wij bij de
libertijnen missen, terwijl bij de romantici, op den keper beschouwd,
de edelmoedigheid dikwijls op een tranenvloed van bewogenheid
wegdrijft. Er is in het altoos geestig, scherp en gevat, maar eigenlijk
nooit verbjtterd verzet van Shaw tegen de romantische geestes- en
levenshouding een waarde, en dikwijls een waarheid ook: de waarde
van het algemeen-menschelijke nut boven dat der flonkering van
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pathetische deugden; de waarheid,' dat de groote heldhaftigheid
gevonden wordt in den strijd en de verzoening met het alledaagsche.
Shaw kunnen wij ook in het Katholieke transponeeren, en hem dan
beschouwen als de maker van het elfde gebod : « Du soUst dein
A1ltag heiligen ».
En nochtans, waar de vrienden van Bernard Shaw hem hier
begrijpen, zijn ze 't niet met hem eens. Want over de romantische
levenshouding heen, tast Shaw toch nog iets méér aan, iets wat
saamgevlochten is met het bestaan des menschen, zóó saamgevlochten, dat we 't moeilijk kunnen duiden; zóó saamgevlochten, dat
't zich zoowel op natuurlijk als bpvennatuurlijk gebied bij den mensch
gelden doet. Het verlangen naar het avontuur, de geheimzinnige
drang naar het roekelooze, het willen zien der dingen, als in een
feest, het zoeken naar een glans, een licht, een ster, - en ook de
heilige spi1z;ucht, en de dwaasheid van het Kruis. En van dit alles
ziet Bernard Shaw niets. Hij zou nooit - als Chesterton deed - een
boek kunnen schrijven over Broeder Frans, en hij kon eerst schrijven
over Sainte Jeanne D'Arc, nadat hij haar tot op één na de laatste
protestante had gemaakt. Er hebben wel eens geruchten geloopen,
dat Shaw een stuk wilde schrijven over Theresia van Avilla : en ik
geloof, dat dit stuk een triomf zou zijn gewee!>t der zakelijke nuchterheid over de mystieke vervoering : Shaw is niet nuchter genoeg om
te kunnen begrijpen, dat beiden kunnen samengaan. Bernard Shaw
moet om ons maatschappelijk nuttige puriteinen te schenken in zijn
zorgvuldig berekend Utopia veel van wat des menschen is wegsnoeien of wegschrappen. Hij kan 't niet. Niemand kan 't. Cervantes
- 't zou interessant kunnen zijn eens een vergelijkende studie te
schrijven over Cervantes en Shaw - toog uit om zijn Don Quichotte
belachelijk te maken en eindigde met hem te vereeren. Dickens deed
hetzelfde met Pickwick. Wanneer het doel der menschen slechts
alledaagsch was, dan is het hoogste en reinste ideaal een puriteinsch
nuttig maken van (\ allen dag», beter dan de dagen op te branden
in een nutteloos en verdwaasd festijn. Doch het doel des menschen
is zoo oneindig veel grootscher dan dit puriteinsch nuttig besteden
van u allen dag», al waren 't de dagen van dertig duiz;end jaren
(<< Back to Methusalem »). En al dit duiz;endvoudig andere» is niet
weg te snoeien uit het leven des menschen.
(t
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Het tragische en in zekeren zin ook het formidabele in dit
leven is, dat Bernard Shaw zelf het ontoereikende van zijn werk
uitstalt èn in dit werk èn in zijn leven. Hij is als volstrekt individualist
steêvast van meening, dat hij met den hefboom van zijn denken de
wereld uit de voegen kan lichten of den aardbol in de hengsels kan
houden, doch als de Wijzen der oudheid moet hij een steunpunt
bezitten buiten hem, en buiten de in hem belichaamde puriteinsche
nuttigheid. « St. Joan » was de eerste poging, en een grootsche poging,
wat de Katholieke critici (die overigens gelijk hebben) ook beweren.
Voor de eerste maal werd Bernard Shaw op enkele momenten stil,
de puritein en de individualist werd soms door een heilig meisje
geleid. En het heilige meisje bracht hem naar het keerpunt. Shaw's
leven is nog niet ten einde, doch hij koos verkeerd. Hij koos den weg,
waarop heel in de verte - wanneer bijvoorbeeld de menschen dertig
duizend jaar op aarde zullen leven - een godje prijkt met de scherpe
trekken van den heer Bernard Shaw. En Bernard Shaw, die alles
verwierp behalve zichzelf, schijnt op weg om alles te aanvaarden in
een wanhopig pogen om zichzelf te vergeten. Mussolini en Stalin.
Misschien voeren zij beiden naar den einder, waar het beeld van het
godje met de scherpe trekken prijkt.
Doch ook bij dit verval, voelen wij niets dan afkeer voor hen,
die den grijsaard bespotten om zijn geestelijke naaktheid. Want wij
vergeten niet. Vergeten niet zijn barsche eerlijkheid, zijn brandende
oprechtheid, vergeten niet den waan, dien hij verdreef, alvorens in
waan ten onder te gaan. En vergeten vooral niet de oogenblikken dat
de kunstenaar den puritein verdrong, en van deze strenge lippen
rolde een aanklacht tegen maatschappelijke verwording, heftig en
gloeiend al., van een boeteprediker .

n
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Thomas Hardy
door G. K. Chesterton.
Thomas Hardy, de schepper van groote tragedies, had heel
zijn leven lang de edelste les geleerd van de grootsche Grieksche
tragedies waarvan de zware donder in zijn stem, wellicht voor het
laatst, weergalmde. Hij mag eerder een heiden genoemd worden
dan een ketter, want nooit stond hij dicht genoeg bij het Christendom
om er mee in tegenspraak te geraken. Maar waartegen hij ook de
stem verhief, nooit klonk in zijn verzet een greintje van dien
uitdagenden overmoed, waarvoor de Grieksche tragedie helden en
vorsten waarschuwde. Hij wekte dikwijls ergernis, maar nooit was
hij hoogmoedig. Tot zijn laatste jaren toe, toen hij toch algemeen
gehuldigd werd als de grootste onder de levende Engelschen, bleef
hij zijn gaven, onbewusten eenvoud bewaren. De uitgever van een
tijdschrift wist me te vertellen, dat Hardy zijn gedichten haast
schuchter inzond, gelijk een beginneling, met verontschuldigingen
voor hun onrijpheid, soms met het aanbod feilen te verbeteren. Ook
zonder het groote werk, zouden we hier de atmosfeer van een groot
man gewaarworden.
Het kostbaar woord « atmosfeer» is wat al te mondgemeen en
afgezaagd geraakt, juist als andere gelijkaardige woorden. De kritiek
heeft den laatsten tijd in een atmosfeer van atmosferen verblijf
gehouden.
Misschien kan de « Keltische Deemstering» met recht een atmosfeer genoemd worden j want in die bepaalde gemoedsstemming
waarin « liefde niet zoo mild als de grijze schemering» schijnt, is
het maar natuurlijk dat zelfs de gestalten van den minnaar en de
dame schaduwen zijn, mistiger dan de mist. Het is natuurlijk van
de zware dronken makende atmosfeer van zekere gedeelten uit Poe
en De Quincey te spreken. Maar de uitdrukking wordt ten onrechte
gebruikt voor werk, waarin de lucht helder genoeg is om heelemaal
buiten beschouwing te blijven.
Ten onrechte, voor tafereelen, waar de dingen wezenlijk genoeg
zijn om gezien en betast te worden. Er is een soort beschrijving die
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iets brengt wat nauwer omschreven en bevredigender is dan een
samenklank van vreemde reuken in een donkere ruimte. En als de
letterkundige kritiek van Thomas Hardy's werk zegt, dat het ver~
zadigd is met de atmosfeer van Dorsetshire of van Wessex, laten ze
het machtigste in zijn proza niet tot zijn recht komen. Hij had im~
mers een groote voorliefde voor vormen die geen schaduwen zijn.
Hij kan een schildering tot iets meer dan een schildering maken,
omdat zijn voorstelling niet vlak is. Het wordt een schilderij vol
gekleurd beeldhouwwerk, en het krijgt de diepte van een tooneel.
Er ligt iets als een symbolische voorstelling van hemzelf in die
kleinere episode uit Tess, daar waar de schurk weerkeert als een
aanhanger van de Herlevingsleer, en op de schutting langsheen heel
het veld in groote vlammende letters zijn evangelie verft. Niemand
zal de vergissing begaan Thomas Hardy's evangelie als een blijde
tijding te beschouwen. Maar de schrijver schilderde het neer in eenzelfde groot openlucht alfabet; meestal even pittoresk, altijd even
klaar en simpel. Zijn romans en gedichten zijn vol treffende grillen
die in 't geheugen blijven hangen, bijna los van hun beteekenis. We
zouden ze de poetsen mogen noemen, die een pessimist zijn lezers
bakt. Een sprekend voorbeeld is dat van den verloren zoon, die als
hij weerkomt zijn vader, den jager, in de verte meent te zien met
zijn rooden ja.; dan wanneer de vader al lang dood is en de roode
jas op een vogelschrik hangt. Dat, zooals we weten, is Hardy's kenmerk op alle gebied : de levensopvatting die meer dan tragische
ironie is, die soms tot een soort martelende spotternij wordt. Maar
al is het somber verhaal heel somber, de roode jas is fel van kleur.
De techniek van den schrijver is vinnig-levend en materialistisch;
en het is ietwat misleidend hier van atmosfeer te spreken. Het zit
hem hier juist in die felheid en objektiviteit waarmee de roode jas
in de ijle lucht te gloeien hangt. In die kleine tragedie heeft een
vergissing plaats, maar een barmhartige mist is hier niet.
Hardy heeft ons niet enkel, zooals zoo dikwijls gezeid werd, de
lucht van het Westland gebracht; we moeten er bijvoegen, dat hij
ons den grond er van, de gewone klei, de steen en, en zeker ook de
doornen en het onkruid heeft gebracht. Maar in een anderen zin
moeten we het oordeel aanvaarden en zelfs uitdiepen van hen, die
van de atmosfeer in Hardy's Wessex spreken. Er was daar inderdaad
een bepaalde atmosfeer, een geestelijke atmosfeer, alhoewel waarschijnlijk niet zoozeer de atmosfeer van Wessex als die van Hardy.
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En daarover kunnen we moeilijker onpartijdig spreken, daar onpersoonlijk spreken hier onmogelijk is. In Hardy hebben we een man
van groote eerlijkheid en niet geringen eenvoud; zoo iemand kon
enkel werken uit diepe, zij het ook niet steeds bewuste overtuiging;
en iemand die even diep in de tegenstrijdige overtuiging geworteld
staat, kan moeilijk over hem schrijven zonder een weerlegging te
beproeven. Hij was niet onzijdig en hij stond niet buiten den strijd,
- hij zou dan ook wel nooit gewenscht hebben als een neutrale
behandeld te worden. Ik zou geen sympathie willen voorwenden
voor zijn filozofie, als waarheid beschouwd; maar me dunkt dat
het best mogelijk is er mee te sympathiseeren als met een dwaling;
of anders gezeid, te verstaan hoe de dwaling ontstond.
Wat we het pessimisme van Thomas Hardy noemen had twee
wortelen.
Beide waren, naar ik meen, eerder historisch dan persoonlijk
van aard. Ik twijfel er, met andere woorden, aan of hijzelf wel
wist waaruit ze voortsproten. De eerste oorzaak was de verwaar .
loozing en het verval van den Engelschen landbouw. Wie in de
aloude en schoone Engelsche graafschappen woonde gedurende de
laatste eeuw, en zelfs ietwat vroeger, leefde te midden van een stervende beschaving. Hij was als iemand, die wanhopig de oude tradities liefhad van het Old South in Amerika, dat naast zijn aristokratie
en zijn slaven-stelsel zooveel betere dingen had, - en die tradities
onwederroepelijk moest zien verloren gaan. Wij in Engeland hebben
ook een Old South.
In die streek ook kwam te veel aristokratie aan den eenen, te
veel slavernij aan den anderen kant. Maar·ze werd ook aan armoe
en verval overgeleverd, terwijl de groote nijverheidssteden het bloed
van het land dronken. En tusschen de honderd teekenen van die
historische vergetelheid of dat verraad tellen we : het pessimisme van
de dichters. De Songs of the Shropshire lad hebben denzelfden
somberen klank als die andere, die de liederen van een jongen uit
Dorset waren. Housman is een grooter dichter dan Hardy, als we
Hardy's dichterschap in den engeren zin nemen; er zijn er die
meenen, dat dit komt doordat Housman meer een man-van-dewetenschap en minder een boer is. Maar wie ook van beide de
grootste dichter mag zijn, het valt niet uit te maken, wie de felste
pessimist is. Ze konden zeker allebei redenen aangeven voor het
ongeloof dat in hen was; maar ik betwijfel het sterk of die redenen
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met de oorzaken zouden samenvallen. En ik vermoed, dat eene van
die oorzaken de algemeene sociale doelloosheid van het verlaten
land was; de ontreddering van menschen die het schrijn van den
landman hadden verlaten en nooit het forum van den stedeling hadden gevonden. Ze hadden geen eigen goed zooals de landman dat
verstaat en geen gemeengoed zooals de stedel; ng dat verstaat; ze
waren de dienaars van de rijken, toen de rijken aan 't verarmen
waren.
De andere wortel van hun pessimisme zou een uitsluitend filozofische, om niet te zeggen theologische uiteenzetting vergen. Zij was
het uiteindelijk gevolg van dat vreemde tusschenbedrijf : Het Kalvinisme. Het is gemakkelijk te merken dat Hardy's pessimisme nooit
echt agnosticisme was. Het was zelfs geen atheisme. Het was een
eigenaardig soort demonisch monisme, gegrondvest op de idee van
een kosmisch middenpunt dat onmiddellijk verantwoordelijk was
voor de geringste en verste gevolgen van alles, en waaraan de schrijver steeds verontwaardigd al die verantwoordelijkheid verweet. Dit
begrip was het onvermijdelijk eindpunt voor iemand die volledig
het edele begrip van den Vrijen Wil uitschakelde, dat diepst-kristelijk begrip in heel de kristelijke theologie.
De Puriteinen schaften de hoogere vrijheid van de ûel af terwijl
ze streden voor de geringere vrijheid van sekte, van drukpers, van
stemrecht. Zoo kwam Hardy er vanzelf toe te meenen, in echtKalvinistischen trant, dat de godheid Tess tot de verdoemenis had
voorbestemd, inplaats van degenen te verdoemen, die haar slecht
behandeld hadden; het duurde dan ook niet lang voordat zoo'n godheid de trekken van een duivel kreeg. Tusschen die twee de onbewuste rouw van het stervende land, en de oud-heidensche opvatting
van het noodlot, in Engeland weergekeerd onder den Puriteinschen
vorm van de voorbeschiktheid, - groeide Hardy op als de erfgenaam
van de tragedie. Het is goed dat zelfs dat onderdeel van de geschiedenis en die ketterij een groot man voortbrachten eer ze voorgoed
verzwonden.
We moeten er ook aan denken, dat het lang gel~den, gedurende
een mode van pessimisme was, dat Hardy zichzelf een pessimist
noemde. Veel dingen toonen aan, dat hij later milder dacht en kennis
maakte met vriendelijker stemmingen. Zijn eigen persoonlijkheid was
altijd in den besten zin vriendelijk, vol menschelijk gevoel niet alleen,
maar vol deemoed. Al had hij in zoo bittere tweedracht geleefd met
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een demon die niet bestond - en waarin hij zelf niet geloofde nooit maakte hij zich boos op de menschelijke wezens, die wel bestaan
en daarom zooveel lichter aanleiding tot ergernis geven. En hij
schijnt later zelf getwijfeld te hebben, of hij in die tweedracht niet
te veel van den gloed had verkwist, die heelemaal in sympathie had
moeten opgaan :
« You have not said what you meant to say »,
Said my own voice speaking to me :
« That the greatest of things is charity. »

« Ge hebt niet gezegd wat ge zeggen woudt,
Sprak mijn eigen stem tot mezelf :
(I Dat de liefde het allerhoogste is. »

Er kan zeker niets grooters gezegd worden, en hij heeft het dikwijls op grootsche wijze gezegd. Maar zijn provinciale tradities hiel...,
den voor hem verborgen den breederen zin van het woord in den
mond van de oude mystiekers, waar ze spraken van de liefde tot God.
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John Galsworthy
door Jeanne De Bruyn.
Het zou onrechtvaardig zijn John Galsworthy met den maatstaf
van na den oorlog te meten. Hij behoort, naar het hart en naar den
geest, tot dat geslacht van voor den oorlog, dat aan felle Weltschmerz leed, niet van individueelen, maar van humanitairen aard,
- dat schrijnend-diep het besef in zich omdroeg : alle menschen
zijn broeders, maar geen genoegen kon nemen noch met de verbroedering in zalige vreugd waarin kunstenaars als Beethoven een
vluchtige bevrediging vonden, noch met de artistieke, utopistische
beschavingspogingen van Ruskin, Toynbee en konsoorten, terwijl
anderzijds het radikalisme van kristendom en kommunisme hun
wezensvreemd bleet.
Tot overmaat van ongeluk is Galsworthy - en dat past bij het
voorgaande - liberaal, niet in den politieken zin, maar volgens
geest en gemoed. Na den oorlog is er voor de liberalen op de
wereld geen plaats meer. Der Geist der stets bejaht is immers heel
nauw verwant met den Geist der stets verneint. Alles aanvaarden, alles
begrijpen, dat is het kenmerk van den liberaal in Galsworthy's trant.
Maar vermits dat begrijpen enkel tot het intellekt en het gemoed
doordringt, en voor de diepste ziel met een soort poëtisch respekt
de sluiers laat hangen, raakt het nooit de kern, waar de
keuze tusschen goed en kwaad noodzakelijk wordt. En vermits het
in sentimenteel agnosticisme langs de grootste geheimen wegSt:heert,
ze even rakende met een vleugel van heimwee en weemoed, - kan
het nooit leiden tot den diepsten strijd, die de eenige bevrijding
brengt.
Galsworthy is geboren met « that bone deep decency, that dislike of violence 'IJ, dat hij een paar van zijn personages toeschrijft.
En waar hij zich in den gedachtenstrijd stort van onzen verwarden
tijd om te trachten dien te ontraadselen, doet hij het met die bijna
ziekelijke behoefte om onpartijdig te zijn, om vooral ieder het zijne
te geven, om vooral geen stukken te maken, die den mensch van na
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den oorlog - ik ben er zeker van - een koorts van onwil en minachting op het lijf jaagt.
Het is niet enkel de tegenstelling tusschen HamIet en Fortinbras, dat verschil tusschen de oudere en de jongere generatie, alhoewel het symbool de verhouding tamelijk-goed weergeeft. Nog
minder is het een kwestie van jaren. Thomas Hardy konden de
modernen tot de hunnen rekenen, Galsworthy niet.
Met dikwijls diepverholen minachting ziet de jongere den
mensch van voor den oorlog bezig met zijn passie om te verstaan en
te verklaren, oorzaken en gevolgen uit te pluizen. Met verbazing,
dikwijls met onbewuste jaloezie ziet die andere hoe de mensch-van -nu
midden in 't leven springt, zonder deernis voor wat hij vertrapt of
omvergooit, met oogkleppen aan en wetend dat hij ze draagt, zijn
weg banend in taaien overmoed, zelfgerechtigd. Twee werelden zijn
het, en als we een patroon voor beide moesten kiezen, dan zou het
Sint Franciscus van Sales zijn, de heilige gentleman, aan den eenen
kant en Sint Frans van Assisi, de vlammende heilige, aan den
anderen.
Maar we zijn er niet op uit om de eene of de andere wereld zelfs
den weerschijn van een aureool te gunnen. En om bij de letterkunde
te blijven : de weifelaars als Galsworthy en de radikalen als - laten
we zeggen Aldous Hux1ey - zijn niet eens asketisch genoeg om de
uitwassen van hun temperament te beteugelen : de eene zwelgt af
en toe in zijn filantropische Weltschmerz dat ge er wee van wordt,
de andere amuzeert zich met sadistische onttakelingsoefeningen zoo
verwoed, dat een kinderhand gemakkelijk kan omvatten wat er daarna
nog van de menschen en de wereld heel blijft.
Ik denk hier aan een leelijk woord, dat indertijd in de Vlaamsche
twisten wel eens gebruikt werd: al is Galsworthy geen beeldenstormer,
hij is geen konstruktivist; liij zet een vraagteeken achter iedere zekerheid, en ze brokkelt weg. Hij stelt niets in de plaats, tenzij een milde,
melankolieke welwillendheid tegenover het arme menschdom. Terwijl de geweldenaars, de modernen, al verbrijzelen ze heiligenbeelden
naast afgodsbeelden, den wil om op vaster grondslagen te bouwen
als drijfveer hebben.
Dat neemt niet weg, dat Galsworthy met een grooten afkeer van
konventie, en met een jeugdige zucht om te hervormen, te vernieuwen, te verruimen aan 't schrijven toog. ({ Fraternity» - ({ The Island
Pharisees» - ({ The first and the last», die titels wijzen alvast niet
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op bourgeois-neigingen. Maar telkens zag hij - en hier gluurt een
Harolet om het hoekje - de rauwheid van het nieuwe, de sympathieke
kanten van het oude, het onhoudbare van het radikaal standpunt.
Een viertal boeken zijn - naast de Forsyte saga - onder dit
opzicht bijzonder kenschetsend : The Patrician; Fraternity; The

Country House; The Freelands.
In « The Patrician » wonen we een ontwaking bij: een Engelschman van goeden huize maakt kennis met een bree,dere wereldbeschou··
wing die de schelp van zijn insulaire zelfgenoegzaamheid breekt.
De ontmoeting met een zwerver die hem zonder de minste vormelijkheid aanspreekt - van man tot man - geeft den stoot. Hij ziet
van nabij ellende en eenzaamheid. Hij gaat eens kijken in de
« slums» de Londensche achterbuurten - naar het wanhopige
reddingswerk dat door brave zielen tot stand werd gebracht. Het
maakt hem ziek van medelijden. En terwijl hij heen en weer geslingerd wordt tusschen sympathie en angst voor het volle bittere leven
dat de zwerver hem openbaarde, - terwijl de Engelsche bestaansdiscipline die op een zacht optimisme tegenover de hoogere en wantrouwen tegenover de lagere standen steunt, steeds onwezenlijker
wordt voor hem - laat zijn meisje hem in den steek. Zij wil hem
niet volgen 10 we gevaarlijke fantazleën. En hijzelf heeft met langer
genoeg aan dat prentjes-Ideaal van meIsjesachtige ongereptheid, dat
zoo op gaafheid en veiligheid gesteld is en te preutsch om met al die
armoede en slechtheid in kontakt te komen. Hij snijdt zelf de touwen
door. Los van de ankers, drijft hij weg uit veilige haven.
..
Weer is het een zwerver, ditmaal een politiek man, die in (, The
Country House» de onrust komt aanblazen. De landedelman en zijn
vrouw uit dit boek zijn typen van ouderwetsche konventie en degelijkheid. De dominee is een karikatuur van den deftig en, enggeestigen
dorpsgeestelijke, die met woord en voorbeeld voor kroostrijke gezinnen - « la bête noire» bij Galsworthy - ijvert. Maar daarnaast
staat de zoon van den squire, de man van plicht, de ware edelman}
de puritein) die door toedoen van een gescheiden vrouw de tragiek
van de liefde leert kennen. En de dochter, een prachtexemplaar vol
levenslust en durf, die met belangstelling het heviger, gevaarlijker
leven peilt dat de avonturier haar wijst. Vreemd genoeg: de man en
de vrouw die aangewezen leken om broer en zuster buiten hun spoor
te trekken, geven het op : brengen ze enkel een offer of is daar ook
het besef, dat het water veel te diep is? - De broer zal zijn carrière
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trouw blijven, de zuster trouwt met den knappen arrivist die haar
liefheeft.
Telkens is het een geschiedenis van verzaking, niet uit offergeest, maar om de hinderpalen. En niet de moed, maar het geloof
schiet te kort. In dien zin zijn al deze goedwillende, tot zekere hoogte
nobele menschen (C minor Hamlets ». Ze weten niet langs welken kant
de waarheid ligt. En in den grond, wat is waarheid ? ..
Een enkele keer is het wel de parabel van den rijken jongeman,
die het offer te moeilijk vond. Zoo voor het jonge meisje uit « Fraternity ». Ze is een gekoesterd, fijngevoelig ding uit den hoogeren middenstand. Ze heeft een innige sympathie voor haar oom, dien ze als
volgt karakteriseert : (c Martin zegt dat hij slap is en ontoereikend,
omdat hij te ver van het leven staat. Maar mij dunkt eerder dat hij
niet in staat is iemand te dwingen om wat dan oQk te doen; hij schijnt
altijd de twee kanten van elke kwestie te zien, en zoo komt hij natuurlijk niet gemakkelijk tot een besluit.»
Haar grootvader, van den anderen kant, die als een eremijt
leeft, vegetariër is en een groot boek over « Universal Brotherhood»
schrijft, maakt enkel haar medelijden gaande.
Maar uit liefde voor Martin zal zij van « slumming » haar levensroeping maken. Martin, met zijn anti-sentimenteele opvatting van
de weldadigheid, zijn radikalisme in de praktijk, hoort tot de nieuwe
jeugd. Hij houdt vol. Het meisje heeft echter een afkeer van dat
leven : de vreeselijke buurt waarin ze moet wonen, de klare, simplistische energie van haar medewerkster, de armemenschenlucht. Na
een korten proeftijd legt ze het af. - En ook haar oom voert zijn
eksperiment : een liefde voor een arm meisje, niet tot het einde toe
door. Op tt laatste oogenblik staan haar ietwat grove trekken, haar
smakelooze kleedij, de slechte kwaliteit van poeier op haar beschreid
gezicht, hem tegen. Het besef dat alle menschen broers en zusters
zijn, is zelfs tegen een paar alledaagsche uiterlijkheden niet bestand.
(C The Freelands»
grijpt verder en staat ook als roman een eind
boven die andere. Drie broers beschouwen den nood van Engeland,
elk vanuit hun standpunt : de een als zakenman en politikus met het
slagwoord: ( Terug naar het land», - de ander als dichter en denker, de derde als eenvoudig vreedzaam mensch, die tt gelukkigst is
bij de vogelen en de bijen. Maar de kinderen van den derden Freeland zijn de grens van den nieuwen tijd al overgetrokken : het Keltisch bloed van hun moeder schenkt het ietwat-verarmde Freeland·
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bloed warmte en jacht, en ze gaan hun vrijen gang, meisje en jongen,
propagandisten voor een nieuwe wereldorde, waar geen slaven of
armen meer zullen zijn. Ze voelen ûch verwant met het volk, maar
toch anders, en ijveren voor gelijkheid en geluk : weer een Universa!
Brotherhood. Het streven van den politikus Freeland verloopt in
opportunistisch gebazel en salonJiteratuur, - de dichter ziet alles
met angstige belangstelling na en geraakt met het hart in alle moeilijkheden van de anderen bekneld, - het geestdriftig pogen van
Derek en Megan loopt uit op geweldpleging door hun volgelingen,
die den oproep tot verzet tegen het onrecht verkeerd begrepen; de
muur tusschen henzelf en het volk is weer vanzelf opgerezen. - Op
heel de lijn : goede wil en onmacht.
We moeten vooral niet meenen, hier voor een gebrek aan zedelijken moed bij den schrijver te staan. Een gebrek aan enthusiasme,
aan radikalisme ja, maar ongetwijfeld hoort er meer zedelijke moed
toe om een idealistisch faljiet onder oogen te zien, dan om, gedreven
door overmoed, alle moeilijkheden zonder aarzelen voorbij te stormen. In Galsworthy's laatste boeken, waar zijn kracht tot pessimisme
verslapt, al verbiedt zijn temperament hem optimist te worden,
vinden we meer sporen van dat gebrek, dat de jeugd de ouderen zoo
graag verwijt : de zucht om een kompromis te sluiten. De moedelooze eerlijkheid wijkt hier voor het verlangen naar een draaglijke
schikking. Wel komt het in Cl Swan Song» niet tot een blij einde in'
den aard van de Amerikaansche films, maar toch worden de tragischscherpe kanten afgeslepen. De (' hebzuchtige» Fleur is door het leven
getemd. De oude Soa mes, slachtoffer en drager van het noodlot in
het eerste deel, is hier alleen nog een weekhartige zonderling, die
op een al te schilderachtige manier sterft. Van de raadselachtige
tragiek van het leven - zoo oprecht en gaaf aanvaard in het eerste
deel, - blijft hier enkel een stemming van weemoedige verteedering
over.
In Galsworthy's werk, het laatste buiten beschouwing gelaten,
is er telkens die zijsprong uit de banden van het alledaagsche weg
naar iets hartstochtelijks, wilds, of enkel maar naar schoonheid,
rechtvaardigheid, goedheid. Maar haast altijd laat het goedgedrilde
paard ûch weer breidelen en op de rechte baan leiden. Het zou me
niet verwonderen als de schrijver tusschen zijn voorzaten van die
ruige boeren had, Kelten, vreemd volk, - maar de discipline van
het gezond hoogere-burgers-verstand blijkt tenslotte de sterkste.
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In cc The Dark Flower» keert de kunstenaars na het torment
van hartstochtelijke liefdes naar de rust en de dienende genegenheid
terug, die hem thuis wacht. In cc A Man of Devon» en cc The AppleTree», waarin het zuiver-dichterlijk element het best tot zijn recht
komt, loopt de vlucht uit de werkelijkheid telkens op een drama uit.
Ho wel of misschien juist omdat de cc man » en het cc meisje» en
« Megan » heel wat bloedwarmer wezens zijn dan de patriciërs uit
de andere boeken. Cl The end of a Forsyte» is niet anders dan de
geschiedenis van een gelijkaardig faljiet. En cc Windows », een van de
meestbekende stukken van den schrijver brengt weer een dergelijke
mislukking op de planken: de zoon uit goede familie, die door een
volksmeisje.dat hij redden wil wordt teruggewezen.
Hoe hoog Galsworthy als tooneelschrijver geschat wordt, weet
ik niet. Maar zijn stukken, alhoewel blijkbaar uit eerlijken aandrang
ontstaan, en boeiend in den banalen, niet te onderschatten zin, krijgen niet die draagkracht, die hij hun wel toekende. Het blijft bij het
gevalletje en de vaststelling, dat we met tendenz-werk te doen
hebben.
De waarde van enkele novellen en een paar romans echter is
onaanvechtbaar. Galsworthy's schrijftrant, die rechtuit slordig was
in zijn eerste boeken en altijd te veel pointillé - waar hij niet aan
't redeneeren slaat - vindt kracht en lenigheid om de typische gestalten te teekenen uit de Engelsche hoogere burgerij, mannen uit
de City vooral. Het gaat ook wel met kleine trekken, met anekdoten,
het duurt nogal lang, maar dan is het portret ook af en zit goed in de
verf. De zitting van een beheerraad, de algemeene vergadering van
een maatschappij wordt bij Galsworthy tot een boeiend-menschelijk bedrijf.
Het geslacht van de Forsytes leeft en beweegt in het eerste
deel van de cc Saga» en in de Forsyte Interludes op een stoer en
somber rhythme, een groot geslacht in verval. De traditie van de
City, die niemand voorzoover ik weet voor of na Galsworthy geïnspireerd heeft, deed me voor 't eerst aan een verwantschap met
Thomas Mann denken. De oude Hanzastad met haar koopmansaristokratie, het oude Londen met de zijne. De eerste minder zelfzeker, meer geneigd om haar pracht tentoon te stellen en haar voorrang op het mindere volk nadrukkelijk te bevestigen. De andere
losser van het volk, door sterker uiterlijke tucht en eenzijdige aloude
beschaving geruggesteund,_ maar in den grond nog armer aan levens-
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vreugd. De onmacht van Soames als hij de schoonheid, de liefde
naar zijn wensch tracht te plooien, als hij hebben wil wat niemand
te willen heeft - hij de « man of property » - is symbolisch voor die
armoe. Met Thomas Mann heeft Galsworthy ook een eigenaardige
houding tegenover het 'volk gemeen. Het is hun beide onmogelijk,
menschen uit het volk gewoon als menschen te beschouwen. Thomas
Mann laat ze gewoonlijk van kant. Galsworthy is er voortdurend
mee bezig.
Maar dikwijls zijn ze er ter illustratie van toestanden en ideeën,
objekten van het medelijden van de echte personages, een enkele maal
- waar het landsche menschen zijn - als gestalten uit een' wereld
van rijker, kleuriger leven, waarheen de dichter graag zou vluchten,
maar waarheen de weifelaar en de burger hem den weg versperren.
Die laatsten zijn dan de personages uit de beste novellen, die
waar het lied en het goud van de jeugd in trilt, waar de forsche tred
van het avontuur doorheenschrijdt - al is het maar in de verte, en
waar tenslotte, heel natuurlijk, een sluier van melankolie overheen
gespreid wordt. Naast deze verhalen, het stukje « Op de Stoep )) dat
een rhythmisch geheel van zeldzame gaafheid vormt, en een paar
van de City-schetsen, wensch ik uit de dikke novellenverzameling
« Caravan» niet veel te onthouden. Het is Galsworthy eigen schrijnende onderwerpen te kiezen en die mild pessimistisch of ironisch
te behandelen. Dat leidt tot gemakkelijk sukses, maar is geen forsche
of gezonde literatuur. Hier komt bij hem het dekadente voor den
dag, zooals het zich bij Thomas Mann in belangstelling voor het
abnormale openbaart.
Het vermogen om te boelen IS bij Galsworthy een kwestIe van
techmsch meesterschap. Naarmate zijn romans sterker gebouwd,
evenwichtiger uitgewerkt zijn, groeit het, om dan te dalen naarmate
zijn latere boeken meer in intellektueelen kletspraat en fiktieve
stemming ontaarden.
« The Freelands )) en « The Man of Property» - het eerste van
de Forsyte boeken - lijken me de sterkste van zijn romans. En
daar de tendenz in den tweede veel subtieler verweven is dan in den
eerste, zal het groote publiek, dat dit boek verslond, weer eens
gelijk hebben in zijn oordeel.
De Irene, die hier de lokkende en vliedende, verontrustende
en serene, schuldverwekkende en zelf onschuldige Schoonheid verbeeldt, is een van de zeldzame poëtische gestalten, die Galsworthy
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schiep. Vooral in het eerste deel poëtisch, omdat ze daar onbegrepen
en onverklaard blijft, ook voor den lezer, een wezen dat zijn leven
naar eigen wetten leeft maar juist als de anderen door het noodlot
naar de katastroof wordt heengejaagd. Later komt ze den lezer
nader, al blijft ze dan ook op haar zachte, lijdzame manier een geheimzinnig wezen, vooral niet passend in een Engelsche omgeving.
Al raakt Galsworthy tegenwoordig op den achtergrond bij het
forseher, koortsiger werk van de jongeren, - het zou me b. v. erg
verwonderen als hij den Nobelprijs nog kreeg, nu het getij van het
gedachten- en gevoelsleven in zijn trant om zoo te zeggen verloopen is - toch zal de breede opzet van de « Forsyte saga» en de
uitwerking van het eerste deel - met week-romantischen inslag
maar met oorspronkelijk inzicht in de tragiek van schoonheid en
hartstocht - zijn waarde houden. Al kan deze familieroman bv.
naast Buddenbrookç» - zooveel gaver en warmlevender - niet
rechtstaan.
(I

«

The White Monkey» - « The Silver Spoon

» -

«

Swan Song» -

al hoor en ze strikt genomen niet tot de ~aga, zijn er toch een zwakkere voortzetting van. Zwakker alreeds omdat de jeugd van na den
oorlog, die in die boeken haar gangen gaat, den schrijver innerlijk
vreemd is, vreemder in den grond dan de stoere figuren uit vroegere
boeken, want hij was tusschen hen opgegroeid en met hen vertrouwd geraakt.
Enkel in de diepste levensgronden voelt hij de eenheid met die
jeugd. Dezelfde smart, die de ouderen teistert, is ook hun deel.
Daarom is de witte aap op het Chineesch schilderij met zijn vragendweemoedigen blik voor hem het symbool van dat jonge drukke
bestaan.
Maar hun zeden, hun streven, hun ambities zijn hem vreemd.
Hij schrijft de kroniek van hetgeen hem treffend of opvallend lijkt
in het naoorlogse he Engeland, en hij doet dat bijna als een toerist
in een vreemd land. Als gids geeft hij zijn lezers een lichtelijkgemoderniseerden dubbelgangf'r van hemzelf mee, de jonge Michael,
die den last van zijn eigen twijfel en veelzijdige sympathie draagt.
Van socialist is Michae1 een gematigd hervormer geworden, hulpbereid, medelijdend, - iemand die den nood wel overziet, maar
er tenslotte met zijn ~( wistful smile » eenigszins hulpeloos tegenover
staat.
Merkwaardig is Galsworthy's stilwijgen over den oorlog, merkgo

waardig de bekeering van zijn held tot het Foggartisme - een
systeem van uitwijking voor kinderen van werkeloozen en van protektionisme voor het Empire - merkwaardig zijn houding tegenover
de Indische kwestie, heel in 't voorbijgaan aangestipt ! we moeten
de Indiërs en hun nationalisme niet te serieus opnemen.
Ik kan in die werken, als kroniek, niet meer dan ({ books of the
hour» zien. En de roman verdrinkt bijna geheel in de tijdstudie.

* **
Galsworthy is een eilander en was er, vooral in zijn jonge jaren,
steeds pijnlijk van bewust; de kosmopolitische belangstelling van zijn
jongere jaren zelf was daar een bewijs van, een vruchtelooze poging
om den ban te breken.
In dubbel opzicht was hij het! ook zijn stand hield hem gevangen. Elk boek bijna brengt een poging tot ontsnapping en een erkenning dat ontsnapping niet mogelijk is.
Een van zijn geliefkoosde thema's is steeds dat van de hinderpalen die de verbroedering tusschen de menschen in den weg staan,
maar niet het literair vruchtbaarste. Dat zijn idealistische thema's
ten andert:: zelden of nooit, tenzij voor lyriekers.
Een geboren verteller is Galsworthy niet, wel een geboren psycholoog. Hij schabloneert misschien wat gemakkelijk, en zoo kunnen
we de vele gestalten in zijn boeken tot enkele typen herleiden.
Zijn stijl is direkt, maar ietwat slap. Grooter tegenstelling dan
tusschen Galsworthy's en Moore's stijl bv. is niet denkbaar. Moore
moet ongetwijfeld de langdradigheid van Galsworthy's stijl versmaden, terwijl Galsworthy Moore's strak rhythme gekunsteld en
koud moet noemen.
Stemming wekken, vooral een stemming van schrijnend medelijden, zwoele onvoldaanheid en hartzeer, van milde stervenspijn
in de natuur en wazige melankolie, dat is Galsworthy's element.
En hij maakt rijkelijk misbruik van die kunst.
Al wat hij schrijft eindigt steeds ({ with a flourish» - iets wat
ik een romantische krul zou willen noemen. Die neiging deelt hij
ten andere met Marnix Gysen, Dante Alighieri en eenige mindere
goden.
Zijn mild pessimisme, zijn wijd, maar niet zoo heel diep begrijpen zijn uit de mode, maar zijn geestverwanten zijn lang niet
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alle dood. Is hij een groot schrijver? Mij dunkt van niet. - Uit
zijn boeken onthouden we de gestalten uit een stuk: de mannen van
de City, Irene, een paar boerenmeisjes en de Man-of-Devon, maar hemzelf zien we als den weifelaar «who sees both si des of
every question and so, of course, is not good at making up his mind. )}
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IV

De Weg naar het Niet en Alfred Noyes
door

J.

D. B.

De weg naar Rome is voor elken bekeerling een andere.
De genade komt den zoekende halfweg tegemoet op zijn tocht
naar de waarheid, of strikt het net over hem toe als hij uitgeput,
wanhopig-moe neerzinkt, om hem dan op krachtige armen in den
vrede van God binnen te dragen. Daar waar de honger van den
geest vorschen gaat, daar waar het diepste hart heentrekt, daar
zoeken we God. Ook al weten we 't niet. En vinden hem vaak ter
elfder ure.
Van Noyes' vroeger werk, van zijn leven, is me weinig of niets
bekend. Maar uit het laatste deel van zijn (; Torchbearers» en uit een
paar polemische artikelen, die hij ter beschikking van « Dietsche
Warande ) stelde, komen duidelijk en klaar de motieven naar voren,
die hem naar de Katholieke Kerk hebben gedreven.
Als we het opzet van Noyes' « Torchbearers» - een werk van
rijp dichterschap - nagaan, én de uitwerking van het laatste deel,
én de artikelen waarover ik zooeven sprak, - dan wordt het duidelijk, dat twee raadsels hem niet met rust gelaten hebben, dat een
zieledwang hem den tocht heeft opgelegd naar de waarheid, die hem
van die obsessie zou bevrijden :
het konflikt tusschen wetenschap en geloof, dat velen in de
rationaliseer ende Anglikaansche kringen tot agnosticisme en atheïsme
leidde;
het raadsel van den dood.
We kunnen hier misschien een gemoedsmotief en een verstandelijken drang onderscheiden. Maar de honger naar waarheid en wezenlijkheid is evengoed een drang van het hart als de innige behoefte
om de geliefden na den dood te behouden in onsterfelijkheid.
Het laatste boek van de « Torchbearers » geeft in een nazang de
pelgrimage weer van het « hart zonder land », tot het binnen de vesting
der waarheid geraakt.
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En toen het donker donkerst was, kwam ik aan een veste,
Geen aardsche tong kan zeggen, hoe ik daar kwam,
Doof voor 's wereld lijden,
Blind voor haar mededoogen,
Met een hart waarin ook het laatste zwijgend gebed
was gestorven.
De veste, waarin de mensch « een glorie die alle glorie te
boven gaat » vermoedt, blijft donker en ontoegankelijk. Hij dwaalt
er rond, en de sfinksen die de muren schragen voeden zijn wanhoop met hun ondoorgrondelijkheid. Tot hij weerkeert op het
uitgangspunt en zijn eigen bloedige voetstappen in het woestijnzand vindt. Nu zou de tocht wel uit zijn. In wanhoop viel hij
neer:
« And I cried, once, to God, as a child cries. »
Toen kwam de lijkstoet van de welbeminde, die door schimmen in de stad werd gedragen, door de poort die plotseling openging.
Hij volgde en kwam in het rijk, waar nog een sluier hangt tusschen
sterfelijke oogen en het onsterrelijk licht, maar waar het licht onbedwingbaar heerscht. Daar vond hij de waarachtige Tegenwoordigheid,
daar stie!f de tijd.

***
Noyes moet iemand zijn, die ontzaglijk geleden heeft onder het
wegbrokkelen van alle zekerheden, het onvermijdelijk gevolg van dat
oppervlakkig modernisme », dat door het protestantisme met open
armen werd ontvangen, en dat de dichter niet zonder bitterheid kan
vernoemen. De nederlaag van het Cf geloof» in het zoog~egd konflikt
tuSschen godsdienst en wetenschap is van die oppervlakkigheid een
jammerlijk symptoom geweest.
Een gevoelsmoment - het afsterven van een bemind iemand heeft die smart tot wanhoop uitgegraven. Is het waar, dat geest en
lichaam van de geliefde in een (t wolk van elektronen en protonen»
moeten opgelost worden 1 Is het waar, dat het heelal uit de blinde
werking van een onpersoonlijke oerkracht is ontstaan 1 Heeft de wetenschap inderdaad het felste moment van haar konflikt met den godsdienst bereikt en ligt aan het einde van haar weg de verloochening
(I
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van alle geestelijke waarde, de verklaring van de wereldorde door de
werking van een kracht, die weliswaar nog niet omschreven is, maar
die met de idee van een persoonlijken God - die schepping van de
menschen, zooals Julian Hux1ey zegt - voorgoed zal gedaan maken.
(\ Het is een feit, dat we de laatste jaren op elk gebied van het
geestesleven een weg gevolgd hebben, die steeds slinkt en tenslotte
in het niet uitloopt. De wetenschap, haar eigen eerste axioma negeerend, heeft op alle punten getracht het grootere door het geringere
te verklaren. Darwins ontwikkelingsleer schijnt waar te zijn in haast
alle onderdeelen, voor zoover ze reikt, maar laat den voornaamsten
faktor in de ontwikkeling ongemoeid. Sommige Anglikaansche leiders' die Darwins theorie aannemen, schijnen te meenen, dat er groote
kracht ligt in het woord « geleidelijk»; alsof het ontstaan van Beet·
hovens en Shakespeare's werk uit de gaswolk waaruit onz;e planeet
eens bestond, door de geleidelijkheid» van het ontwikkelingsproces
kon verklaard worden! Geen evolutieleer heeft ooit maar het geringste verklaard.
Aan 't eene einde van het proces hebben we een gas, en aan het
andere Westminster Abbey met al wat daarmee samenhangt, en we
zouden beweren, dat dit alles ontstaan is uit de werking en wederwerking van de scheikundige elementen in de oorspronkelijke gaswolk, zonder dat er een diepere Kracht doorheengegaan is om die
werking te leiden en te bezielen'? Het volstaat niet die Kracht in
regionen thuis te wijzen, die nog buiten het erkende rijk van de
(. wet» liggen. In hun bekommernis om niet aan vroegere vooroordeelen en vergissingen te slachtofferen, zijn de godsdienstige leiders
blind geworden voor de zekerheid van de stellingen, die ze verlaten;
en t'allenkante is de wereld haar hoogste waarden aan 't verliezen. »
Hier keert N oyes zich tegen de Anglikaansche geestesleiders,
die aanbidden wat hun voorgangers verbrand hebben - de evolutieleer en wat er mee verbonden is - en daardoor goed op weg zijn om
alles prijs te geven, wat de vorige geslachten als grondslag van hun
levensbeschouwing aannamen: de leer van de Veropenbaring. Verontwaardigd verzet welt bij hem op tegen degenen die niet alleen, om
breed van opvatting en modern te z;ijn, den chimpanz;ee « koz;ijn »
noemen, maar die zoover gaan te verklaren, zooals een Anglikaansch
Bisschop deed: «dat het heele gebouw van z;ijn orthodox geloof door
de moderne wetenschap gesloopt was; dat geen nieuw orthodox
geloof er voor in de plaats was opgerezen; en dat de Kerk nooit on(c
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voorwaardelijk voor de Godheid van haar Stichter had ingestaan.))
Het gevoel van op drijfzand te staan in die protestantsche wereld,
waar niemand het met zichzelf eens was, dàt dreef Noyes weg van de
gladpratende menigte, door een « woestijn zonder naam )), naar die
granieten veste, gebouwd op de eeuwige rots.
« Waarom )), zegt hij in bitteren spot met die religie van kompromissen, « zouden we geen nieuwe namen voor nieuwe dingen zoeken.
Waarom de nieuwgeboren rechtgeloovigheid van Bisschop Barnes,
die uit de volledige schipbreuk van het Anglikanisme moet ontstaan
(zoo luidt zijn uitdrukking, niet de mijne) niet met een juisteren
naam aanduiden, De parlementaire kerk van de open vraag, bij voorbeeld; en waarom in die kerk niet, eens te meer, een altaar oprichten
voor den Onbekenden God?
Ik zeg dit niet met vijandelijke bedoelingen. Ik ben zelf te kort
geleden dien baaierd ontvloden om de ontreddering er van niet te
begrijpen ... ))
De zwaarste grief die de dichter tegen het Anglikanisme en het
protestantisme in 't algemeen aanhaalt is, dat het de poort wijd openZet voor alle negatie. Hij heeft wel gevoeld, dat van dat « oppervlakkig modernisme )), dat grondwaarheden van het geloof prijsgeeft terwille van een schijnbare verzoening tusschen godsdienst en wetenschap, in de Katholieke Kerk nooit sprake kan zijn.
De behoefte aan « wat gij dogma noemt, en wat ik definite belief
noem)) heeft hem katholiek gemaakt. De behoefte om zijn voeten
op vasten grond te zetten, op de Steenrots, zijn afkeer van de leegte,
van de « verneening)), van den weg naar het niet.
« De wetenschap zegt dat alle stof uit oneindig kleine planetenstelsels van electronen en protonen bestaat. Vergroot in uw verbeelding het mensc.helijk gelaat dat u het liefst is tot het een melkweg van
dergelijke stelsels wordt, en ge zult al zijn wezenlijke waarde kwijt
zijn, en al wat door menschelijke oogen spreekt. En daarbij verspeelt
ge ook de stoffelijke wereld. Langs deze wegslinken de en dalende
baan van het grootere naar het geringere leidt ons de wetenschap,
- volkomen naar waarheid voorzoover het haar eigen specifieke
resultaten betreft, - en langs dien weg ontneemt ze aan het heelal
zijn religeuze beteekenis. Maar ze schijnt vergeten dat alle wegen in
twee richtingen gaan. Er bestaat ook een klimmende baan van het
kleine naar het grootere, en langs daar moeten we de verklaring
vinden •••
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Wanneer de Wetenschap haar gelaat in opwaartsche richting
keert, dan krijgt ze die hartstochtelijke uitdrukking die poëzie is,
dan weerspiegelt zij de glorie van het Goddelijk Middenpunt van
het heelal, en met Pasteur roept ze : 0 salutaris hostia! » Langs dien
weg is de eene dichter na den ander een waarachtige T egenwoordigheid gewaar geworden :
(I

« ASomething far more deeply interfused,

Whose dwelling is the light of setting suns .•.
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought. »
Dan kunt ge in het menschelijk aangezicht iets anders zien dan
elektronen en protonen, de uitdrukking van de menschelijke zielsontroeringen ; en in de buitenwereld :
« ... a world in a grain of sand

A heaven in a wild-flower,
Hold infinity in the palm of the hand,
And eternity in an hour.» »
Het is teekenend voor Noyes, dat hij zijn diepste zekerheden, zijn scherpste intuïties in poëzie vertolkt, al is het dan ook als
hier, in andermans verzen of, zooals in de (/ Torchbearers» in liturgische akkoorden. Tusschen haakjes, dit laatste is een van de symptomen, die me alvast belet hem voor een eersterangsdichter te
houden, want die zou, op het toppunt van zijn vlucht, eigen verklanking weten te vinden.
Een dichter is hij ongetwijfeld, iemand, die duidelijker dan
anderen dan samenhang van alle wezenheid voelt, die de geestelijke
kracht achter de dingen op magische wijze waarneemt en achter
de verbrokkeling van de verschijningsvormen een ongebroken harmonie zoekt. « De weg naar het niet» is niets voor hem, de herleiding
van de persoonlijkheid tot een toevallige versmelting van materieele
invloeden bevredigt hem niet.
Het afwijzend gebaar van de modernisten, het schouderophalen
van het agnosticisme stoot op zijn hartstochtèlijk verlangen naar
het « wezen ».
« Mocht het u interesseeren, een van de voornaamste drijfveeren,
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die me naar de Katholieke Kerk voerde••• was mijn overtuiging, dat
de lange strijd om de waarheid aangaande de grootste en diepste
realiteiten niet zoo ijdel gebleken is als de agnostiekers beweren;
dat de mensch halfweg op de baan van deze evolutie, de Godheid
ontmoet heeft (et homo factus est); dat deze ontmoeting het keerpunt van de wereldgeschiedenis is geweest; dat bepaalde groote
waarheden veropenbaard werden (niet door vleesch en bloed); dat
honderden verdere waarheden, negatieve en positieve, daaruit noodzakelijk voortvloeien; waarheden, die onze beschaving niet kan missen;
dat deze waarheden een centraal gezag eischen, boven de grilligheid
van ieders persoonlijk oordeel; dat die waarheden langs alle kanten
worden aangerand en verloochend door een absoluut oppervlakkig
modernisme, dat heel de struktuur van het moderne leven dreigt te
doen weg brokkelen ; en dat geen macht ter wereld voor die waarheden wil opkomen, met de noodige intellektueele wapenen en zonder kompromissen, tot het einde toe, tenzij de Katholieke Kerk.»

* **

Het besef· van een heerlijke onzichtbare orde, waarvan de
grootse he natuur en de mensehelijke gedachtenwereld teekenen en
symbolen zijn, wordt in het laatste boek van de « Torchbearers» in
wijdsche maat uitgezongen.
Het boek sluit aan bij de twee vorige, en vormt daarmee samen
een plechtige litanie, een zeer beredeneerd, beeldrijk, ritmenrijk
loflied, dat we zóó kunnen samenvatten :
Looft allen den Heer om onze broeders, de genieën,
die de toorts van het eeuwig licht hebben voortgereikt van hand tot
hand;
die het donker van onze domheid en onverschilligheid met hun heldhaftigen geest en hun smartelijke vlijt hebben verlicht;
die harmonie schiepen in den chäos van de menschelijke gedachte;
dichters en denkers bij Gods genade, zoekers naar Hem;
die de wereld verbaasd deden staan bij de wonderen van hun vernuft;
en ons deden fluisteren :
dàt is slechts een sprank van het licht, wàt moet de Lichtbron wel zijn.
Door de eeuwen heen volgt Noyes de toortsen de toortsdragers:
de Wetenschap en haar geniale beoefenaars:
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Pythagoras, Avicenna, Copernicus, Tycho Brahe, Kepier, da
Vinci, Newton, Darwin, Goethe, zoovele anderen nog. Niet langs
den weg naar het niet volgt hij hen, het is een tocht naar omhoog.
In het laatste boek landt hij aan. Het dubbele thema : de dood
van het kind op het schip, de evokatie van twee groot en uit de reeks
der toortsdragers - Harvey en Pasteur - is enkel een voorwendsel.
Het eigenlijk onderwerp is de eeuwigheid :
Een kind is ziek op den grooten lijner, die den dichter overzee
meevoert. Het moet sterven, als niet de eenige dokter, die zijn kwaal
feilloos behandelen kan, intijds bereikt kan worden. De draadlooze
roept den verren dokter op door donker en storm. En over kolken
van nacht en wilde golven zendt hij de reddende voorschriften, die
toch te laat zullen komen.
Het schip ligt een tijdje stil voor de operatie, - rond het zieke
kind zijn ze samengekomen, de geesten van zoovele grooten uit alle
tijden en landen wier wetenschap, samengesmolten, de redding
mogelijk zou kunnen maken.
En de dichter, die ongedurig op het dek weg en weer zwerft,
bewogen door de gedachte aan dat jong leven in gevaar, ziet gestalten
opdoemen:
die van Harvey, den eerlijken dokter, met zijn hartstocht voor
waarheid, zijn geniale intuïtie en zijn strenge wetenschappelijkheid,
tegenover den skeptischen filozoof Bacon, den sluwaard en materialist, wien de synthese ontging door zijn bijgeloovig respekt voor de
feiten;
die van Pasteur, den dorpsjongen vol jeugd en vuur, Pasteur,
den moeden pionier, met zijn groote trouw tegenover den kleinen,
zelfgenoegzamen twijfel van Renan.
Zullen ze het meisje redden, dezen en al de anderen die hun zijn
voorgegaan'? Neen, dat zullen ze niet, ze is dood.
En nu stormt de gedachte aan den dood op den dichter aan. Of
liever, de herinnering aan den tijd toen het vermoeden van de
onstoffelijke aanwezigheid der geliefde doode tot vast geloof groeide,
het geloof van het troostend wiegelied :
« Buckets and spa des and a ship at sea
Are very fine things in their way, maybe;
And the woods look gay when the boughs are green,
But the very best things have never been seen.
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Nobodyever has weighed or caught
One glimpse, with his eyes, of your happiest thought;
Or walked in white where your prayers have been,
For the very best things have never been seen. »
en hem tenslotte met Sint Thomas deed neerknielen in aanbidding
voor de onzichtbare Wezenheid
« Visus tactus gustus
In te fallitur
Sed auditu solo
Tuto creditur. »

De Mis aan boord sluit het gedicht. De plechtige troost en belofte
van de liturgie, het vizioen van de offeraltaars over heel de wereld,
van de hostie, waarin alle motieven en doeleinden van heel de schepping samenkomen, en van waaruit heel de wereldorde duidelijk
wordt. Liefde is het slotwoord, niet de dood.

* **
The Torchbearers is didaktische poëÛe. Evenzeer als bv. het heele
werk van Henriette Roland Holst.
Bij de beoordeelaars van deze dichteres heb ik steeds den schroom
gevoeld om de poëtische waarde aan te geven van een heel gedicht,
al waren ze mild genoeg met hun bewondering voor fragmenten. Bij
Noyes zou dit minder moeilijk zijn, omdat hij niet zoozeer van de
geijkte vormen afwijkt, een minder opvallende oorspronkelijkheid
beÛt. Maar gemakkelijk zou het toch niet vallen.
De behoefte om een log'isch-afgerond geheel te verkrijgen, en de
« burgerlijke eerlijkheid» die den didaktischen dichter tot « dichten»
dwingt, ook als de inspiratie is weggeëbd, brengt noodzakelijk een
« poëtische oneerlijkheid» mee.
Moet degene, die een grootsch geheel wil scheppen, terwille
van de « poésie pure» uit zijn weg gaan? Dan zal hij heel waarschijnlijk slechtS fragmenten voortbrengen. Henriette Roland Holst is
evenmin met uitgebreide programmaverklaringen als met de woorden
organisatie en solidariteit in haar gedichten verlegen. Sir Alfred Noyes
neemt te midden van zijn vurig betoog een zinsnede uit Sint Thomas
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over, en geeft, vlak na een lyrisch-bewogen passage, een schrandere
dialektische bewijsvoering.
. Dergelijke minachting voor de dichterlijkheid kan bewonderenswaardig zijn, maar alleen de allergrootsten kunnen ze wagen zonder
gevaar. Bij Noyes stremt ze te dikwijls de opgolving van de ontroering, vervlakt den toon van het geheel.
Een tamelijk zwak punt is ook de inlassching van lichtergeritmeerde liederen, die klaarblijkelijk uit een andere atmosfeer stammen
dan de episch-breede verzen op de maat waarvan de « Toortsdragers»
en, naast hen, 's dichters gedachten voortschrijden. Hier ligt een
bekommernis om het liefelijke en een opzettelijkheid, die onaangenaam
aandoen.
Het monumentale van het opzet intusschen, de statigheid van
den algemeenen trant, sluiten aan bij een oud-Engelsche traditie,
waaraan ze zekerheid en beschaving ontleenen. We kunnen de hartstochtelijke overgave van Roland- Holst aan haar poëzie verre verkiezen boven dezen gepolijsten en beheerschten ( grand style», maar
het valt niet te loochenen dat bij Noyes de oprechte bezieling de vaak
gezwollen, vaak verstarde ritmen mee voortrukt.
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Het Eiland
door Maurice Baring.
(c Misschien zouden we toch beter niet landen )), zei Lewis, terwijl hij in de boot stapte; cc we kunnen dit eiland aandoen als we
terugkomen I).
(c Veel beter nu!» zei Stewart; cc We zullen morgen in alle geval
in T eneriffe geraken. En daarbij, een eiland dat niet op de zeekaart
staat is veel te boeiend om het te laten wachten)).
Lewis gaf toe aan zijn jongeren kameraad, en de twee ornithologen, die op weg waren naar de Kanarische eilanden om eieren te
zoeken, werden aan land geroeid.
« Ze zouden ons met zonsondergang kunnen afhalen )), zei Lewis
terwijl ze uitstapten.
« Maar misschien blijven we vannacht wel )), antwoordde Stewart.
« Dat denk ik niet, » zei Lewis; maar na kort beraad verwittigde
hij toch de matrozen, dat ze niet langer dan een half uur over tijd
moesten wachten, en dan 's morgens rond den tienen terugkomen.
Lewis en Stewart beklommen de steile bazaltrots, die het zandig
strand afsloot.
« Het eiland is vulkanisch, » zei Stewart.
cc Al die eilanden hier zijn vulkanisch, » zei Lewis. « Veel zullen
we niet kunnen klimmen bij deze hitte, » voegde hij er bij.
cc Als we onder de boomen komen zal het wel beteren,» zei
Stewart. Ze waren nu boven op de rots. Met het naakte bazalt was
het gedaan. Een open gras begroei de helling lag voor hen met veel
mirte- en cactus-gewas, en verderop een dicht bosch, naar het Oosten
toe begrensd door een heuvel met dun gezaaide olijfboomen. Ze
zaten hijgend neer in 't gras. De ZÇ>n viel zwaar op de droge rots;
geen wolk aan den hemel en geen rimpel op de emeraudgroene zee.
De lucht was doordrenkt met een vreemd aroom; en de stilte
drukte.
cc Ik denk niet, dat het bewoond kan zijn, » zei Lewis.
cc Misschien is het maar een vulkanisch eiland, door een uitbarsting in zee ontstaan,») wierp Stewart op.
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« Kijk eens naar die boomen, » zei Lewis, en wees naar het bosch
de verte.
« Wat bedoel je'?» vroeg Stewart.
« Het zijn eikeboomen, » zei Lewis. « Weet je waarom ik liever
niet aan land was gegaan'?» vroeg hij ineens. « Je weet dat ik niet
bijgeloovig ben, maar toen ik in de boot stapte hoorde ik duidelijk
een stem roepen, « Kom niet aan land!»
Stewart lachte. « We hebben gelijk gehad met aan land te komen,»
zei hij. « Laten we nu opstappen.»
Ze gingen naar het woud toe en hoe dichterbij ze kwamen hoe
vreemder alles hun leek. Het was een dicht bosch van groote eiken,
die minstens honderd jaar oud moesten zijn. Vlakbij stonden ze stil.
« Voordat we het bosch onderzoeken, » zei Lewis, « konden we
wel eens op den heuvel klimmen om een algemeen overzicht te
krijgen. »
Daarmee was Stewart het eens, en in stilte bestegen ze den
heuvel. Maar bovenop aangekomen merkten ze dat dit niet het
hoogste punt was, enkel een van vele heuvels, zoodat het uitzicht nog
niet vrij was. De valleien leken dicht beboscht, en het eikenwoud
was grooter dan ze gemeend hadden. Ze lagen neer om wat te rusten
en staken hun pijp aan.
« Geen vogels,)1 bromde Lewis slecht gezind.
« Ik heb er geen enkele gezien - het eiland is ongelooflijk stil, II
.zei Stewart. De lucht was zwoeler en drukkender geworden naarmate
ze verder waren doorgedrongen; en de doordringende geur, dien ze
dadeîlijk hadden waargenomen, steeds sterker. Het was een soort
kruizemunt, en toch weer geen munt; zoet, maar niet aangenaam.
Zelfs Stewarts overmoedige stemming scheen onder de hitte te lijden,
want hij rookte in stilte voort en drong er niet langer bij Lewis op
aan om den tocht voort te zetten.
« Mij dunkt dat het eiland bewoond moet zijn », zei Lewis, « en
dat de huizen aan den overkant staan. Kijk eens daar vlak voor op
den heuvel. Geiten en schapen. II
« Ja », zei Stewart. « Mouflons, geloof ik, maar toch denk ik dat
het eiland onbewoond is. II De woorden waren nog niet koud of hij
sprong recht met een lichten kreet : « Kijk nu daar! II en hij wees
naar een lichte rookwolk die uit het bosch opsteeg. Ze werden ineens
weer vlug en liepen den berg af, naar het bosch toe. Juist als ze
onder de boomen kwamen, bukte Lewis en wees naar een witbloeiend
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plantje met drie eivormige blaadjes, die recht uit den wortel sproten.
« Wat is dat?» vroeg hij aan Stewart, die meer van planten
afwist dan hijzelf. De bloemen waren spierwit en hadden elk zes
puntige petalen.
« Een soort look, denk ik, » zei Stewart.
Lewis bukte weer. « Het heeft geen geur, » zei hij. « Het heeft
wel wat weg van wilde knoflook, Allium flavum; maar het is wit in
plaats van geel, en de bloemen zijn grooter. Ik ga het meenemen. »
Hij begon de aarde weg te graven met zijn mes om de plant met
wortels en al uit te halen. Nadat hij enkele minuten lang gewerkt
had, riep hij; «'k Heb nooit zootn taaie plant gezien; ik kan ze niet
krijgen. )) Tenslotte lukte het toch, maar toen de wortel meekwam
stond hij te kijken. « Ze heeft geen bol, » zei hij. « Alleen een zwarten
wortel, zie maar!»
Stewart onderzocht het plantje. « Ik weet niet wat het voor iets
is, » zei hij.
Lewis vouwde de plant in zijn zakdoek en stak ze in zijn zak.
Ze traden het woud binnen. De lucht was er nog zwoeler dan daarbuiten, en de stilte woog veel zwaarder. Er waren geen vogelen en
geen spoor van vogelenverblijf.
« Voor wat vogelen betreft is hier niets te maken,» bestatigde
Lewis. Op dat oogenblik kraakte het kreupelbosch, en vijf varkens
liepen over tt pad en verdwenen al knorrend. Lewis schrok en rilde,
zonder te weten waarom; hij bezag Stewart, die heelemaal niet onder
den indruk leek.
« Ze zijn niet wild, » stelde Stewart gerust. Zwijgend liepen ze
voort. De zware atmosfeer drukte hun stemming weer neer. Als ze
iets wilden zeggen fluisterden ze haast. Lewis wenschte dat ze nooit
aan land gekomen waren, al kon hijzelf voör zijn wensch geen reden
vinden. Na twintig minuten gaans omtrent stonden ze plotseling voor
een open plaats in tt bosch met een laag wit huis. Ze hielden stil en
keken mekaar aan.
« Waar is de schouw?» riep Lewis, die het eerst weer sprak. Het
was een huis zonder verdiep, met groote ramen (zonder glas) tot op
den grond, breeder van onder dan van boven. Heelt huis was overwoekerd met klimplanten; het dak was plat. Ze gingen stilzwijgend
binnen langs de breede open poort en kwamen in een lage hal. Er
Stonden geen meubelen en de vloer was met mos begroeid.
« Het lijkt wel een Egyptisch graf, » zei Stewart, rillend. Na de
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hal kwam een andere kamer, met een opening in het dak in den aard
van het impluvium der Romeinsche woningen. Daar was ook een
vierkante waterbak, die volzijpelde uit een steenen leeuwenmuil.
Verder kwamen er nog twee kleinere kamers en in een daarvan was
een steenen verhoog. Het huis was verlaten en heelemaalleeg. Lewis
en Stewart wisten niet veel te vertellen; ze keken maar rond in stille
verbazing.
« Daar zie! » zei Lewis en wees naar een van de muren. Stewart
kwam dichterbij en bemerkte nu ook de sporen van vergane muurschildering.
(, Het heeft veel weg van de muurversieringen in Pompei, » zei
hij.
« Ik denk dat het huis modern is,)) antwoordde Lewis. « Ongetwijfeld heeft de eene of andere zonderling het in Romeinschen
stijl laten bouwen, een eeuw geleden in den Empire-tijd.»
« Weet jij hoe laat het is?» vroeg Stewart ineens. « De zon is
onder en 't begint al te deemsteren. »
« We moeten maken, dat we aan 't strand zijn, » zei Lewis; « we
zullen morgen terugkomen. » Zwijgend liepen ze voort. De avondschemering lag als een waas over het woud, een grillige windvlaag
deed de boomen nu en dan ritselen, maar het bleef even zwoel als te
voren. Fantastisch en bijna dreigend stonden de boomen daar, en
't geritsel van de blaren leek wel een menschelijk gekreun. Een
paar maal meende ze het geknor van de varkens in het kreupelgewas
te hooren en een borsteligen rug te zien.
« Me dunkt dat we heelemaal niet vooruitgaan, » zei Stewart na
een poos. « We moeten een verkeerden weg ingeslagen zijn.» Ze
stonden stil. « Dien boom ken ik,» zei Stewart en wees naar een
krommen eik; « van daar uit moesten we rechtdoor naar links gaan. »
Ze liepen voort en stonden na tien minuten gaans opnieuw aan den
achterkant van het huis. Het was heelemaal donker.
« Nu vinden we den weg niet meer,» zei Lewis. « We zullen maar
liever hier blijven slapen. » Ze gingen het huis binnen en kozen het
verhoog in een van de achterste kamers als nachtverblijf. De nacht
was warm en sterrenklaar, het huis doodstil buiten het licht geplas
van het water in het bekken.
« Te eten krijgen we niet vanavond,» zei Lewis.
« Ik heb geen honger, )) zei Stewart, en Lewis voelde dat hij voor
niets ter wereld een beet had kunnen binnenkrijgen. Hij was hee1e105

maal uitgeput maar ver van slaperig. Stewart echter verging van den
vaak. Hij strekte zich uit op het bemoste verhoog en viel haast
oogenblikkelijk in slaap. Lewis stak zijn pijp aan; het eigenaardig
voorgevoel van 's morgens had hem weer te pakken, maar tien keer
sterker. Het was hem, zonder dat hij wist waarom, onbehaaglijk te
moede. Toen ineens besefte hij wat het was. Hij voelde dat er buiten
hen nog iemand in huis was, iemand of iets achter zijn rug, meebewegend met hem, hem bespiedend. Hij wandelde eens naar het
impluvium, maar hoorde of zag niets. Geen enkel van de duizend
gewone geluiden, die de stilte van een zomernacht vullen, - het
gt:blaf van een hond of de roep van een nachtvogel, - was hier te
hooren. Alles was vreemd stil. Hij ging terug naar de kamer. Hij zou
er veel voor over gehad hebben om terug aan boord te zijn, want
naast de lichamelijke gewaarwording van onbehagen en van een loerend wezen, voelde hij ook de niet te miskennen nabijheid van een
gevaar, die hij haast heel den dag had gevoeld.
Hij lag neer en viel tenslotte in een lichten sluimer. Toen hoorde
hij ineens een gedempt geluid, een soort geronk als van een spinnewiel
of van een spoeltje op het getouw, en feller dan te voren werd hij
gewaar, dat iemand hem in 't oog hield. Plotseling werd hij koud en
stijf van angst. Iemand kwam langs het impluvium de kamer binnen.
Het was een vage, gesluierde gestalte, een vrouwengestalte. Haar
gelaat kon hij niet zien, maar hij vermoedde, dat ze vreemd schoon
moest zijn; ze droeg een beker in de hand en ze ging recht op Stewart
toe en boog over hem heen, en bood hem den beker aan.
Lewis voelde een drang om uit alle macht te schreeuwen,
« Drink niet 1 Drink niet!)) Hij hoorde den galm van de woorden in
de lucht, juist als de stem in de boot; hij wist hoe noodig het was te
roepen, maar hij kon niet : hij was lamgeslagen; de woorden kwamen
niet. Hij deed de lippen open en toe, maar kon geen geluid geven.
Hij trachtte met inspanning van alle kracht recht te komen, en hij
kon geen lid verroeren. De kille angst deed hem in zwijm vallen en
hij wist van niets meer tot hij 's morgens wakker werd bij klaren
zonneschijn.
Stewart lag nog met zijn oogen toe en kreunde klaaglijk in zijn
slaap.
Lewis trachtte hem te wekken. Hij sloeg zijn oogleden op en
staarde den ander aan met starren blik zonder beûnning. Lewis
wou hem van het verhoog tillen, maar toen gebeurde er iets gruwelijks.
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Stewart stelde zich heftig teweer met een wild, woedend gegrom,
dat Lewis een rilling over den rug joeg. Hij liep naar buiten met het
koud zweet op zijn voorhoofd. Hij rende door het bosch naar .het
strand, en vond de boot gereed liggen. Hij roeide naar het yacht om
quinine te halen. Dan trok hij met den kapitein en een paar matrozen naar het noodlottig huis terug. Het was leeg. Ze vonden geen spoor
van Stewart. Ze liepen door het bosch en riepen tot ze er heesch van
waren, maar geen geluid verbrak de diepe stilte.
Dan liet Lewis de rest van de bemanning halen en organiseerde
een klopjacht over heel het eiland. 's Avond moesten ze terug zonder
een spoor van Stewart of van één ander menschelijk wezen te hebben
ontdekt. 's Nachts stak een wind op en een geweldig stijve bries verplichte hen het anker in te halen om niet te pletter te worden geslagen
tegen het eiland. Een etmaal lang werden ze angstwekkend heen en
weer geworpen. Dan ging de storm liggen, even plots als hij opgekomen was.
Ze zetten opnieuw koers naar het eiland en kwamen aan de plek
waar ze drie dagen te voren voor anker hadden gelegen. Het eiland
was niet meer te vinden. Het was verzwonden.
Toen ze 's anderendaags in Teneriffe aankwamen werd er over
niets anders gepraat dan over de groote vloedgolf, die zooveel schade
en verwoesting in de eilanden had aangericht.
Uit « Half a minute's silence ))
Vertaald door J. De Bruyn.
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Boekennieu ws
ARNOLD BENNETT: L'Escalier de Riceyman. Traduit de l'Anglais par Maurice
Remon. Préface de André Maurois. Librairie Stock, Paris.
Riceyman Steps, dat hier in vertaling wordt geboden, is een van de laatste en van
literair standpunt uit onbetwistbaar een van de beste werken van Arnold Bennett. Het
is een studie van Londons midden standsleven, indringend, geestig en scherp uitgebeeld.
W. B.
We hebben dit werk reed<; vroeger in dit tijdschrift besproken.
MAURICE BARING. Daphné Adeane. - Préface de André Maurois.
Librairie
Stock. Paris. - 15 fr.
Voorzeker een der schoonste romans, die sedert den oorlog in Engeland verschenen
zijn. Schrijver, een gewezen diplomaat, een katholiek, reeds gekend als de schrijver
van een aantal mooie, fijne werkjes, ontpopte zich plots als een rasromancier, en gaf
kort op een drie groote romans " C », « Cat's Cradle » en « Daphné Adeane », dat nu in
Fransche vertaling verschijnt. Een zonderling boek, waarvan de heldin sinds jaren
gestorven is. Toch is zij den heelen tijd, om zoo te zeggen, onzichtbaar tegenwoordig,
en zweeft haar aandenken over heel den roman. Om zulk thema uit te werken is er niet
weinig talent noodig I Misschien is « Daphné Adeane • geen meesterstuk van allereersten
rang: misschien is het hier en daar wat langdradig, of is het terugkeeren van Michaël
Choyce, op het einde wat geforceerd, maar dat schaadt geenszins aan de schoonheid
van 't geheel. Maurice Baring heeft ons een uiterst fijn en sober, eenvoudig en waar
roman gegeven, heelemaal in halve tinten, zonder eenige opgeschroefdheid of gemaaktheid. Niets is geappuyeerd, en toch vindt men er echte tragiek, zooals het gewoon
leven van ieder mensch soms tragisch is, al blijft het in schijn alledaags. Meesterlijk
beschrijft Maurice Baring die zoo afgewisselde typen, Hyacinth, Fanny, Michaël, Lea
Dettrich, Francis Greene, en de reactie van die verwikkelde zielen op malkaar, het
geboren worden en uitsterven van liefde en smart, van hartstocht en vergetelheid,
van zonde en boete. Geen preekerigheid, geen tendenz, het weergeven van het leven
zooals het is, maar toch eindigt het boek op de verheerlijking van 't sacrificie dat zijn
balsem meebrengt, « tandis que tout acte d'égoïsme n'apporte qu'un arrière-goût de
feu, de fumée, de poussière et de cendre. » Het werk van een echt kunstenaar. L. D.

MARy WEBB : Sarn. - Introduction de Jacques de Lacretelle. - Grasset. Paris.
18 fr.
Schrijfster, geboren in Shropshire tegen Wales, was dochter van een schoolmeester.
Ze huwde insgelijks een schoolmeester, die zijn ambt liet varen, om aan landbouw te
doen. Zij zelve ging haar waar naar de stad verkoopen. In 1915 schreef zij haar eersten
roman « Golden Arrow ». Succes spoorde hen aan den buiten te verlaten, en zich in
de omstreken van Londen te vestigen. Toch was het in grooten geldelijken nood, dat
ze haar drie volgende romans uitgaf, waarvan de laatste «Precious Bane. in 1924 geschreven, eindelijk in Fransche vertaling verschijnt onder den titel «Sarn ». Slechts
na haar dood in 1927, op 36 jarigen leeftijd, werd haar naam beroemd; en Minister
Baldwin in een aanspraak in 't Parlement, sprak er van als een der grootste romans der
Engelsche letterkunde. En met recht. Het is een machtig boek, vol kleur en leven, met
vast geteekende karakters, en meesterlijk weergeven van den heerlijken buiten en het
landelijk leven in Shropshire, van de licht en schaduwkanten van die boeren die ze zoo
goed gekend heeft, en voor ons ten voeten uit uitbeeldt, soms in meer dan natuurlijke
grootte. Eenige komen ons voor als ontembare natuurkrachten, half wild en barbaarsch
nog. Een wonderschoon boek, vol scheppende kracht en poëzie. De vertaling is goed,
al is het om zoo te zeggen onmogelijk den onuitputtelijken woordenschat en de rijke
nuanceering van het origineele weer te geven.
L. D.
-

CONCORDIA MERREL : L'Amour enchainé. - Traduit de l'anglais par E. de SaintSegond. - Librairie Pion. Paris. - 15 fr.
Een heel verzettelijk roman, vol handeling en verwikkelingen. Maud Collier
wordt ten onrechte beticht een belangrijk zakentelegram onderschept te hebben, tot
l08

ernstig nadeel van David Quayne. Een onvoorzichtige belofte belet haar zich te veront
schuldigen. Ze lijdt des te meer dat zij David Quayne bemint. Stil aan evenwel, wordt
hare onschuld erkend, en ze krijgen malkaar. Het boek steekt goed ineen en is zeer
onderhoudend, zooals zulke Engelsche romans doorgaans zijn. Alle jongeren zullen het
gretig lezen. 't Is aangename ontspanningslectuur.
L. D.
MATJRICE BARING : La Princesse Blanche. (Cat's Cradle). - Préface de Charles
du Bos. - Librairie Stock. Paris. - 24 fr.
Een boek dat boeit, en toch den lezer onvoldaan laat. Er hapert iets aan, trots
het groot talent van den schrijver, zijn diepe menschenkennis, zijn uitstekend schetsen
van de hoogere Engelsche wereld en cosmopolitische kringen waarin hij thuis hoort,
zijn wondere gaven van romanschrijver. Door en door kent hij die overbeschaafde
menschen, en de drama's die soms achter den glimlach dier begenadigden schuilen,
en men voelt dat er uit zijn boek een meesterwerk had kunnen groeien. Maar de kracht
ontbreekt, de scherpe, vaste lijn. Nooit komt er een climax, nooit wordt het hart -door
onweerstaanbare ontroering gekneld, den geest door een gevoel van schoonheid schielijk
overweldigd. Daarom is het boek te lang en uitgerokken; het mist concentratie, en de
schuld hiervan ligt in 's schrijvers procédé van zijn verhaal regelmatig en glib te laten
vloeien, als water uit een kraan. Zoo krijgen we te kennen, in al zijne minste bijzonderheden, heel het lange leven van Princes Blanche die, geboren voor het geluk en voor de
liefde, toch niets kent dan beproeving en lijden, een slachtoffer van hare eigene bekoringsmacht. En misschien is die centrale figuur niet omvangrijk genoeg, om heel dat
lange boek van meer dan 600 blz. te dragen. En dan wat heeft hare bekeering met haar
diepe leven te stellen? Welke terugslag heeft die stap op de verdere ontwikkeling van
haar wezen, van haar plicht-opvatting, of van de ernstige beslissingen van haar gevoelsleven? Weinig of geen, en dat is nog eene leemte.
Toch blijft het boek boeiend tot de laatste bladzijde.
L. D.
ROBERT LOUIS STEVENSON : The black Arrow. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig.

a m.

Deze roman speelt ten tijde van den oorlog der twee Rozen, en is vol avonturen
te zee en te lande. Natuurlijk ontsnapt Oick, de held, aan al de verschrikkelijke gevaren,
die zijn leven alle oogenblikken komen bedreigen; en dank aan zijn onversaagden moed
gelukt hij er eindelijk in zijne verloofde te verlossen, en weer in 't bezit te komen zijner
fortuin, die beiden de prooi waren geworden van den eerloozen, hebzuchtigen Lord.
Dit boek zal alle jongeren - en zelfs menige ouderen - boeien.
L. D.
LEW. WALLACE : Ben Hur. Dlustrations de Lecoultre. {Col!. .Pour tous .) •. Alfred Mame et Fils. Tours. Paris. - 36 fr. cart.
Ben-Hur is bekend ;vertaald in alle talen, en daarbij nog alom verspreid door den
cinema, die de weidsche pracht van het Oostersch en Romeinsch kader uitstekend
teruggeeft. De roman zelf is van natuur om alle jongeren en vele anderen te boeien :
hij speelt ten tijde van Christus, doch, gelukkig, heeft schrijver het Evangelisch verhaal
slechts sober benuttigd : het is altijd gevaarlijk aan 't Evangelie te komen. Doch den
strijd tusschen Joodsche en Romeinsche mentaliteit, evenals het langzaam tot besef
komen van sommige Joden tot de echte natuur van Jezus' Koningschap, het kiemen
en groeien der christelijke gedachte, geeft hij zeer goed weer.
De Fransche vertaling is zeer goed.
L. D.
SHEILA KAYE-SMITH : The Village Doctor. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig.
Een mooi roman, boeiend geschreven, zooals doorgaans alle romans van Sheila
Kaye-Smith. Een jonge dokter, uitgeput door het werk in de • slums. van Londen,
gaat zich in een afgelegen dorpje vestigen. Weldra wordt hij verliefd op een boerenmeisje, Laura, die echter den boerenstand veracht en een dame wil worden. Al bemint
zij een anderen, toch trouwt zij met den dokter, die een heer is; en weldra is het miserie,
want dien anderen kan ze maar niet vergeten. Wat volgt is licht te raden. Eindelijk
toch, na veel lijden en doen lijden, komt Laura tot klaarder besef van hare schuld en
van haren plicht, en keert terug naar den al te inschikkelijken echtgenoot, voor wien
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te'op den langen duur eerbied krijgt. Van zijn kant begrijpt hij wat er te kort kwam in
zijne liefde voor haar. Een kind zal alles goed maken.
Dit boek, geen meesterwerk, is echter vol fijne waarneming van boeren zeden en
mentaliteit. Schrijfster kent de buitenmenschen met hun goede en kwade eigenschappen,
hun driften en deugden, hun schoone en hun kleine kanten, uitmuntend, en weet de
L. D.
menschen die ze schept op wonderlijke wijze te doen leven.
The Collected Poems of G. K. C. CHESTERTON. - Ed. Cecil Palmer, Chandnstreet, 49, Londen W. C. 2, Pro 10-6 S.
Chesterton is een type in de engelsche literatuur. Hij bezit een verrassende knapheid en veelzijdigheid en een vaak verbluffende virtuositeit. Hij hanteert een vers,
zooals hij een paradoks hanteert. Het komt altijd terecht. Het best is hij wellicht als
dichter in zijn: " BaIlad of the white Horse ., maar ook zijn andere baIladen en verzenbundels getuigen van zijn sprankelende en gevoelige dichterlijkheid. Wij gaven in dit
nummer een paar verzen uit de reeks" Wine, water and Song., die door Anton Van
Dr. L. D. S.
Duinkerke tot frissche nederlandsche gedichten werden omgezet.

THOMAS HARDy : A Pair of blue eyes, 2 vol. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. 2 m. per vol.

Schrijver wist een roman ineen te zetten, en de belangstelling van den lezer wakker te houden, en met ieder hoofdstuk te doen stijgen. Ook hier boeit ons de liefderoman van de mooie Elfride, zoo jong, zoo onervaren en beminnelijk, die in 't begin
haar eigen hart niet kent, en eene opflakkerende meisjesverliefdheid voor echte liefde
neemt. De onvoorzichtige stap dien ze in een oogenblik van verblinding waagt, zal
haar duur komen te staan. Wien zal ze huwen: Stephen Smith, wien ze haar trouw heeft
beloofd, of Harry Knight, die haar leert begrijpen wat echte liefde is '{ Hoe zal er klaarheid komen in die droevige liefdegeschiedenis, nog hachelijker gemaakt door de kwaadaardige intriges der verbitterde Mrs. ]ethway? De lenteatmosfeer der eerste bladzijden,
waarover de onschuldige glimlach der prille jeugd zweeft, maakt weldra plaats voor
twijfel, lijden en wanhoop, verdenking, scheuring en scheiden. En wanneer Harry
Knight eindelijk klaar ziet, en de onrechtvaardigheid zijner verdenkingen wil goed
maken, dan is het te laat, het drama is afgespeeld, en Elfride is er het slachtoffer van
geworden.
Een echt liefderoman, zooals Thomas Hardy die kon schrijven.
L. D.
ALDOUS HUXLEY : Contrepoint. - Roman trad uit de l'anglais par Jules Castier.
Préface de André Maurois. 2 vol. (Feux croisés. Ames et Terres étrangères). - Librairie
PIon. Paris. - 30 fr.
Een der meest besproken Engelsche romans van dezen tijd, en voorzeker een
werk dat van talent en kracht getuigt. Geen roman in den klassieken zin van 't woord:
't is te zeggen eene voortloopende geschiedenis met begin, climax, en einde j maar een
periode uit het leven en den zieletoestand van een zeker aantal menschen op een gegeven
oogenblik. En wat ons getoond wordt is een droevig schouwspel. Eens te meer legt dit
boek getuigenis af van de algehee1e ontreddering door den wereldoorlog in de Engelsche
maatschappij teweeg gebracht. De spanning der vier bloedige jaren, met al wat de
oorlog aan veranderingen in het gemakkelijk dagelijks eh leven meebracht, ging de
moreele krachten te boven van velen die geen levensstuur in handen hadden, sterk
genoeg om ze door de omwoelde levensbaren te leiden. Bij den eersten schok brak het
af, en liet ze in het donkere rondtasten. Geen moreel princiepen, geen bovennatuurlijk
leven meer. Volkomen amoraIismej volkomen heidendom, en, erger nog, gewild heidendom, drift, overspel, gehoorzamen aan aIle instincten, al wat de klok slaat, in dezen roman. De christelijke deugden van kuischheid, nederigheid, zelfverloochening worden
door de helden van • Contrepoint " als onwaardig van een menschelijk wezen, verguisd en veracht en vooral St-Franciscus moet het bekoopen : En toch hoort men soms
door al het brutale, door al het zinnelijke, een klank van echte • menschelijkheid », die
treft en aangrijpt, en zelfs ontvouwt zich een enkelen keer een vluchtig vergezicht naar
iets hoogers, boven het stoffelijke, wanneer Spandull, enkele oogenblikken voor zijn
dood, naar het « Danklied» uit Beethovens xve kwartet luistert. En dat is eene schoone
L. D.
bladzijde.
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Ruusbroec in de Nederlandsche Mystiek
door Dr. ]. Van Mierlo, S. ].
Na de tijden van verval en verrotting, die de dood van Karel
den Groote en de invallen der Noormannen hadden na zich gesleept,
was reeds in de Xe eeuw, van onze gewesten uit, onder dè krachtige
werking van Gerard, abt van Brogne, de opbloei van het godsdienstig
leven, en daarmee van de gansche beschaving, voor goed begonnen.
Van toen af zien wij ook het volk deel nemen aan het leven der hervormde abdijen, zich in grooten getale er om vestigen, ten einde er
het ideaal der christelijke volmaaktheid, naar het voorbeeld der
monniken, na te streven, door zich enger met die wonîngen van
evangelische heiligheid te verbinden, door zich er bij aan te sluiten
in verschillende broederschappen, of door zich onder de leiding
der monniken te stellen. In de Xe en XIe eeuwen zijn ook te onzent,
op Frankisch gebied, overal abdijen opgerezen. De Investituurstrijd
en de kruistochten, zelf reeds vrucht van dit opgewekte geloofsleven,
kwamen dit nog aanwakkeren en verbreiden. Het godsdienstig
gevoel zelf ging zich verdiepen : Christus, niet meer voornamelijk
in Zijn Godheid, maar nu ook in Zijn Menschheid, met Zijn vernedering, Zijn ontbering, Zijn Lijden, Zijn zwakheid, had steeds
meer het christelijke bewustzijn veroverd en er de liefde doen ontbloeien : de ascese groeide zoo tot mystiek.
In de XIIe eeuw hadden de Norbertijnen en de Cisterciënsers,
ook reeds uit dit volksenthousiasme ontstaan, de taak overgenomen,
waarvan de Cluniacensers eenigszins vervallen waren, en haar met
afwijkende opvattingen voortgezet. Het werd een tijd van bovenmenschelijke droomen, van grootsche, heldhaftige ondernemingen.
Gelijk de dichters zongen van de Liefde die opstreeft naar het Goede,
langs de ruwe paden van het blij aanvaarde lijden, zoo gingen de
zielen op naar God, in de liefde voor het offer, voor de armoede en
het lijden van den Godmensch.
De Renaissance onder Karel den Groote begonnen, dringt nu
ook machtig door. Met het nieuwe leven bloeiden eveneens op de kunst
en de beschaving. De wetenschap ging hare monumenten bouwen
113

van kennis en denken. De verspreide stukken der godsdienstleer,.
die tot dus ver onsamenhangend uit openbaring en overlevering
waren behandeld, werden tot een grootsch geheel vergaderd en samengevoegd, waartoe de Rede ook meewerkte, om ze met haar eigen
licht te bestralen en steeds nieuwe, prachtige harmonieën tusschen
weten en gelooven aan te toonen. Dit was het werk der Scholastiek :
de machtige synthese van alle kennen, die in de rijzende universiteiten werd uitgedrukt.
Met den opbloei der Scholastiek bleet een opbloei der Mystiek,
die steeds een twijg van het godgeleerde denken was geweest, niet
uit. Toen in de IXe eeuw Joannes Scotus Eriugena de schriften van
Dionysius Areopagita, die op het einde der vijfde eeuw schijnen te
zijn ontstaan, in 't latijn had vertaald, werd aan de mystiek voor
lange tijden nieuw voedsel gegeven. Verre van Augustinus, die steeds
voor 't westen de bron van alle theologische kennis was geweest,
te verdringen, kwam Dionysius, om zijn gemeenen oorsprong uit
het Plotinisch Platonisme, de mystieke elementen bij den grooten
Kerkleeraar tot hun volle ontwikkeling versterken.
Zoo ontstond in de XIIe eeuw, in Frankrijk eerst, een geheele
m}stieke literatuur in 't latijn. Daar was de school der Victorijnen,

met Hugo en Richard aan het hoofd. De Heilige Bernardus bracht
in onvergetelijke, spoedig te aHen kante verspreide preeken, de verinnerlijking van Christus' Menschheid in het inwendig leven tot volle
bewustzijn. Zijn Commentaar op het Hooglied, meer nog ervaringsmystiek toch dan theoretische opbouw, werd als het tekstboek van
de vereeniging met God voor lange geslachten. Naa<;t hem schreven
en preekten anderen, Soms meer speculatief, als zijn vriend, de nederlander, Willem van St. Thierry, wiens invloed op onze mystiek,
bijzonder door zijn tractaat ad fratres de monte Dei, steeds duidelijker
blijken zal.
De mystiek echter in de volkstaal schijnt te onzent te zijn ontstaan, althans te onzent het vroegst te zijn beoefend geworden. Want
het religieuze volksenthousiasme was niet geluwd ! de beweging had
zich nog uitgebreid over zoo goed als alle landen van westelijk Europa.
Daarmee, als met hun oorsprong, staan de verschillende openbarIngen van het godsdienstig leven der XIIe en XIIIe eeuwen in verband.
In die opgewekte kringen vonden de ketterijen, als zij zich hulden
in een gewaad van strengheid en heiligheid, een gereedelijken aanhang. Zoo konden die scharen in verschillende richtingen worden
1I4

opgedreven : tot het hoogste en zuiverste leven van heiligheid in de
beoefening van de strengste armoede of de heldhaftigste kuischheid;
maar ook tot alle verstandelijke en zedelijke afdwalingen. Elders
kreeg zij hare oplossing in de bedelorden, de Fransciskanen, de
Dominikanen ; te onzent en in de Rijnlanden in 't bijzonder in de
begijnhoven en in het beguinisme.
Nergens toch bloeide dit mystieke, extatische leven wellicht als
in onze gewesten. Hier over heerschte het ideaal der kuischheid. In
die bepaalde richting heeft de Luiksche volksprediker, Lambert li
Beges, de strooming geleid, in aansluiting bij het toen opkomende
Albigeisme. Want in dezen vorm van het catharisme zagen onze
vro~en alleen de levensstrengheid, de onthechtng van vleesch
en bloed, zonder zich de kdterij in den opzet en de beginselen
bewust te zijn. Zij werden Al-bigenzen, Al-beguini, beguini, beguinae. Want dit woord, dat ontstaat in den tijd van de opkomst
van het albigeisme, schijnt niets anders te zijn dan een verbastering in den volksmond van het woord Al-bigens of al-biguinus;
en Lambert li Beges was Lambert 1i Biguin, zooals de albigemen
zelf als met hun eigen naam toen te onzent eveneens Beguini werden genoemd.
Hadden de Premonstratenzen in 't begin der XIIe eeuw de beweging willen leiden en de aanhangers en aanhangsters in hunne kloosters voor het mannelijke en vrouwelijke geslacht een toevluchtsoord
verschaft, aan het einde der eeuw ging de drang naar de Cisterciensers. Om dien tijd is het dan ook dat de meeste Cisterciënserinnenabdijen te onzent zijn opgekomen.
Doch ook die konden op den duur den vloed niet opnemen.
Dan moest naar andere middelen uitgezien worden. Zoo ontstonden
in de eerste helft der XIIIe eeuw de begijnenconventen, weldra de
begijnenparochiën of begijnhoven.
Tot die beweging behoorden al onze heiligen uit die jaren. Toen
leefde Maria van Oignies (II77-1213); toen de wonderbare Christina
van St- Truiden, die in 1224 voor goed stierf in haar 74e jaar; toen de
minder bekende, maar zooveel aantrekkelijker Margareta van Yperen
(1216-1237); toen de heilige Lutgardis, wier overgang van de Benedictinessen tot de Cisterciënserinnen in deze beweging hare verklaring
vindt (II82-1246); toen de gelukzalige Juliana de Cornillon, die in
1245 den bisschop van Luik, Robertus, tot het vieren van het Heilig
Sacramentsfeest overhaalde; toen zoo vele anderen, mannen en
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vrouwen, wier aandenken vooral in de religieuze orden waartoe zij
behoorden in vereering wordt gehouden.
Maar ook in dien tijd en in die beweging werden de eerste
mystieke geschriften in de volkstaal opgesteld, waarvan ons nog
gedeelten althans zijn bewaard. Zoo weten wij dat in de eerste helft
der XIIIe eeuw de Cisterciënserin Beatrijs van Nazareth - en zij
was gewis niet de eerste - hare godsdienstige ervaringen, visioenen,
genadegaven, maar ook verhandelingen, had te boek gesteld: nog
een enkele, zeer mooie, Van Seven Manieren van Minnen, blijft voor
ons getuigenis afleggen van den ernst van leven en van de pracht
van kunst, die uit die beweging was opgebloeid.
Om dienzelfden tijd leefde Hadewijch : die wonderbare kunstenareS, die met hare mystieke Strophische Gedichten, 'canzones,
plaats neemt onder de grootste lyrische dichters aller tijden; en die
met hare visioenen, maar vooral met hare brieven, onze dietsche taal
heeft gevormd tot een werktuig van kunst, dat zelden overtroffen
werd. Al is hare mystiek nog ervaringsmystiek, zij veronderstelt toch
een vaste, metaphysische leer, zoowel over de ziel als over God en
hunne onderlinge betrekkingen, die de grondslag zal worden van
onze eigene autochtone mystiek. Hier werden de groote lijnen getrokken, waarlangs het gebouw van onze spiritualiteit zal oprijzen;
hier de diepe grondvesten gelegd, waarop het rust; hier de taal en
de beeldspraak ontgonnen, waarin zij ûch uiten zal : van ridderlijken
liefdedienst en liefdes~rijd, van orewoet en ongheduricheit, van honger en verzadiging, van ebbe en vloed, van stormen en afgronden,
van ballingschap en gevangenis, van nemen en geven, gelden en ontgelden, van woestenijen en wijde zeeën, enz.; in een onvoorwaardelijke offergave van ûch zelven, om door Christus' Menschheid op te
stijgen en vereenigd te worden met de Godheid, levende Gods eigen
Leven, drievoudig en eenig.
In het verdere verloop dier eeuw is die zoo prachtig ontloken
kunst niet meer te loor gegaan. Maar nu waren de stoutste theologische bespiegelingen de mystieke strekkingen komen beheerschen,
en afleiden op de dwaalwegen van het illuminisme der vrijheid onder
de onmiddellijke inwerking van den Heiligen Geest. Apocalyptische
schriften, als die van abt Joachim van Fiore, vergrootten nog de
verwarring en wonden de gemoederen heviger op. De kiemen van
oude ketterijen, van gewaagde theorieën, in verband met de pantheïstische strekkingen van het averroisme, drongen steeds sterker aan de
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oppervlakte door en ontwikkelden zich op onrustbarende wijze.
Ook, tegen het einde der XIIIe eeuw kunnen wij, elders maar
eveneens te onzent, in het godsdienstig leven eenige zeer bedenkelijke strekkingen waarnemen. Wij zien die zich bij ons openbaren in
de laatste reeks mengeldichten, die in de handschriften aan het werk
van Hadewijch zijn toegevoegd : 's menschen 'eigen bedrijvigheid
g:ng er ;n ten gronde, om zich, naar het heette, gansch lijdelijk, pass;ef, te laten voortdrijven door de werk:ng van den He:ligen Geest;
wat aan de grofste illusies en de ergste gevaren voor geloof en zeden
blootstelde. Ook had de Kerk het beguinisme, zooals het toen ontaard
was, met zijn neiging naar abstracte bespiegeling over de hoogste
geheimenissen van het geloof, over de Godheid in de Drieheid en
de Eenheid, en naar een verderfelijk quietisme, dat, zoo al geen
pantheïsme, er toch al de gevolgen van in zich droeg, bij het begin
der volgende eeuw, te Vienna, veroordeeld (I).
Intusschen hadden ook priesters, godgeleerden, niet slechts meer
in de taal van de Kerk, als nog zoovele schrijvers in de XIIIe eeuw,
als de Heilige Albertus of de Heilige Bonaventura, maar ook in de
taal van het volk, de zaak der mystiek in handen genomen. Gheraert
Appelman's sterk scholastich-theologische Glose op het Pater Noster,
met de kloeke taal, waarin zoo weinig tasten merkbaar is voor de
uitdrukking van abstracte philosophische begrippen, vertegenwoordigt nog voor ons het ononderbroken voortbestaan van de kunst van
het woord in proza; als van de hooge mystieke leering die toen aan
het volk werd voorgehouden. De bedelorden, de Fransciskanen,
bijzonder de Dominikanen, hadden de leiding op zich genomen.
In 't begin der XIVe eeuw moeten de oversten en de kapittels
van de orde der Dominikanen de stoutheid van sommige hunner
predikanten beteugelen. In de Rijnlanden, te Straatsburg, te Keulen,
preekte toen de Vader van de Duitsche mystiek, Eckehart (gestorven in I327) die in een beeldrijke, dikwijls paradoxale taal, voor een
van alle kanten toegestroomde menigte van beguini en beguinae, de
geheimen ontvouwde van ons goddelijk zoonschap en van ons leven
in den Drie-éénen God. Te Brussel zelf had de mystiek met hare
bedenkelijke strekkingen naar het illuminisme en het quietisme eene
alleszins begaafde verkondigster gevonden in den persoon van de
(I) Wij l:ien in de stellingen te Vienna veroordeeld, geen panthelsme, maar
veeleer quietisme. Z. Het Begordisme, Vers!. Med. Kon. Vl. Ac., 1930. blz. 277. vlg.
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Bloemardinne. Zoo groot was haar invloed, ook, ja wellicht vooral
in de hoogere standen, dat zij zelfs de hertogin, Maria van Evreux,
onder hare volgelingen telde. Was hare leering bepaald kettersch '?
Was zij alleen te quietistisch'? In alle geval, tijdens haar leven is zij
nooit verontrust geworden; zij werd vereerd ook bij haar dood als
een heilige. Maar na haar dood, in I335, schijnen de kiemen der
ketterij, die hare geschriften toch wel moeten in zich gedragen
hebben, tot open bloei te zijn gerijpt. Wie zou hier hulp bieden'? Wie
zou de mystiek voor verdere ontaarding vrijwaren'? Wie haar tegen
. de Bloemardinne verdedigen'? Wie het waagde zou stooten op machtigen tegenstand.

* **
In die omstandigheden, bij dit dreigend gevaar voor de ware
mystiek en voor het geloof in de kringen van het beguinisme, was het,
dat de eenvoudige kapelaan van St-Goedelen zich tot het schrijven
van zijn mystieke" werken zette (I). Zijn philosophische en theologische vorming moge misschien te wenschen hebben overgelaten :
nooit had hij eenige universiteit bezocht. Zijne opleiding tot het
priesterschap had hij voltrokken te Brussel aan de stadsscholen of
bij zijn bloedverwant Hinckaert. Maar hij was van nature rijk begaafd. Hij had zelf hart en geest gevormd door de lezing der kerkvaders en van de mystieke godgeleerden uit de school van de Victorijnen en van den Heiligen Bernardus; niet het minst ook van onze
eigene autochtone mystiek, als van die van Hadewijch. Zijn drang
naar inwendig leven, zijn eigen heiligheid, dreef hem mede dezelfde
wegen op.
(I) Wij zijn ons wel bewust, dat vóór eenigen tijd opnieuw allerlei bijzonderheden uit het leven van Ruusbroec werden in twijfel getrokken; van dien aard
dat de biographie door Pomerius ook in de meest bepaalde feiten, op den duur
geheel uit de lucht zou zijn gegrepen. Wij kennen deze theoriel!n alleen nog uit
verslagen in de dagbladen. Wij kunnen er dus niet over oordeelen, en zullen wachten tot ze met de bewijzen er voor worden uitgewerkt. Dit toch mogen we reeds
zeggen : dat mijn collega, P. Reypens, reeds vóór 1914. al die archivalia waarop nu
gesteund wordt had ingezien, dat hem al de daarin vermelde feiten waren bekend;
dat hij er echter niet heeft uit afgeleid wat men nu meent er uit te kunnen afleiden. Daarom blijven wij bij de voorstelling van Pomerius. Wat de Bloemardinne
betreft: Volgens de schepenakten door Prof. Vercoullie in zijn Inieiding tot Hadewych uitgegeven, leefde Heilwyck Bloemardinne nog in 1335; ze moet in den zomer
vàn dit jaar overleden zijn, en dus wet in 1324, als in deze nieuwe theoriei!n wordt
gezegd. Of er is meer dan één Heilwyck Bloemardinne geweest? Vgl. onze studie over
de Bloemardinne in Versi. en Meded. der K. Vl. Academie, 1927.

lI8

Had hij toen reeds kennis van de duitsche mystiek? van
Eckehart? Men heeft het gemeend. Ja, men heeft het soms willen
voorstellen alsof hij voor geheel zijne leering aan Eckehart zou schatplichtig zijn. Hij zou namelijk eerst zijn krachten hebben beproefd
door de bewerking van een hchnft van den duitschen mysticus, waarvan hij dan de gedachten in zijn latere verhandelingen zou hebben
ontwikkeld. Maar dit werk, Vanden XII Dogheden, is zeer zeker niet
van Ruusbroec. Deze legende, door een kopiist uit het begin der
XVe eeuw in de wereld gezonden, mag niet langer het klare inûcht
vertroebelen in de eigen persoonlijkheid van den grootmeester onzer
mystiek en in de oorspronkelijkheid van onze dietsche spiritualiteit.
Het zou wel kunnen uitkomen, dat de duitsche mystiek meer aan de
onze verschuldigd is dan de onze aan haar. Al kan het gebeuren dat
Ruusbroec op lateren leeftijd wel een en ander werk uit de mystiek
van de Rijnlanden gelezen heeft, waardoor de sporen van invloed die
men bij hem meent te ontdekken voldoende zouden verklaard worden,
ûjn woordenschat blijft zuiver dietsch genoeg; kenmerkende theorieën van Eckehart komen bij hem niet voor; terwijl het onderscheid
tusschen natuur en genade, en in 't algemeen de zuivere orthodoxe
leering, veel beter tot hun recht komen bij hem dan bij genen.
Reeds vóór de veertiende eeuw was een geheele ommekeer
gekomen in de kultuurtoestanden van westelijk Europa. Een nieuwe
macht, die van de poorters en de steden, ging de maatschappij beheerschen en met hare opvattingen en idealen het gevoels- en gedachtenleven doortrekken. De eenvormigheid der kultuur moest wijken
voor de verscheidenheid der standen. De stoutheid zelf van de
bespiegelingen aan de universiteiten had den geest van persoonlijk
onderzoek ontwikkeld en de samenhoorigheid der gedachte verbrokkeld : het individualisme was op komst.
Ook bij de aanhangers van het beguinisme hadden de stedelijke
elementen in de begijnhoven en begijnenconventen sterk toegenomen. De adellijke, voorname en hooge vormen, waarin ook de
mystiek ûch vroeger gaarne uitdrukte, verloren van hunne beteekenis of bleven nog slechts als formules gehandhaafd; de alledaagsche
werkelijkheid trad op den voorgrond. Het gevoel eveneens ging zich
uiten in overvloed; het drong meer naar de oppervlakte dan het ging
in de diepte : het voedde zich steeds meer in medelijden aan de
lichamelijke folteringen, die het volk immers beter begrijpt. Het
gevoel ging over in teederheid, in gevoeligheid.
lIg

Voor wie schreef Ruusbroec? Op de eerste plaats niet voor
geleerden of ontwikkelden, en daarom niet in 't latijn. Hij schreef voor
de velen, die door den schijn van der Bloemardinne heiligheid verleid, bij de aanraking van haar gebeente mirakelen hadden verwacht. Hij schreef voor de geloovigen in de wereld, in de kloosters,
in de begijnhoven, die naar een ernstig geestelijk leven verlangden, bij
wie de mystiek in eere stond. Hij schreef soms voor clarissen, voor
novicen. Hij schreef voor het God-zoekende volk, al drong zijn woord
ook door tot de abdijen, al boeide het ook priesters en monniken.
Niet slechts in aansluiting bij den geest van zijn tijd, mede als
gevolg van wat hem tot schrijver maakte, draagt dan ook zijn kunst
een sterk leerarend karakter. Hij wilde aan de zielen de veilige leiding geven die zij behoefden, langs de wegen der zelfverloochening,
der zuivering, der verlichting, tot de ware Liefde in God. Hij wilde
den fellen drang naar de meest ab::.tracte bespiegeling die het toenmalige godsdienstig leven, het beguinisme, doortrok, te ge moet
komen, om het van ontaarding te redden. Strijdlustig was hij allerminst. In geen van zijn werken kan men opmaken dat hij polemiseert.
Gaandeweg raakt hij wel verkeerde voorstellingen aan, waarschuwt
hij tegen gevaarlijke opvattingen en verderfelijke theorieën. Maar zijn
strijd ging tegen dwalingen, niet tegen personen. Zoo behoudt zijn
kunst steeds die hooge sereniteit, welke de bekoorlijkste aantrekkelijkheid is van zijn werk en de zuiverste openbaring van zijn
heiligheid.
Toch is de tegenstand niet uitgebleven. Lag daarin, zoo al niet
de voornaamste, althans een bijkomende oorzaak, waarom de meer
dan vijftigjarige in 1343 het besluit vatte, om ûch, met een kanunnik
van de tweede fondatie, Franco van Coudenbergh, en enkele anderen,
in de eenzaamheid van het Zoniënbosch te gaan vestigen? Hoe dit
aanleiding werd tot de stichting van de abdij van Groenendaal en
tot een ver-strekkende vernieuwing van het monnikenleven moet
hier niet verhaald worden.
Hij zette zijn leering uiteen, niet toevallig, volgens persoonlijke
behoeften of verlangens; niet in brieven of kortere verhandelingen,
als Hadewijch, hoe heerlijke kunstgewrochten die ook mogen zijn;
hij bracht zijn boodschap aan de menschen niet in kortere preeken,
als Eckehart. De eerste in de moedertaal, ja wellicht in alle taal,
heeft hij geheel het christelijke leven, van laag tot hoog, in al zijn
heerlijk::.te openbaringen, zijn zuiverste motieven, zijn verhevenste
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strevingen, met verscheidenheid van plan en wisseling van oosting,
in rijke versiering van nissen en beuken, in stoutste vlucht van den
menschelijken geest, tot kathedralen van bespiegeling gebouwd. Elf
in getal, zooals Pomerius ze aangeeft, in chronologische volgorde
waarschijnlijk, met de verrukkelijke opschriften : Vanden Rike der

Ghelieven; die Chierheit der gheesteleker· Brulocht; dat Hantvingherlijn of Vanden blickenden Steene; dat Boec van vier Becoringhen;
Vanden kerstenen Ghelove; vanden gheesteleken Tabernakele; van
Seven Sloten; van Seven Trappen inden Graet der gheesteleker Minnen; Die Spieghel der ewegher Salicheit; dat Boec der hoechster
Waerheit; dat Boec vanden Twaelf Beghinen : feitelijk een verzameling van meerdere verhandelingen; zoodat het mij niet verwonderen zou, mdIen hierin ook schriften werden opgenomen uit
zijn strijd tegen de Bloemardinne.
In deze werken heeft hij, nu een::. in haren ganschen samenhang,
als in de Chierheit, dan weer aansluitend bij alle deelen en onderdeelen van een grootsch beeld, als in den gheesteleken T abernakele;
dan weer naar een bepaald doel of voor bepaalde kringen, als in de
Se ven Sloten of de Se ven Trappen, of ook in den Spieghel, een paar
maal ophelderend en verklarend, als in het Hantvingherlijn of in
't Boec der hoechster Waerheit, al de verhevenheid en schoonheid
ontvouwd van de christelijk-katholieke leering in hare beteekenis
voor het hoogste zedelijke leven, onvervalscht en onverminderd,
steeds genoeg algemeen-menschelijk, om ook andersdenkenden
onder de betoovering van hare heerlijkheid en van hare levenswaarde
geboeid te houden.
Het is hier niet de plaats om deze leering uitvoerig uiteen te
zetten. Daar ik nu echter Ruusbroec beschouw niet zoo zeer als
schrijver, dan wel als mysticus, past het toch, dat ik op de voornaamste kenmerken er van wijzen zou.
Ruusbroec was thuis in al de schoonheid en grootheid van den
godsdienst : hij haalt als de weelde en heerlijkheid van den hemel
reeds op aarde neder. Een zeer verheven en intens gevoel van den
adel der ziel, van de innige vereeniging des menschen met God, van
zijn nauwe afhankelijkheid tegenover zijn Schepper, van de alomtegenwoordigheid van den Almachtige, die in ons dichter woont
dan wij in ons zelven, van de alles overtreffende weelde van 's menschen leven in de godheid, van de overweldigende kracht der Liefde
om de ziel aan haar zelven te ontrukken en te dragen in 't bezit van
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haar oorbeeld, van de alleszins onuitsprekelijke, alle voorstelling overtreffende, ~aligheid in God, van aller eindelijke vereeniging in ééne
beschouwing en in ééne Liefde, van de ondoorgrondelijke diepten
en de onuitputtelijke rijkdommen der Heilige Drievuldigheid, die
door Haar alleen alle geesten en alle zaligen met nooit verminderde,
eeuwig-durende vreugde vermag te omvangen, beheerschen geheel
het mystieke denken en leven van hem, die terecht den eeretitel
draagt van doctor exstaticus. Voort gevloten uit God, maar niet van
God, dragende in ons Gods beeld van natuur en gelijkenis van
genade, keeren wij terug tot Ht.m, worden wij overvormd in Hem,
vergoddelijkt, om te worden van genade wat Hij is van natuur, God,
ons aller oorsprong en einde, ~oodat wij eenmaal ~ullen zijn wat wij
vóór o~en uitgang waren in Hem : God alles in alles : ut sit Deus
omnia in omnibus.

In dit onder Augustinischen invloed ontwikkelde idealisme staat
voorop de leer van het goddelijk exemplarüime : van alle eeuwigheid
bestonden wij, bestaan alle schepselen, in de gedachte des Vaders.
Eeuwig brengt de Vader ons voort in den Zoon, in Zijn Woord:
quae facta sunt, in Ipso vita erant. Eeuwig bemint Hij ons met eeuwige
Liefde, en door die eeuwige, Zelfstandige Liefde, (alles toch in God
is ~elfstandig), den Heiligen Geest, keeren wij ons in den Zoon tot
den Vader, het beginsel dat ons gebaard heeft. Besloten in de eenheid
van Gods natuur, gaan wij uit met de Personen, met het Woord, en
keeren terug in de Eenheid, in de oneindige Stilte der Godsgenieting.
Maar nu zijn wij schepselen. Naar die ideeën heeft God ons
geschapen. God heeft ze buiten Zich geplaatst : het heelal, de schepping, is een deelneming aan, een openbaring van, Gods Woord. Wij
ûjn uit het ongeschapen Woord des Vaders uitgegaan. Ons leven in
God wordt nu als de nor ma, de regel, het einddoel, van ons geschapen leven. Daarheen streeft de ~iel op, om dit te bereiken.
Tot God, tot de eenheid, keeren wij terug langs den weg van
o~en uitgang. Zooals ons voorbeeld door de Liefde naar den Vader,
of liever naar de Eenheid, terugkeert, zoo moeten wij in den Zoon,
met de Liefde, naar den Vader en de Eenheid der Godheid terugkeeren, om in Haar eeuwig te rusten in genieting. Zoo moet ons
geschapen leven zich bewegen op het rythme van het goddelijk
leven : in ~ijn uitgang uit de eenheid in de Personen en zijn terugkeer door de Personen in de Eenheid. Daarom heeft de ziel ontvan122

gen het beeld van de Heilige Drieëenheid : de drie hoogste geestelijke
vermogens, het geestelijk geheugen, beeld van den Vader, de Rede,
beeld van den Zoon j de Wil, beeld van de Liefde, die uitgaan uit,
en wortelen in de eenheid der natuur.
Tot deze opperste Eenheid wordt de ziel voorbereid en vaardig
gemaakt, langs een reeks eenheden, die zij eerst in zich zelven verwezenlijken moet : langs de gevoellijke eenheid van de zinnelijke
vermogens; langs de geestelijke eenheid: der geestelijke vermogens,
langs de wezenseenheid, de eenheid met God, omdat de ziel door
haar wezen onmiddellijk met God vereenigd is.
Om door God aangeraakt te worden, moet de ziel zich steeds
dieper terugtrekken uit de vermogens in de opperste eenheid. Daarin
bestaat het zich ledig maken, het zich ontbeelden, zich ontblooten,
van alle vormen en beelden, van alle indrukken, van allen invloed van
het geschapene. Zoo wordt ook de mensch vrij. Men ziet hoe op die
wijze geheel de ascese, de loutering, de zuivering, speculatiefmetaphysisch wordt opgevat. In de wezenseenheid der ziel heeft
God Zijn beeld neergelegd: daar draagt zij haar Oorbeeldj en geen
schepsel kan er binnen, maar God alleen. Aan het einde van haren
terugkeer, in de mystiáe vereeniging, keert de ziel dus terug tot haar
eeuwig beeld: zij bezit zich zelven in God. Hiernamaals zal die terugkeer voltrokken worden; op aarde slechtst voorbijgaand en als onder
de schaduw des lichaams.
Dit is dan het hoogtepunt van het mystieke leven : de ziel bezit
haar zelven in God. Gevestigd in de eenheid, die zij in zich heeft
gesticht, woont zij in God : zij is haar zelven ontzonken in een onbeweeglijk zalig gevoelen. Dit gevoelen is onze bovenwezenlijke
zaligheid, die een bezitten en genieten van God is en van al zijne
heiligen. Deze zaligheid is de duistere stilte die altoos ledig staat :
waar geen schepsel de ziel nog raakt.
Maar die mystieke vereeniging gaat open in de hoogste levensvruchtbaarheid. Zooals de Godheid uit de eenheid voortgaat in
Personen, zoo de ziel uit de eenheid voortdurend in de werken der
Drieheid. Zooals de adelaar, die hoog vliegt boven alle vogelen, en
woont in de ruimte, starend in de Zonne, maar beneden zich het
vischje bespiedt in de zee, neerstrijkt om zijn voedsel, weer opvliegt
naar 't Licht; zoo woont de ziel hoog in genietende Liefde starend in
God, maar daalt voortdurend af, naar 't nederige bedrijf van het
goede, haar voedsel, om weer op te vliegen, steeds wonend in God.
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Zooals God in rust en zaligheid is volgens de eenheid, maar uitvloeit
in daden van liefde volgens de Drieheid, zoo drijft de Godsliefde
de ziel voortdurend tot bedrijvige naastenliefde, die de wereld overschouwt en die zich spiegelt aan de uitvloelende algemeenheld der
goddelijke Llefde. Rustend in God, haar Rijk bezittend in vrede en
liefde, gaat de ziel uit naar de werken der vruchtbare levensclaad.
Het leven wordt een machtig, onophoudelijk streven naar vrijheid : naar losmaking uit het geschapene, het tijdelijke, het vergankelijke, niet omdat de stof, de schepping, kwaad is, maar omdat ze de
ziel beperkt, verdeelt en boeit, om er zich van te onteigenen, door
steeds dieper inkeer uit de veelheid, de verstrooidheid, in de hoogst
mogelijke eenheid, waar de ziel zich zelven bezit, waar ze woont,
waar ze gevestigd is in God; om van daar weer uit te gaan, naar de
schepping, naar de menschen, die haar nu niet meer hinderen, niet
meer verdeelen, niet meer raken noch binden kunnen : als Christus
wonend in de eenheid van den geest uitging naar de menschen; als
God uitgaat in de Personen, in de uitvloeiende algemeenheid van zijn
Liefde; één harmonische ontwikkeling in steeds vaster, groot er eenmaking, naar de hoogste vruchtbaarheid in de diepste rust van God.
Zoo culmineert de mystiek van Ruusbroec, als alle katholieke
mystiek, niet in een verloren-gaan van de ziel in het oneindige, of
in de Godheid; maar op het rythme van het leven der Drie-eenheid,
ingekeerd in de eenheid, uitgaand met de Personen, in alle levensvruchtbaar heid.
Mystieken als Ruusbroec realiseeren zeer sterk onze afhankelijkheid van God. Daardoor geven ze soms aanleiding tot de beschuldiging van pantheïsme. Maar steeds handhaaft Ruusbroec het wezenlijk onderscheid tusschen God en schepsel. En God heeft vrij geschapen, wat alle pantheïsme uitsluit. Waar echter is, dat onze
mystieken de meest aangrijpende opvatting hebben van Gods Alheid,
wat wel eens den indruk maakt van pantheïsme, maar zuiver katholieke leering is, die toch waarachtig over God en schepping niet die
kinderachtige voorstellingen heeft waarmee de verbeelding der eenvoudigen en onontwikkelden som.. wordt gevoed, die echter met
den vooruitgang in 't natuurlijke weten moeten gezuiverd en op de
hoogte van 's menschen overige kennis gebracht worden.
De vereeniging met God is het werk der Liefde, van den Wil.
Daarom zal de mensch er naar streven zijn wil in alles gelijkvormig
te maken aan den wil van God, om in alles te willen wat God wil.
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Dit zich eigen maken van Gods wil wordt opgevat als een uitgaan
uit allen eigenwil; als een opgaan, een overgaan in Gods wil. Dat
hier het gevaar van quietisme dreigen kan, spreekt van zelf. Maar
dit ware slechts een verkeerd begrip van een overigens zeer verheven
leering. Waar de vorm, de kleur, het accent dat deze mystiek kenmerkt overheerscht, daar wordt geheel de spiritualiteit ook bepaald
mystisch, daar ze samenhangt met de algemeene opvatting van het
geestelijk leven als een hechten aan, een overgaan in, Gods leven.
Zoo is dan deze leer minder affectief dan speculatief-metaphysisch in hare grondslagen. Het gevoel zelf groeit er uit de beschou~
wing. Deze kweekt een bijzonder gemoedsleven aan : grootsch,
ernstig, komende min door de ûnnen en als 't ware van buiten, dan
uit de in de bespiegeling opgewekte liefde.
Jezus-Christus in zijne Menschheid is de weg langs welken wij
stijgen moeten naar de Godheid. Hij is ook het Woord waarin wij
onze eeuwige causa exemplaris hebben : met Christus vereenigd,
deelen wij zijn leven. De Menschheid nu van Christus is Lijden, is
doghen : zoodat het lijden op die wijze onafscheidelijk wordt van
ons beleven van Christus. Naar den geest leefde Christus in de
eenheid van den geest, waar die, los van al het geschapene, opgaat
naar den Vader en uitbloeit in deugdenwerken, vol onuitsprekelijk
wonder van liefde en edelheid. Zoo moeten wij ook wonen in de
eenmaking van onzen geest, en met wijde liefde uitbloeien in hemel
en aarde; om op die wijze Christus gelijkvormig te worden naar den
geest en Hem te voldoen. Maar Christus is ook God : de Persoonlijkheid van Christus is de Persoonlijkheid van het Woord. Hiermede
worden wij vereenigd en overgevoerd tot den Vader, die zijn verloren zonen met Zijnen natuurlijken Zoon ontvangt, waardoor wij
komen tot ons erf der Godheid in eeuwige zaligheid. In Christus, in
het Woord, beûtten wij inderdaad ons erf, ook reeds op aarde, worden wij omarmd door den Vader in de Liefde van den Heiligen Geest,
en gevoerd in de Eenheid van het goddelijke wezen, dat ons overwezen is.
Zoo is ook ons leven op aarde een begin van ons eeuwige leven:
het beweegt in Christus op het rythme van het goddelijke leven. Het
mystieke leven is een steeds voller, bewuster beleven van die hooge
geloofswerkelijkheden, tot we ze eens zonder spiegel en schaduw
voluit beleven zullen in eeuwigheid: er ligt geen breuk tusschen hemel
en aarde; wat zich daar voltrekt wordt hier ingezet.
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Het mysterie van de Menschwording is in deze spiritualiteit
niet iets bijkomstigs : zij behoort tot haar diepste wezen. Ook is de
devotie, de liefde, tot de Menschheid van Christus en tot Zijn Lijden,
het Allerheiligste Sacrament en de communie, waar de Godmensch
waarachtig tegenwoordig is, met zijn Menschheid, dat is met zijn
lichamelijke natuur en met zijn geest, met Zijn Godheid, mede,
zoodat Hij ons daar geeft zijn hooge Persoonlijkheid, van zoo wezenlijke beteekenis in de leer en in het leven van onzen mysticus.
Men heeft die leer in verband gebracht met, en willen verklaren
uit, het Plotinisme. En gewis sluit zich Ruusbroec dichter aan bij
het Augustinisme, dan bij het Thomisme. Het Augustinisme moge
nu al doordrenkt zijn van Plotinisme : de leer van Ruusbroec is veeleer
een beleven van de leer van de Kerk over de Drievuldigheid en over
het Leven van God, en slechts plotinisch in zoover men dit geheimenis zelf uit het Plotinisme afleiden wil.

* **
Naar die leer hebben onze voorvaderen door de geslachten heen
gretig geluisterd, als ze hun openbaarde al de blijdschap en heerlijk-

heid van hun goddelijk kindsehap, al de liefde van Gods opperste
bedoelingen over den menseh; al de vreugde van het Evangelie en
al de onvermoede pracht en zaligheid van den Drie-éénen God, tot
Wien zij uitgenoodigd, met Wien zij eens zouden vereenigd worden.
Zij heeft hen opgewekt om hun ziel te maken tot een machtig poëem,
waarnaar God luistert, om haar in te richten tot een Ark des Verbonds, tot een levend Tabernakel, dat het Heilige der Heiligen
ontvangen moest.
Maar die mystieke leering is niet slechts zeer schoon, zeer verheven in haar zelf : zij blijft ook dicht bij de menschen, die ze optilt
uit wat ze werkelijk zijn in de hoogten; zij blijft echt- menschelijk.
Ondanks zijn duizelingwekkende bespiegelingen staat Ruusbroec te
midden van ons: uit zijn werk waait ons ook van overal een frissche
lucht te gemoet van blijheid en opgeruimdheid, van hartelijkheid en
in-grondige goedheid, van warme liefde voor de menschen, ja voor
de gansche schepping badende in de glorie van Gods heerlijkheid.
Omdat zijn woord zoo gedrenkt gaat van God- en menschenliefde,
van zonnelicht en levensvreugde, gingen ook de menschen gaarne
op naar hem en luisterden zij in de stille bekoring van die schoonIa6

heid en van die menschlievendheid. Dit is het ook wat Ruusbroec
nog steeds zoo beminnenswaardig maakt, en wat het genot van zijn
werk verhoogen blijft,
Die leer heeft Ruusbroec voorgedragen niet in de taal van het
naar scherpte en klaarheid van begrippen strevende intellect, als de
Heilige Thomas en de scholastieken, hoe zeer die ook den geest
bevredigen mag; maar in de taal van het volledige leven.
Hij heeft wel is waar niet de ruimte, de epiek, den hartstocht
van Hadewijch. Als kunstenaar met het woord staat hij bij zijn
geniale voorgangster ten achter; hij is overvloedig, zonder die klassieke volheid en gedragenheid van uitdrukking te bereiken, die haar
kenmerkt. Het ideaal der kunst en der schoonheid was wel gedaald
in zijn tîjd.
Maar hij bezit andere eigenschappen, die hem toch nog maken
tot den machtigsten prozaschrijver uit onze middeleeuwen, ja in
vele opzichten uit onze gansche nederlandsche literatuur.
In aansluiting bij den geest van zijn tijd en bij het doel dat hij
zich had gesteld, schrijft hij didactisch. Zijne uiteenzetting is een
bedaard mededeelen van zijne leering ; tot in de beschrijving van de
hoogste stadia der mystieke vereeniging volgt hij dezelfde analyseerende, bedaard-voortschrijdende methode. Daar echter verrukt
hij ons meest door de schoonheid die hij ontvouwt, als ook door zijn
ernstig, intens intellectualisme. Maar omdat geheel zijn leering feitelijk levensmetaphysica is, die komt uit de diepste gronden van ons
menschelijke zijn, waar dit wortelt in God, die opvoert naar het
hoogste doel, waarin al onze meest wezenlijke bestrevingen worden
voldaan, daarom grijpt ze ons telkens aan, als ze ons in de geheimZinnigheid van ons zijn en ons streven openbaart aan ons zelven.
Want de mensch, of hij het erkent of niet, komt van God en streeft
feitelijk met geheel zijn wezen naar God. Waarom Ruusbroec, hoe
katholiek hij ook zij in zijn levensmetaphysica, noodzakelijk zoo
algemeen-menschelijk aandoet, dat hij allen nog aangrijpen en
boeien kan.
Hij had de levenservaring en de zielenkennis. Zoo kon hij de
geheimste roerselen der ziel blootleggen langs al de slingerwegen
van het geestelijke leven, al de verborgen drijfveeren van onze eigenzoekelijkheid aan ons zelven ontdekken; met scherpen blik de orthodoxe vormen van den godsdienst onderscheiden van de ontaarding
er van; in de vele schrandere zielsontledingen die zijn werk ons
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biedt. Waar de werkelijkheid van het leven om hem heen, van wantoestanden onder geestelijken, in de kloosters, in de Kerk, van het
verval in de zeden en in de modes steun gaf aan zijne verbeelding,
daar zag hij raak en scherp, als in zoo vele terecht beroemde tafereelen, waar een krachtig realisme met vlijmende ironie, soms met
bijtend sarcasme gepaard gaat.
Hij had het gevoel : het diepe levensgevoel van de leering zelf
die hij voordroeg en die steeds, ook bij dit bedaard uitzeggen, er in
gedrenkt gaat: rustig-sereen, niet koortsig, zoo men wil, indien men
daardoor bedoelt niet met den onstuimigen hartstocht van een heiligen Paulus; met de overheerschende stemming van bewondering,
van aanbidding, van liefde; wat overvloedig, met een neiging naar
teederheid, zooals die de volksdevotie steeds meer kleuren gaat en
in de latere kunst tot voller uitdrukking komt.
Hij had de verbeelding : hij kon abstracte gedachten verzinnelijken in treffende tafereelen : hij kon beelden plaatsen langs den weg
ter hoogste beschouwing; hij kon zijne bespiegelingen veraanschouverrukkelijke vergelijkingen. Wel haalt hij meer dan eens
welijken
zijne beelden uit de fabel of uit de toenmalige sterren- of steenenof dierenkunde. Maar hij haalt ze ook en waar hij op zijn best is van
elders: uit geheel de wijde schepping en uit de werkelijkheid om hem
heen. Hij kan eenvoudig zijn en kinderlijk : de nietigste dieren, bie
en mol en mier en oester en vledermuis, de vogel, de visch; de
gewone bloemen van onze vlaamsche gouwen : viooltje, lelie, goudbloem, aplompe of waterlelie; de eenvoudige huiselijkheid van het
water dat kookt boven het vuur, van 't getouw, het raam, van den
penning, onthU1len voor hem hunne hooge symbOliek. Hij kan machtig zijn: de zee met ebbe en Vloed, de bergen met hoog- en laagland,
de storm in de lUchten, de stroomen, de bronnen, de Zonne vooral
en het Licht, staan hem voortdurend ten dienste, voor beelden, die,
hoewel meermaalS van elders bekend, toch nog genoeg het eigen leven
des dichters dragen. Hij kan tafereelen ontwerpen van verrukkelijke
schoonheid in de rust en den stillen vrede van de kloostercel: als
wanneer hij, weer om abstracte voorschriften aanschouwelijk te
maken : hoe men 's avonds zijn geweten zal onderzoeken, het Lijden
van Christus overwegen, en zich liefderijk tot God inkeeren, de
klOO'Sterzuster schet~t die drie boekjes doorleest: het eerste oud en
leelijk, met zwarten inkt geschreven, het tweede wit en liefelijk, met
rood bloed bescheven; het derde blauwen groen en geheel en al
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beschreven met fijn goud, waarbij dan van 't eene boek naar het
ander die rustige overgang : En hiermede zult gij neerleggen het oude
boek. En gij zult u oprichten op uw knieen met dank en met lof en uit
uw geheugen halen het witte boek. Van de zaal van de scrivers met den
gewonen kopiist, met den rubricist, met den fijnen miniaturist, voert
hij ons in de kerk, bij het orgel, langs de Godlovende monniken,
naar de hoogte van de hemelse he harmonieën, waar Christus onze
Cantor en Voorzanger het koor van engelen en zaligen leiden zal.
Doch Ruusbroec heeft vooral de scheppende verbeelding, die
zich openbaart in de conceptie zelf van het kunstwerk. Al mogen
sommige van zijn geschriften aan eenheid en samenhang te wen~chen overlaten, toch zullen enkele, het Rike der Ghelieven, de
Spieghel, vooral de Brulocht, ondanks hun overvloedig bijwerk,
onder de prachtigste gedachten monumenten van de middeleeuwen
een eereplaats blijven innemen. De Brulocht is een poëem, dat oprijst
als een kathedraal, waarin geheel het christelijk leven staat uitgebeeld, met breede, helderhallende beuken waar geen heilige ontbreekt in de gouden nis, die opleiden tot het geheimzinnige gefluister,
in het Heilige der Heiligen, waar God alleen tot de ziel nog spreekt.
Hierin nu ligt de voornaamste verdienste van Ruusbroec : dat
hij de christelijke ascese en mystiek niet meer broksgewijze heeft
behandeld, maar tot een vollechg, grootsche en machtige synthese,
op den diepsten philosophisch-metaphysischen grondslag, op het
leven van den Drie-éénen God zelf heeft opgebouwd. Zoo is hij
geworden de Thomas van Aquino der mystiek.
Ook strekt zijn invloed onberekenbaar ver. Moet ik er aan
herinneren hoe Ruusbroec feitelijk den stoot heeft gegeven aan de
door Geert Groot in Noord-Nederland op touw gezette beweging
tot hernieuwing van het geestelijk leven in de moderna devotio; en
hoe de naam zelf van gemeene leven niets anders beteekent dan het
leven, dat naar Ruusbroec's leer, streeft naar die uitvloeiende algemeenheid van de goddelijke Liefde? De rijpste vrucht dier beweging
is de Imitatio Christi van Thomas a Kempis : het meest gelezen en
het heerlijkste boekje na de H. Schrift. Welnu, de Imitatio wortelt
geheel in de leer van Ruusbroec ; het ware eenvoudig ondenkbaar
zonder hem.
Te onzent zelf heeft Ruusbroec nagewerkt door een overvloedige
autochtone, ascetisch-mystieke literatuur, tot in den tijd der Hervorming, tot in de XVIIe eeuw toe. Zoo heeft hij onze vaderen oplag

gevoed tot een leven bestraald te allen kante met de Zon der Godheid. In de stille ingetogenheid der kloosters zoowel als op de drukke
straten der steden, heeft hij duizenden en duizenden gesterkt met
het brood z;ijner leering en met den brand van zijn liefde; en nog
ten huidigen dage gaat van hem een zuiverende kracht uit, waaraan
de hoogst ontwikkelden, edelstvoelenden onder ons zich moeilijk
onttrekken kunnen : de eendracht en de warme geestdrift waarmede
wij allen hem nog vieren is er het beste bewijs voor.

***
Doch er is meer : door onze mystiek, in 't bijzonder door die
van Ruusbroec, is de di et sc he letterkunde in de wereldliteratuur,
ja in de geheele spiritualiteit van de katholieke Kerk en zoo in de
wereldcultuur doorgedrongen. Al zeer vroeg, nog door z;ijn ordebroeder Jordaens, door Geert Groote, eindelijk, volledig, in de XVIe eeuw
door Laurens Surius, is Ruusbroec in 't latijn vertaald geworden.
In de XVe eeuw echter had de minderbroeder Henricus van Herp,
bekend onder z;ijn latijnschen naam Harphius, zich reeds tot zijn
heraut gemaakt, door de voornaamste stukken uit zijne leering op
te nemen in zijn Spieghel der Volcomenheit, zelf in 't latijn overgezet
als Speculum perfectionis. Zoo is onze Ruusbroec bekend geraakt
in Duitschland, in Italië, in Spanje, in Frankrijk. Hij werd gelezen
en bewonderd door godgeleerden, door heiligen en kerkleeraars :
door onzen grooten godgeleerde Leonard Lessius, door onzen
heiligen kerkleeraar Petrus Canisius, door den heiligen kerkleeraar
Robert Bellarmino. Wij erkennen het accent van zijn stem bij de
heilige Teresia, bij den kerkleeraar der mystiek, den Heiligen Joannes
van 't Kruis, zelfs bij dien anderszins zoo praktischen kerkleeraar
ook, den heiligen Frans van Sales. Ja, zelfs de door den schrijver
der fransche spiritualiteit H. Bremond zoo zeer als autochtone
mystiek gevierde leering van Kardinaal de Bérulle, is ten slotte, langs
den omweg der Evangelische Peerle, een mystiek werk uit de
XVIe eeuw, uit de mystiek van Ruusbroec gegroeid. Sommige van
de meest alledaagsche begrippen in de spiritualiteit van de Kerk
laten nog duidelijk hun oorsprong uit de door Ruusbroec metaphysisch-opgebouwde mystiek erkennen, als het begrip simplicitas, dat
niet zoo zeer eenvoud beteekent, dan den drang naar eenheid; en
wanneer de gelijkvormigheid met Gods wil wordt opgevat als een
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uitgaan uit allen eigen wil om zich te hechten aan Gods wil en met
God te willen wat Hij wil, staan we te midden van de mystiek, die
de eenvoudige monnik van Groenendaal in zijn dietsche tale gegrondvest heeft.
Wij zijn ons nu wel bewust dat wij hier meer beweren dan wij
vooralsnog verantwoorden konden. Ruusbroec zelf toch had de
bestanddeelen voor den opbouw van zijn leering uit een reeds sterk
ontwikkelde overlevering : geen leerstuk misschien dat niet reeds bij
zijn beroemde voorgangers uit de 'XIIe en XIIIe eeuw wordt aangetroffen. Hij staat ook met beide voeten in de spiritualiteit van de
Kerk, waarvan hij geen duimbreed afwijken wilde. Ook schijnen
andere namen de latere middeleeuwen te beheerschen : de heilige
Bernardus, de Heilige Bonaventura en zoo voorts. Maar al die leerstukken krijgen in hun synthetischen samenhang en hun metaphysischen opbouw een bijzondere kleur en een gansch eigenaardig
accent. Wie dit eenmaal heeft beluisterd, vangt er voortdurend in de
latere tijden, bij de beste meer mystiek aangelegde schrijvers een,
zij het ook verren, weerklank, een, zij het ook zwakken, rythmenslag
van op. Naarmate de geschiedenis der mystiek beter dan tot nog toe
mogelijk was zal bekend zijn, zal ook steeds duidelijker gaan blijken,
welk een kracht van verheffing in denken en voelen voor het zedelijkgodsdienstig leven der Kerk en der geheele westersche beschaving
er is uitgegaan van den vlaamschen Schouwer van Groenendaal.
Die roem komt geheel het volk ten goede waaruit hij is opgegroeid. Ook op dit gebied, als op zoo vele andere, zijn wij groot
geweest.
Het beste dat wij aan de wereld hebben geschonken is onze
mystiek. De Grootmeester dier mystiek was Joannes van Ruusbroec.
Een volk dat op zooveel grootheid roemen mag bezit daarin den
grondslag voor zijn hoogste leven en voor zijn onverwoestbare
fierheid.
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GE D I eH TEN

UIT « MARIALEVEN »
door Maurice Gilliams.
Aan mijne Moeder.
I

Maria en Elisabeth
Wat geen van beide dorst bekennen
welde door hun schaamte bloot;
waar de eene ootmoedig in beklemming
de andere groette, die zich niet bewoog.
Een steek van staal doorboorde
waar ze met handen niets kónden doen,
en nadien braken hun lippen open
en zwegen in de zware taal van •t bloed.
Zij wankelden en deden teeken
naar het kostbaar menschelijk bewijs,
en dat ze toch zoo zeer niet mochten weenen
om al te groote teeder heid.
Maar de jongste was de diep geraakte
die, beschaamd om haar geloof,
droeg met de kracht van haar geraamte
de liefdebloesems, aan haar toebeloofd.
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II

De Geboorte van Christus
Hier begint het schijnen van de waterroos
die uit de afgrond naar boven rijst;
en wat de moeder spreekt, de lippen zwart van de koorts,
is de onstelpbare roep die voor ons geheimzinnig blijft.
Onder de her.ders kan ze niet vóór hem komen staan :
altijd blijft zij achter het kind, als achter een muur, alleen
en haar ijdelheid, die naar deze wellust vraagt,
houdt haar sterk op dit arm geboortefeest.
En, gelijk het nu wezen moet : sidderend en schuw
waait door haar los een stijgende en heete angst,
nu zij geworden is dit zeer gesloten creatuur
met een kindje, in deze bitterschoone kerstnacht.
Want als het handje hare borst aanraakt
weet zij dat de roos gedurig en róóder stijgt,
als de Vader in dees pas geboren Kindgelaat
verborgen - om haar liefde schreit.
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De Bruiloft te Chanaan
In een omarming vloeide zijn bedroefdheid over,
maar op eens liet hij haar genadig los,
alsof hij haar van zich had afgestooten
te Chanaan, in de avond-zoete hof.
En hij vroeg haar niet om hem te begrijpen;
maar toen zij nogmaals smeekte: omhels me weer,
begon in haar dat rauw en heilloos licht te schijnen
van schaamte en verkropt geween.
En nu zij hem voert tot bij de leege kruiken
langs de muur, waar de lantaren schijnt:
als hij de hand uitsteekt moet zij de oogen sluiten
om in haar overmoed alleen te zijn.
En, een neerlaag - wee - als ging hier scheiden
de blijde moeder van het droeve kind :
de een zou zijn duister bloed uitreiken
terwijl de andere de wijn ontving.

IV

Pièta
Nu sluit zij met het ijs van haar stilzwijgendheid
de gansche gaping tusschen geest en lijf,
tot zij geworden is de blinde starende
in eenzaamheid, Jezus, waar ze U weer bereikt.
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De Dood van Maria
Toen haar de doffe gloed der zaligheid ontstelde
liet zij zich dwingen door een zoet en dwaas geweld
en om zich meer en gansch te laten overstelpen,
als ware ze in vervoering zwaar omhelsd.
Die haar gekend hadden en haar zóó zagen rusten,
de handen leeg van wat aan haar had toebehoord,
luisterden naar het scherp vechten van haar lispelende kussen,
tegen de strenge teerheid van de dood.
En, weldra, als zij gelijk een steen in stilstaand water,
blind en omsloten lag en zelf niet meer wist
dat ze pas nu haar smart omgrensd kon dragen
en door haar versteven bloed omkringd.
0 Haar gelaat was niet meer te bereiken
tot in de diepte van zijn uitgestorven staat,
en haar lichaam, als een stilgevallen wijzer,
had zijn klein verleden in die ijlte saamgegaard.

-
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De Eeuw van Augustus
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
Vergilius.

door Paul van de Woestijne.
De Romeinsche letterkunde had sinds lange jaren nieuwe wegen
ingeslagen en dichters als Vergilius en Horatius hadden reeds in
~ekere mate het toppunt van hun letterkundige loopbaan bereikt,
toen, op 16 Januari van het jaar 27 vóór Chr., Caesar-Octavianus
van staatswege den titel Augustus ontving. Onder dien titel ~ou hij
regeeren tot en met het jaar 14 na Chr. Beschouwt men alleen de
politieke gebeurtenissen, dan mag men ~eggen dat de « eeuw van
AugustuS» enkel deze 41 jaar omvat. Maar letterkundig gesproken
gaat deze al te schematische indeeling niet op. Inderdaad, op
16 Januari 27 ontstaat geen « nieuwe)) letterkunde; zij is er reeds,
en wel van het oogenblik af dat Vergilius zijn eerste Herderszangen
begint te dichten, of, om een vasten datum te nemen, met ingang
van de vestiging van het tweede triumviraat, in 43 vóór Chr. Zoo
hebben wij een tijdperk dat nagenoeg 60 jaar beslaat en gedurende
hetwelk twee geslachten hebben gebloeid : het geslacht dat de burgeroorlogen heeft meegemaakt, hetzij als slachtoffer ervan, ~ooals
Vergilius, of als strijders, zooals Horatius en Gallus; een tweede
generatie, die slechts de laatste dagen der kwijnende Republiek heeft
gekend en die onder het nieuw bewind is opgegroeid. De~e twee
geslachten die - zij het dan ook met sommige nuances - onder
één~elfden invloed hebben geleefd en geschreven en die één~elfde
geesteshouding hadden, vormen den schrijversgroep die de faam en
den roem van de ~ooge~egè:ie eeuw van Augustus hebben uitgemaakt.
Een staatsgreep als de~e van Caesar-Octavianus bleef niet zonder naklank; anderzijds hadden de geweldige kenteringen in het
politieke leven der vroegere jaren - laat ons opklimmen tot 43 vóór
Chr. - ook sommige wij~igingen in het intellectueel leven tengevolge. De geestesgesteltenis van het publiek en van de voor dit publiek
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werkende schrijvers was niet meer dezelfde. Het is b. v. geen louter
toeval dat Lucretius zijn De Natura Rerum heeft gedicht op het
oogenblik dat de onrustige levensvoorwaarden van de jaren 60-50
eenieders ziel en geest van een onveilig heden afkeerden om meer
berusting en meer standvastigheid te zoeken in de studie der wijsbegeerte.
En hier is het misschien goed in korte woorden den toestand
der Latijnsche letteren te schetsen op het oogenblik dat de Republiek
plaats ruimt voor meer evenwicht en centralisatie.
Toen de Romeinen, in de IIIe eeuw, door hun veldtochten in
Zuid-Italië en in Sicilië, in nauwere betrekkingen traden met de
Helleensche cultuur, beseften zij alras hoeveel voordeel zij konden
trekken uit deze nadere kennismaking met de Grieksche letteren.
De Romeinen zijn er immer op uit geweest aan hun buren te ontleenen wat henzelf ontbrak; zij hadden reeds aan de Grieken het
alphabet en sommige godsdienstige feesten te danken, om niet te
spreken over sommige vormen der rechtspleging; zij hebben dan
ook niet geaarzeld de Grieksche letterkundige mijn te ontginnen,
zoodra zij tot het inzicht kwamen dat zij, voor bepaalde doeleinden,
een letterkundige productie noodig hadden. De Grieksche letteren
zouden voortaan het ontbreken aan een nationale letterkunde goed
maken.
Al stond te dien tijde het intellectueel peil te Rome niet zeer
hoog, althans onder het volk, toch had men behoefte aan onderwijs
en aan vermaak. Schoolboeken en dramatische opvoeringen hebben
altijd bestaan. Het is dan ook met het oog op het onderwijs dat de
eerste Latijnsche letterkundige - namelijk een « halve» Griek uit
Tarentum-Livius Andronicus de Odusseia in het Latijn vertaalde
- een vertaling die men nog las in de scholen ten tijde van Horatius, - en dat hij later, in 240, twee tooneelstukken uit het Grieksch
bewerkte ter gelegenheid der Romeinsche spelen. Tot op dit oogenblik mag men nog geen gewag maken van een « Latijnsche letterkunde». Nochtans had de dubbele poging van Andronicus niet
alleen de nieuwsgierigheid van de élite gewekt, maar ook aan de
Romeinen de mogelijkheid veropenbaart om in het kader van een
Grieksch model latijnsche stof te verwerken. Andronicus vertaalt,
uit plichtsbesef bijna; het nationaal gevoel ontkiemt in Naevius, en
Ennius geeft een vorm aan dezen drang naar oorspronkelijke
Romeinsche poëzie, door zijn Annales, een reeks Latijnsche, naar
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het formeel model van Homeros en Hesiodos bewerkte legenden, te
dichten.
De dramatische poëzie zou weldra denzelfden weg opgaan.
Naevius, Ennius, Plautus, Terentius, Caecilius zijn zooveel schakels
in den ketting die gaat van het zuiver-Grieksche naar het louterRomeinsche, zooveel pogingen tot ontvoogding en tot zichzelfworden. De nationale gedachte overvleugelt thans alle namaakpoëzie, het Romeinsch bewustzijn wordt dag aan dag sterker.
Het epos was latijnsch geworden met Ennius. Het zou het blijven, met Hostius en Furius, met Vergilius, met Lucanus, tot Claudianus en Rutilius Namatianus. Het tooneel dat, in de eerste periode,
naar een middenweg tastte tusschen het Grieksche en het Latijnsche,
vond een compromis tusschen den Griekschen vorm en de Romeinsche stof. De dichter Lucilius zou zelfs een zuiver Latijnsch
genre scheppen : de satura.
Dit eerste tijdperk is er een van verovering. De Romeinen
hebben zich meester gemaakt van de verschillende Grieksche genres.
Zij willen geen Romeinsch rijk met een Grieksche cultuur. Zij
zullen den Grieksehen invloed bekampen door de Grieken te evenaren,
meer zelfs, door ze op hun eigen terrein, met hun eigen wapenen te
verslaan.
Thans breekt een tweede periode aan. De archaïsche letterkunde heeft de Grieksche modellen aangepast aan de Latijnsche
nooden; een nieuwe generatie - wij zijn nu in de eerste eeuw vóór
Chr., - zal dit streven naar persoonlijkheid en dien wedijver met de
Grieken op een nieuw plan weten te brengen, zonder dat nochtans
het nationaal bestanddeel ter zijde geschoven wordt. In den strijd
om een eigen cultuur te verwerven, gaan dichters als Naevius en
Ennius, zelfs Plautus nog, recht op den man af. Zij wringen zoo goed
het gaat een Romeinsche stof in een ondeend kader of trachten het
Grieksche model aan den smaak van hun publiek aan te passen. Al
blijven zij dicht bij hun modellen, toch trachten zij onbewust misschien, door en door Romeinsch te blijven. De stof, die ze bewerkten, en de gans eh bijzondere draai, dien ze aan hun aanpassingen
uit het Grieksch geven, getuigen daarvan. De schrijvers der nieuwe
school, de « Modernen», zooals Cicero ze noemt, houden er een
andere opvatting op na. Zij Zijn reeds een trap hooger gestegen dan
hun onmiddellijke voorgangers : Zij vormen een school, en volgen
bewust een letterkundig programma. De A'lodernen putten niet meer
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aan de bron der Grieksche klassieke meesters : Homeros, Hesiodos,
de tragiekers worden op den rommelzolder gegooid. De nieuwe
literatuur keert zich naar de school van Alexandrië, naar de hellenistische poëzie, die mettertijd een deel van het prestige der groote
meesters had overgeërfd. De Grieksche dichter Parthenios van
Nicea wordt de levende schakel tusschen de nieuwe Grieksche
poëzie en de Latijnsche·· jongeren.
De Alexandrijnen hebben gedaan voor de poëzie wat zij gedaan
hebben voor de beeldhouwkunst. Thans boetseert men geen groote
beelden meer; het tijdperk van Phidias, Myron en Polycletes is voorbij en voortaan wijdt men al zijn zorgen aan het maken van tengere
meisjes-figuren en fraai afgewerkte Eroskopjes. Het grootsche is er
uit : nu komen de sierlijkheid, het afgewerkte, het afgeronde op het
voorplan staan. Zoo gaat het ook met de dichtkunst: geen groote
gedichten meer, geen ruime gevoelens, geen breede opzet. Men zal
voortaan vlijtig en geleerd doen, het gedicht zal kort zijn en ragfijne
gevoelschakeeringen uitdrukken. De vorm zal uiterst verzorgd zijn,
de uitdrukking gezocht, hermetisch bijna. Helvius Cinna zal negen
jaar werken aan een gedicht dat niet verstaanbaar is zonder het
geleerde commentaar van Iulius Hyginus. De nieuwe dichters zijn
estheten, met al het goede en het kwade dat dit woord inhoudt.
Welke is nu de houding van deze nieuwe generatie tegenover
de Grieken '? Terwijl de vroegere generatie de Grieksche letterkunde
als een compendium beschouwde, een vade-mecum bijna voor wie
behoefte had aan onderwerpen en letterkundige vormen, loopen de
Modernen zeer hoog op met de Alexandrijnsche literatuur, en waar
de oude schrijvers slechts de Grieken poogden te evenaren, zullen
zij trachten ze te overtreffen. Zij zullen de Grieken niet meer uitbaten, zij zullen ze vertalen, jazelfs letterlijk vertalen, maar met de
bijgedachte hun vertaling mooier en sierlijker te maken dan het
oorspronkelijke zelf. Zij zijn Griekscher dan de Grieken, en zoo verwezenlijken zij, alhoewel langs andere wegen, het ideaal der vroegere
generatie : de Grieken bekampen en verslaan op eigen terrein en
met eigen wapenen.
Daarbij zouden zij het trouwens niet laten. Naast hun vertalingen zullen zij ook trachten de Grieksche genres aan te passen, of
beter : zij zullen trachten de Latijnsche vertegenwoordiger te worden van elk Grieksch genre. Zoo zal elk poeta novus zich een model
uitkiezen dat hij zal pogen te evenaren door het uitdrukken van per139
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soonlijke gevoelens in dezen ontleenden vorm, terwijl hij er naar
streeft het te overvleugelen door het met meer kunstgevoel en meer
sierlijkheid te vertalen.
Dit was de heerschende mentaliteit in de letterkundige kringen
op het oogenblik dat Vergilius en Horatius hun eerste verzen schreven. Eenerzijds een groote eerbied voor de Grieksche meesters - de
wijze alleen waarop de Latijnen getracht hebben zich te onttrekken
aan den Griekschen invloed bewijst het prestige ervan, - en anderzijds een zeker letterkundig chauvinisme.
Het geleerde geknutsel der nieuwe poëtische school, dat vaak
gepaard ging met een zekere oppervlakkigheid, kon alleen duren wat
een mode duurt. Deze literatuur strookte te weinig met de Romeinsche mentaliteit - de Romeinen zijn allesbehalve dwepers en droomers -, om lang te kunnen voortleven. De Grieken zelf hadden zich
afgekeerd van de Alexandrijnen om terug te keeren tot de groote
klassieken; hun traditie liet hen een dergelijken ommekeer toe. De
Romeinen, die geen letterkundige tradities bezaten, zijn verplicht
geweest eens te meer alles van meet af te herbeginnen. Ten tijde
van Augustus neemt de Latijnsche letterkunde de derde maal haar
aanloop, daar een terugkeer tot Naevius of Ennius ondenkbaar was.
Een nieuwe periode breekt aan met de door en door klassieke M edea
van Pompejus Macer.
Een nieuwe periode inderdaad. En nochtans zal de nieuwste
poëzie immer in het teeken staan der Grieksche modellen waaraan
zij, dank aan de vroegere generaties, vorm en inhoud verschuldigd
is. Een nieuwe periode anderzijds, omdat de politieke gebeurtenissen
de poëzie voortaan in een bepaalde richting zouden voortstuwen.

***
Toen Caesar-Octavianus het bewind in handen nam,' werd zijn
optreden ten zeerste vergemakkelijkt door de alom-heerschende mentaliteit. Een dergelijke staatsgreep - want dat is het wel geweest, ware nooit geslaagd een twintigtal jaren vroeger, toen menschen als
Antonius en Pompejus, Cicero of Sallustius de openbare meening
leidden en beheerschten. Maar nu, na een reeks bloedige burgeroorlogen, vroeg het volk, zoowel plebs als patriciaat, naar rust en
evenwicht. De politieke ambitie, - een mooie deknaam die allerlei
zeer lage driften verborg, - had te veel bloed doen vloeien en te
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veel kwaad verricht om het publiek niet afkeerig te maken van de
heerschende toestanden en van de politiek in het algemeen. De
burgers waren thans bereid al hun rechten af te staan op voorwaarde
er de lasten niet meer te mOeten van dragen. Het hoogste goed is
thans veiligheid en vrede, vrijheid in het private leven onder de
hoede van een sterk en standvastig bewind.
Octavianus heeft dien drang gevoeld en heeft er aan voldaan,
al was de voldoening dan ook meestal een uiterlijke. Daar de Romeinen
op dat oogenblik niets anders vroegen, hebben zij zijn opkomst met
vreugde begroet. Pas later zouden zij de ware beteekenis van
Augustus' optreden beseffen.
De Romeinen beginnen nu eindelijk, na zooveel jaren drukke
bezigheden - negotia, - het otium, de rust, te genieten. Het otium
was voor de vroegere generatie slechts een afleiding geweest, zelfs
een opgelegde afleiding tusschen twee veldtochten of twee verkiezingen, of nog als de politieke stemming niet gunstig bleek te zijn.
Zoo gaat Cicero met verlof tijdens zijn verbanning, als zijn politieke
carrière door ongunstige omstandigheden wordt stopgezet; zoo
vangt Sallustius eerst met schrijven aan na den dood van zijn beschermer Caesar. Het otium is voor al deze lieden een lapmiddel;
voor de nieuwe generatie is het geen schuilplaats meer voor wie misleid of bedrogen was geweest, geen middel om een wijle de negotia
af te wachten, maar wel iets dat op zichzelf bestaat, en dat eigen reden
van bestaan heeft; het otium is geen « houding» meer, het hooghartig pruilen van een kandidaat zonder zetel of van een veldheer
zonder leger : het wordt een staat, een levenswijze.
Deus nobis haec otia fecit,
Het is een god die ons dees ruste schonk»; dit vers van Vergilius is als het ware de synthetische uitdrukking der verzuchtingen
van geheel een tijd. Het Romeinsche leven zal voortaan zijn : eenerzijds het otium, en anderzijds de breedste aanvaardingspolitiek, daar
Augustus al wat het openbare leven aangaat op zich heeft genomen
en op zijn schouders heeft geladen. Het politieke leven, dat vroeger
de drijfveer was van het gewone leven, is thans te niet gegaan, gebroken door Augustus' dictatuur. Er bestaan geen partijen meer en
daar geen actie noodig is, is alle oppositie te loor gegaan. De cura
urbis, de zorg voor het welzijn van stad en staat, wordt nu niet meer
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overgelaten aan politieke hoofden en leiders; de welsprekendheid r
kern van het sociale leven, zooals het Forum het centrum van Rome
is, gaat te niet. De aristocratie keert zich, noodgedwongen, van de
regeering af. Men zal voortaan geen redenaar, geen magistraat, geen
krijgsman meer zijn : men keert ûch vrijwillig van het openbare
leven af, of men doet het uit wrok, omdat het gezag in handen is
gevallen van iemand, die de Romeinsche aristocraten immer hebben
gehouden voor een avonturier.
Letterkunde en wijsbegeerte zouden hiervan de vruchten plukken. De élite legt zich voortaan toe op de studie der fraaie letterenr
niet zonder zelf eens een versje te schrijven, en het getal der wijsgeeren groeit dag aan dag aan. Dilettantisme, stellig, maar dat den
beroepsschrijver ten goede zal komen.
Zoo zal de Ciris-dichter zingen :
Etsi me vario iactatum laudis amore
irritaque expertum fallacis praemia volgi
Cecropius suavis expirans hortulus auras
florentis viridi sophiae comp:ectitur umbra ...
Terwijl Horatius getuigt:
Mutavit mentem populus levis et calet uno
scribendi studio, puerique patresque severi
fronde comas vincti cenant et carmina dictant;
« Thans is het wufte volk van gezindheid veranderd en gloeit het
slechts van lust om te schrijven; knapen en strenge grijsaards liggen,
het hoofd met loof omwonden, ter maaltijd aan en lezen gedichten
voor.» Mutavit mentem populus ! Daarbij werkte de Keizer, rechtstreeks en onrechtstreeks, deze dubbele tendenz in de hand.
Augustus hàd het strijdperk gesloten en, zonder geweld maar
onverbiddelijk, de worstelaars uit de arena geweerd. Dit bracht
natuurlijk misnoegdheid mee. Om verdere onlusten te vermijden
heeft Augustus deze noodzakelijk-vijandiggestemde lieden nieuwe
bezigheden voor oogen gehouden. Hij steunde de literatuur en zette
eenieder aan ze te beoefenen. Hij zelf gaf het voorbeeld. Hij schreef
wijsgeerige tractaten, gedichten, epigrammen, gedenkschriften en
de manier waarop hij den opgeschroefd en stijl van Maecenas heeft
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beoordeeld, bewijst dat hij niet ontdaan was van letterkundigen
smaak.
Hij deed meer. Zoo schonk hij een millioen sesterciën aan Varius
voor zijn drama Thyestes, zoo bood hij een plaats van privaatsecretatis
aan Horatius aan, zoo schonk hij een landgoed aan Vergilius zonder
nochtans ooit eenige drukking op deze schrijvers te hebben uitgeoefend, al spreekt het dan ook vanzelf dat al deze lieden, over het
algemeen van nederige afkomst, eenigszins door deze toenaderingen
gevleid werden en daardoor ook hun best deden om den nieuwen
regeeringsvorm op te hemelen. Vergeten wij daarbij niet dat Augustus,
in zijn optreden tegenover de beroepsschrijvers, ten zeerste bijgestaan
werd door zijn minister Maecenas.
Wat de andere schrijvers betreft, namelijk deze die uit liefhebberij tot de letterkunde kwamen en die door het otium tot het
beoefenen der fraaie letteren werden geleid, ook deze heeft Augustus,
zij het dan onrechtstreeks, met zijn persoon verzoend.
Pollio had te Rome de mode ingevoerd de letterkundige werken
in een vriendenkring, later in het openbaar, voor te lezen. De Keizer
placht weldra deze recitationes bij te wonen, trouwens met de bijgedachte om vrijpostige schrijvers den mond te snoeren. De welsprekendheid werd maar alleen meer in de rhetorenscholen beoefend :
Augustus liet niet na ze te bezoeken. Deze beleefdheden - meer
was het niet, - droegen er niet weinig toe bij om de afkeerige aristocraten in toom te houden, terwijl zij bovendien het publiek gunstig
stemden.
Daarbij gaf de Keizer eenieder de gelegenheid het verleden te
vergeten. Het was immer de droom der Romeinsche intellectueelen
geweest Athene door Rome te vervangen. Caesar had er aan gedacht;
Augustus zou ten dee1e zijn plan verwezenlijken door het stichten
van twee openbare bibliotheken, de eerste die men te Rome had
geopend na die van Pollio.
Zoo gebruikte de Keizer alle middelen om het otium te vergulden : steun aan de beroepsschrijvers, gelegenheid voor eenieder om
te werken en het werk bekend te maken.
Ziedaar in welke uiterlijke voorwaarden proza en poëzie zich
ten tijde van Augustus hebben ontwikkeld. De afschaffing van het
politieke leven werkt het individualisme in de hand en veroorzaakt
een gansch bijzonderen opbloei der Latijnsche letteren onder de
élite terwijl zij anderzijds het lezerspubliek ten zeerste verruimt. Er
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waren schrijvers, er waren lezers : de traditionalistische politiek van
de nieuwe regeering zou een gansch nieuwe literatuur doen ontluiken.

* **
De Romeinen snakten naar rust en evenwicht. Augustus kon
niet beter dien drang bevredigen dan door een terugkeer tot de
oude, goede tradities. Hij wil het oude Rome weer in het leven roepen
en dit doende heeft Rome tegen Rome willen verdedigen. Hij richt
de censuur in. Hij tracht gezondere sociale toestanden te scheppen;
derhalve schaft hij tijdelijk de graanuitdeelingen af, die hét volk in
een toestand van moreele vervuiling hielden. Hij laat wetten stemmen op de weelde, op de familie op het huwelijk. Hij beperkt het
toekennen van het Romeinsche burgerrecht, vervolgt de echtbreuk,
legt zware lasten op de vrijgezellen, kortom, tracht de al te losse zeden
te binden.
Zoo ontstonden drie letterkundige thema's.
Het eerste, dat zich vanzelf opdrong, was de tegenstelling tusschen het bestaande en het vroegere geslacht. Men leze b. v. de
reeks portretten van strenge, degelijke, zelfbewuste voorvaderen in
het Ab Urbe condita van Titus Livisus : Lucretia, Virginius, Brutus,
Manlius, Camillus, Decius, al helden die het welzijn van den staat
boven eigen belangen en eigen leven stelden. Men leze anderzijds
Vergilius' Aeneis die, van het begin tot het einde, een verheerlijking is
op het wordende Rome. Men leze de gedichten van Horatius, waar
hij de stoere boeren bezingt die, soldaat en krijgsman tegelijk, dapper
zwaard en ploeg hanteerden.
Dit thema is met de schrijvers uit de eeuw van Augustus om zoo
te zeggen vergroeid, en wel in zulke mate dat onder meer een dichter
als Propertius, een elegiacus nochtans, die niet immer kuische
gedichten schreef, aangegrepen door deze tegenstelling, de zuiverste
en edelste klanken in den mond van zijn personages legt.
De herleving der virtus romana, der Romeinsche deugd, ging
gepaard met het godsdienstig gevoel, basis en drijfveer van gezonde
sociale verhoudingen. Hier ook toonde zich Augustus een traditionalist. Zijn eerste werk was het verbannen van allerlei uitheemsche
godsdiensten, onder meer de !sis-cultus, en het weer inrichten van
de oud-Italische godsdienstige plechtigheden als Lupercalia, Compitalia en Ludi S aeculares. Dit ook hebbeR de Latijnsche dichters met
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overtuiging be~ongen, zij het dan ook eenigs~ins om het archeologische charme ervan, en al waren ~ij dan ook allen een of ander wijsgeerig stelsel toegedaan. Hun overtuiging was ~oo sterk, dat ~ij niet
aar~elden een anthropomorphischen godsdienst te vertolken, terwijl
zij toch opgevoed waren met het rationalistisch credo van Lucretius. Vergilius be~ingt Saturnus' tijd, Propertius roemt de oerRomeinen, die niets over hadden voor allerlei belachelijke uitheemsche
praktijken en Tibullus getuigt van zijn eerbied voor de goede, oude
Penaten.
Een derde thema, dat nogmaals met de twee vorige eng verbonden was, kan men uitdrukken door 's dichters woord: 0 rus, quando
te aspiciam,» 0 veld, wanneer ~ie 'k u terug. » Zuivere ~eden, godsdienstig gevoel, landleven zijn voor de Romeinen drie niet te scheiden beelden.
Als wij het leven dat wij leven beu ~ijn geworden, kijken wij
- letterkundig gesproken althans, - naar ons verleden. Die moeheid noemt men romantisme. De Duitschers hebben naar de Middeleeuwen gegrepen, alsook de Engelschen (tenminste in hun romans),
alsook het vroege Fransche romantisme. Wij, Vlamingen, keerden
ons naar de Gemeenten, terwijl de Noord Nederlanders terugkeken
op hun Gulden eeuw. De Romeinen bezaten geen traditie. Zij konden, in beroerde tijden, naar geen prachtig verleden grijpen. Zij
hebben dan ook het weinige dat ~e be~aten - de legenden over de
eerste Romeinen, die boeren waren, - geïdealiseerd. Zoo ontstond
een derde en laatste tegenstelling : het landleven, dat eenvoudig,
vroom en ~uinig was - het stadsleven, koortsig, onrustig en gevaarlijk. Daarnaast staat het sedentarisme van den Latijnschen stam, dien
afkeer voor al wat re~en en bewegen is, en daar hebben wij het laatste
letterkundig motief dat de Romeinsche schrijvers uit dien tijd met
voorliefde hebben be~ongen : waarom, als het thuis zoo veilig is,
in het buitenland, onder een onbekende zon, midden onbekende
lieden, geld of roem najagen?

***
Hoe hebben nu de Latijnsche schrijvers deze verschillende
thema's uitgewerkt?
Met recht heeft men gezegd dat de eeuw van Augustus de eeuw
der polzie zou mogen genoemd worden. Het is dan ook vooral bij de
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dichters dat men den naklank van deze drie « gemeenplaatsen» moet
opsporen. Speciaal bij Vergilius komen deze thema's het best tot
hun recht. Geheel zijn werk, van Bucolica tot Aeneis, is een poëtisch
beeld van de geestesgesteltenis zijner tijdgenooten. Geen wonder
ook, dat Vergilius, meer dan anderen, werd aangegrepen door de
tegenstelling tusschen wat was en wat zou moeten zijn. Hij had de
burgeroorlogen doorgemaakt, en de troebele tijden die het optreden
van Augustus voorafgingen. Hij, die pas Romeinsch burger werd
op 20-jarigen leeftijd, had klaar ingezien welk een macht uitging van
deze nieuwe regeering, die voor het eerst alle particularisme had
verdreven om de belangen van elkeen te versmelten in één groot
belang : de welvaart van den Staat. Vergilius was daarbij een boerenkind, onder de boeren opgebracht en die later had kunnen onderkennen welk verschil er bestond tusschen de kloeke en onaangeroerde
deugden van het buitenvolk en de mentaliteit der stadslieden, die
hij al te goed had gekend. Het komt er hier niet op aan na te gaan hoe
Vergilius, door een samenloop van omstandigheden - geboorte,
opvoeding, invloed van het milieu, letterkundige en wijsgeerige
studies, - er toe gekomen is de tolk bij uitnemendheid te worden
van dien driedubbelen aandrang naar deugd, godsdienstigheid en
zuiver, eenvoudig leven. Men leze zijn gedichten. De grondtoon der
Bucolica is liefde voor het buitenleven, meewarigheid om den berooiden boer en het braakliggende land. En zijn de Bucolica niet in
potentie wat later de Georgica zouden worden? Eenzelfde motief,
éémelfde bezieling, overal het algemeen menschelijke - ik bedoel
hier het niet bepaald Romeinsch-voelen, - en dan dat meer specifiek
Romeinsch bestanddeel dat het geloof is en die eerbied voor wie,
meester van het land en tevens, god, gegroeid is tot een levend symbool van macht en gerechtigheid. Past het bij de Aeneis te verwij:en 'I
Ik zegde reeds dat het een verheerlijking was op het wordende
Rome; het is nog meer: een ideale voorstelling van Rome's deugd
- virtus en pietas te gelijk, - onder de gedaante van Aeneas.
Zoo groeit Vergilius' werk op tot een machtig drieluik waarop
heel het politiek programma van Augustus in prachtige kleuren
staat geschilderd. Het landelijk thema brengt de bezieling in Bucolica en Georgica, niet zonder dat de gedachte Virtus Romana hier
en daar doorschemert. Deze laait zegevierend in de twaalf boeken
der Aeneis op.
Het Romeinsch bestanddeel treedt ook sterk op het voorplan
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in Horatius' gedichten, al mag men den Romein Horatius niet vergelijken met den .Romein Vergilius. Terwijl Vergilius om zoo te
zeggen vergroeid was met zijn Romeinsch ideaal, komt het bij Horatius slechts bij plaatsen, sporadisch, te voorschijn. Al heeft Horatius
gemeend zich te mogen uitgeven voor « den dichter van het Romeinsche ras, » komt het ons wel voor dat hij te sceptisch tegenover
de werkelijkheid stond en al te nuchter was om te kunnen opgaan in
een utopie. Wat hij, zijnerzijds, en meer dan Vergilius, wel heeft
beseft, is de sociale waarde en de diepere beteekenis van het otium
dat de nieuwe regeeringsvorm meebracht. Geen oogenblik heeft hij
geaarzeld deze nieuwe levenswijze voor zichzelf alleen aan te nemen,
en bovendien ried hij ze eenieder aan. Daarbij heeft hij steeds naar
de pen gegrepen om de hervormingen van Augustus goed te keuren
en om ze aan anderen als goed voor te houden. Horatius voelde dan
toch, zij het met vleugen scepticisme en nuchterheid, het grootsche
van Augustus' programma aan. Om de beurt heeft hij Augustus' en
Rome's grootheid verkondigd. Telkens weer heeft hij, als in de vermaarde Romeinsche Oden, een lofzang aangeheven Rome ter eere.
Ook hij heeft het landleven bezongen en de oude godsdienstige tradities. Tenslotte heeft hij met den meesten nadruk het Romeinsch
sedentarisme opgehemeld.
Vergilius, om de beurt idyllisch en episch dichter, en Horatius,
de lyricus, waren aangewezen om deze thema's te bezingen, die heel
en al in het kader van hun letterkundige productie vielen. Daarentegen
is deugd en godsdienst ophemelen niet de taak der elegische poëten.
Desondanks hebben Tibullus en Propertius ook in hun, soms wel
erotische gedichten, een plaatsje voorbehouden aan deze motieven,
zonder nochtans het diepe enthousiasme van Vergilius of den ernst
van Horatius te evenaren. Zij hebben het trouwens niet gewild. Tibullus en Propertius hebben zich meer toegelegd op het bezingen van den
anecdotischen kant van deze thema's. Hun patriotisme slaat een
lichteren toon aan. Zij ook spreken van Rome's heerlijkheid en van
den goeden, ouden tijd. Zij ook hebben het over godsdienst en oude
gebruiken - men leze b. v. de landelijke gedichten van Tibullus, maar dit alles is bij hen minder grootsch dan wel folkloristisch bedoeld, zooals het de Romeinsche Elegiën van Propertius bewijzen,
al heeft de dichter ook getracht, met de poovere middelen waarover
hij beschikte (hij zegt het zelf) :
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Ei mihi, quod nostro est parvus is ore sonus :
Sed tamen exiguo quodcumque e pectore rivi
Fluxerit, hoc patriae serviet omne meae,
zijn vaderland en Rome met zijn zangen te dienen.
Ovidius, de laatste der drie minnezangers, heeft ook het zijne
bijgedragen tot Rome's verheerlijking door het schrijven der Fasti,
een dichterlijken kalender waarin hij allerlei legenden betreffende
het onstaan der Stad heeft verwerkt. Weer een folk1oristisch-anecdotische bijdrage.

***
Eenzelfde patriotisme, zij het dan ook met verschillende schakeeringen, heeft al de dichters van dit tijdvak bezield. Zij zijn door
en door Romeinsch geweest, al waren zij - op een paar uitzonderingen na - geen Romeinen uit Rome. Allen werden getroffen door
Rome's grootheid en macht van het oogenblik, allen hebben zij met
liefde gedacht aan Rome's schoonheid in het verleden. En daar dit
verleden thans door Augustus levend werd gemaakt, hebben zij hun
bewondering voor het oude Rome versmolten met hun bewondering
voor het heden. Zoo ontstonden de gedichten die om de eeuw van
Augustus dien lauwerkrans van poëzie hebben gelegd, welke er de
eeuw der dichtkunst van maakt.
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De Hoorn Schalt (I)
Vader Storme, de oude meubelmaker en beeldsnijder uit «Sint.
Quintinus», die een zoon aan het front heeft moet van zijn vriend, Mijn~
heer Bergmans, hooren dat zijn oudste, Jan, zich aangesloten heeft bij
het groepje activisten in hun stad.
Al bleef het conflict nog steeds uit, sedert dien Maandag avond
was het (( huis» bijlange het (( huis» niet meer van vroeger. Wat
ziekte en dood en zware geldelijke zorgen in al die jaren geen moment
hadden vermocht, het nieuws van Mijnheer Bergmans had er al met
eens die weldoende, koesterende atmosfeer van trouw en aanhanke~
lijk familie-leven verdreven en in de plaats daarvan wàs het er druk~
kend geworden en angst-beladen in verwachting van het niet te
keeren onheil.
Met den dag werd Pauwel eenzelviger en eenzelviger, het gezicht moe-verstard en de half-geloken oogen aldoor neerwaarts en
even onbestemd. En buiten zijn « goeden-morgen», het dof, als
afwezig-geprevelde gebed voor en na het eten en dan ook 's avonds
zijn (( God-beware u», voor Goede1e en Jan, kwam er zoo goed als
geen woord meer uit. Voor de werkverdeeling en 't ineenpassen van
den preekstoel verwees hij 't werkvolk naar Jan, en zonder op te zien
bijkans, zat hij maar door te beitelen aan zijn medaljon, soms lang
over tienen nog, als de taptoe even het lugubere kanongedommel
brak met zijn klagend, wagneriaansch getoet. Slechts als Provo kwam
om met een mysterieus gezicht en felle gebaren weer wat nieuws te
brengen leken zijn trekken zich te ontspannen en was hij weer een
beetje die van vroeger.
Goedele wist niet-meer waar ze 't had van den angst. Als dat
nu zoo eens duren bleef? Er waren immers nog zoo'n gevallen geweest 1
Telkens en telkens, als Emil kwam, was het een klagen en stil
schreien van schrik. En hij had haar schoon te 'zeggen en te herhalen
(I) Fragment uit een roman van het activisme, die eerstdaags verschijnt
bij Querido, te Amsterdam.
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dat het niet gebeuren zou, dat Mijnheer Bergmans zich het geval
danig aantrok en er dus geen denken aan was dat die de zaak zoo maar
op haar beloop zou laten, zonder dat het tot een verklaring kwam
tusschen vader en zoon, ze kon er zich maar niet van ontdoen, werd
er mager en afgetrokken van, en bleef maar vragen of er door hem
óf 't was gelijk door wie niet kon ingegrepen worden, hoe wist ze
zelf niet, om een eind aan dien onmogelijken toestand te maken.
Ook Jan liet ze niet gerust met haar vrees. Van als ze maar een
halven-minuut alleen bij elkaar waren, begon ze erover en drong er
koppig op aan dat hij naar Vader zou gaan en 't ijs breken dat hij
tusschen hen had opgestapeld, eer het te laat was. Al antwoordde hij
heur dan nog dat het onmogelijk was, al maakte hij zich ten slotte
kregel over heur onbegrip, ze hield vol tot hij heur, mocht het te
lang duren, beloofde het te doen ondanks zich zelf. En toen er op
het einde van de week nog niets geen verandering gekomen was, en
Jan nog aarzelen en talmen bleef en 't aldoor maar uitstellen, nam
ze 't besluit maar zelf die pijnlijke historie uit den weg te ruimen.
Neen, ze verstond niet veel van dat ellendig gehaspel over activisme
en passivisme, maar daarom moesten ze zich niet verbeelden dat ze
Vader ziek

2;OU

laten maken, Jan niet, die den moed niet had omwille

van de rust van den ouden man, te breken met die dwaze politiek,
en ook Nonkel en Emil niet, die er wel veel over vertellen konden,
maar er vooralsnog, uit misplaatste kieschheid, angstvallig wenschten
tusschen uit te blijven. Morgen zou ze zien tot bij Mijnheer Bergmans te geraken, hem heuren nood klagen en heuren angst, en ze
voelde 't, hij zou haar wel begrijpen, haar steunen met raad en daad,
en mee ingrijpen misschiens. Ach, waarom was ze al niet vroeger
naar hem toe gegaan'? En neergeknield vóór heur kommode, dien
avond, met het gezicht smeekend geheven naar het antieke Lievevrouwenbeeld en ook naar 't weemoedig-glimlachend, portret van
Moeder-zaliger erboven, aan den muur, bad ze den hemel niet alleen
om sterkte en bijstand voor zich zelf, maar ook voor vader, opdat de
dag van morgen niet al te zwaar zou zijn voor hem. '\Tant het was
Zondag immers, hij zou zijn werk moeten laten en wie mensch kon
gissen wat het met hem nog worden zou als hij zoo den godganschen
dag, zonder eenige bezigheid alleen zou moeten zijn met zijn verdriet
en zijn getob.
Maar God-ûj-dank, den volgenden ochtend, toen hij, terug van
de communie-mis en na een beetje zwijgzaam te hebben rond-gesleft
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in den winkel en in 't werkhuis, plaats had genomen aan de wachtende
ontbijttafel, meende Goedele op te merken dat zijn gezicht minder
strak en star stond en ook dat zijn grijsblauwe oogen weer een beetje
aandacht hadden voor wat rond hem was. 't Leek ook of hij weer
smaak had in zijn ei en in de warme gebakken beulingen die Marie
zoo uit de pan in zijn bord lei. En ja, toen Goedele daarop een klein
krentebroodje uit de kast haalde, kwam er iets als een glimlach in
zijn witten Sinte-Jozefsbaard spelen, hief hij de oogen verwonderd
op naar haar en daar was zoowaar weer zijn stem, zacht en met haar
natuurlijken val, die ze van deze heele week bijna niet meer gehoord
hadden.
« Kind, » vroeg hij, « hoe zijt gij daar nog aangeraakt!»
Blij, om deze onverwachte keering, begon ze toen met rappe
woorden te vertellen hoe ze op aanwijzing van Nonkel zijn meid, bij
een in 't genipt voor bakker-spelenden smokkelaar was gaan aankloppen, hoe ze 't na veel prengelen had losgekregen en hoe ze er
mee door steegjes en straatjes, vermijdend de groote straten uit schrik
voor de polizei, na veel omwegen eindelijk thuis was mee geraakt.
« 't Smaakt er dan ook tien keeren lekkerder om, » vond hij.
En niet alleen zij, maar ook Jan keek blijzaam-verwonderd op.
En nog verwonderder werd hij toen vader, bij 't opstaan, zich tot
hem wendde en hem vroeg eenige van zijn laatste gazetten te brengen
in de woonkamer boven, waar hij volgens zondagsche gewoonte, in
afwachting dat het tijd werd om gezamenlijk naar de hoogmis te gaan,
bij 't venster in een zetel ging zitten en een pijpje rooken.
« Seffens, Vader, » en temet was hij de trap op naar het tweede,
waar zijn kamer was en zijn eigen beeldhouwersatelier, zocht er op
zijn tafel wat laatste nummers van « De Vlaamsche Post» en de
« Gazet van Brussel» bijeen en verheugd om deze onverwachte wending van het geval, bracht hij ze hem vlug.
« Dat is 't begin, » dacht hij terwijl hij terug naar beneden ging,
«nu komen wij wel tot een verklaring. »
Doch Goedeie, die hem in de gang aan de trap afwachtte, was
op verre na van zijn meening niet.
« Wat ge nu toch gedaan hebt!» verweet ze hem.
« Die slechte gazetten aan Vader geven. Ge zult het zien, nu
zakt hij weer weg in dat ellendig gepeins! » En ze schudde heur hoofd,
sloeg heur handen ineen, heelemaal in de war waardoor de angst
weer steeg.
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« Toe, toe, Goeleke! Wel integendeel!» troostte haar Jan.

«

't Zal

er Vader veeleer verder uit halen. Let eens op! »
En 't was zoo, hij kreeg gelijk. In de hoogmis, waar ze zooals
naar gewoonte samen naar toe gingen, was Vader vol aandacht voor
den 2;ondagschen preek van den Deken, voor het mystieke, van
gregoriaanschen zang en orgelspel begeleid gebeuren ginder aan het
achter zijn wierook zachtverlicht hoog-altaar. En daarna tijdens hun
langzame wandeling over de bleek-overzonde vesten, tusschen
Goedele heur druk vertellen in, had hij weer woorden van kinderlijke
verwondering over de laatste madelieven in het gras, over de gouden bronzig behangen struiken en boomen, over een vlucht wilde eenden plots wegschietend over ondergeloopen beemden. Zoo ver kwam
hij uit zijn belokenheid dat hij na den middagdisch, in plaats van zijn
dutje te doen, Jan verzocht hem even te willen volgen in de woonkamer.
« 'k Moet u eens 't een en ander vragen, jongen, » zei hij terwijl
hij recht stond.
« Goed, Vader, » antwoordde Jan. « Ik ga mee. » Hij keek Goedele
beteekenisvol aan alsom te zeggen : « Ziet ge nu, meisje, » deed een
verstolen gebaar met de hand om haar gerust te stellen en volgden
hem.
Boven in de kamer, nam Pauwel een stoel, zette zich schuin bij
de tafel waarop de bladen van dezen ochtend nog lagen, en hij richtte
zich dan tot Jan, die tegenover hem naast de kachel staan bleef. Zijn
gezicht stond rustig-peinzend en al was er een lichte beving in zijn
stem, kalm en bedaard begon hij.
« Luister eens, Jehannes,» sprak hij, « er is mij iets ter oore
gekomen waarover ik u ondervragen moet. Verleden Maandag,
's avonds, was ik hier, hier in deze zelfde kamer, met Mijnheer Bergmans en met Nonkel Jan, en hier werd mij toen verteld en verzekerd
alsdat gij, Jehannes, zoudt meedoen met den Duitsch, heulen met
den Duitsch. Mijnheer Bergmans zei mij dat, en hij was gewaarschuwd
geworden door Pastoor Robijns, die bang was het mij te komen zeggen.
'k Kan u niet vertellen hoe ik daardoor gepakt werd. 't Sloeg mij letterlijk 't onderste boven, zoodat ik schrik kreeg voor mij zelf en als
voor een temptatie op de vlucht gegaan ben. Almaardoor lijk een
obsessie ging dat door mijn hoofd : meedoen met den Duitsch, en
ge weet wat ik van den Duitsch denk, na Leuven, na Aerschot en
zooveel andere dingen nog. Maar God-zij-dank, die schrik, die ont152

zetting is nu over. Nonkel Jan is direct op informaties gegaan, hif is
mij 't een en ander komen vertellen, waaruit ik eerlijk gesproken,
niet goed wijs wordt. En nu wou 'k maar liever eens van u zelf weten,
jongen, wat daar allemaal van aan is. Toe, zeg me dat eens openhertig • » En hij hief het hoofd op, keek Jan, die gespannen en met een
kloppend hart roerloos toeluisterde, als smeekend in de oogen.
« Dat het niet waar is, Vader,» antwoordde hij. « De Duitschers
hebben hun strijd, hun plannen, en wij, wij hebben de onzen.
En 'k zou mij deerlijk vergissen als dat geen twee heel verschillende
dingen waren. 'k Weet het wel, daarmee probeert men ons af te
maken, maar 't zal niet lukken Vader. »
Pauwel fronste in gepeinzen de wenkbrauwen, keek een wijle
naar den grond.
« Maar er is toch iets aan den gang, he jongen?» hernam hij.
l( Hier die gazetten, en dat waarmee ge bezig zijt bij Govaerts, wat
is dat dan?»
« Vlaamsche strijd, niets meer, niets minder.))
« Toe, toe! Vlaamsche strijd! Ge moet toch toegeven dat het nu
den oogenblik niet is daarmee voor den dag te komen. Katholieken,
liberalen, socialisten strijden nu toch ook niet tegen elkaar, doch staan
als broeders zij aan zij. Er staan toch grootere belangen op 't spel,
de vrijheid van ons land b. v. dan partij-belangen. )).
« Maar de franskiljons zijn geen partij. Dat zijn verdrukkers.
Kwamen ze maar op als partij,'t zou met hen allang afgeloopen zijn.
Nu spelen ze baas in de drie partijen. Voor 't oog van de menschen
zijn de partijen nu wel dikke vrienden ondereen. Doch denkt niet
dat de franskiljon stil zit. » Pauwel keek verwonderd op.
« Hoe dat, jongen? Wij zien er toch niets van!)) riep hij uit.
« Des te erger zijn ze bezig. Vader! Pas waren de Duitschers te
Brussel of met hun hoed in de hand en hun zeemen lachsken op het
gezicht zaten ze bij hem, om hem te zeggen dat België fransch was,
dat ze gerust die boerentaal van een Vlaamsch konden weglaten en
hun proclamaties in 't Fransch en in 't Duitsch doen, iedereen verstond dat immers. Daarbij, ge weet het zoo goed als ik, wat hebben
ze allemaal niet verteld en geschreven vóór de Duitschers hier waren:
après la guerre on ne parlera plus flamand! En zeg eens, wat gebeurd
er ginder aan 't front? 't Zou mij benieuwen wat er in Luc zijn brieven stond die zoogezegd verloren gingen? En ook, in dezen die toekomen, wat die zwarte censuur-strepen bedekken! Neen Vader het
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rust niet, dat ras der leliaarts. Wij moeten er onder blijven 1»
« Toe, Jehannes! Overdrijf nu niet!» viel Pauwel hem in de
rede. «Dat krijgen ze immers niet gedaan. We waren aan 't winnen.
We hadden al Vlaamsche franks gekregen en Vlaamsch op de postzegels en de poststempels en de universiteit zou er ook gekomen
zijn. J)
« Gelooft gij dat, Vader? » vroeg Jan, zich naar hem toe buigend.
« De universiteit 1 Maar dan snijden ze zich zelf immers de keel
over! Dat geven ze nooit! Dan is hun rijk uit 1 J)
«Twijfelt ge dan aan de overwinning?»
«God beware mij, Vader!»
« Maar wat wilt gij dan 1 »
« Voortzetten waarmee wij vóór den oorlog al bezig waren, wat
die jongeren te Gent in hun blaadje « De Bestuurlijke Scheiding»
publiek begonnen te doen en wat diezelfden nu nog, » en zijn hand
wees naar de bladen op tafel. « daar, in hun « Vlaamsche Post» als de
eenig-mogelijke redding vóór houden: de scheiding met Wallonië,
't stichten van een eigen Vlaamschen Staat. Dan is 't ineens amen en
uit met het franskiljonisme, dan zijn we op den slag baas in ons eigen
huis! JI
«Alles goed en wel, jongen,» antwoordde Pauwel. « Dat ge
daar toen mee bezig waart, ik kan 't begrijpen. Maar waarom er
niet mee gewacht tot na den oorlog? Waarom wilt gij daar juist
nu mee voortgaan? 't Land is toch bezet, van vrijheid is er geen
sprake meer. De franskiljons hebben zoo goed als geen bladen, en
wat er hier en daar in een groote stad verschijnt is zoo sterk gemuilband dat het op niets trekt. Alleen die mannen waar gij het zoo mee
op hebt mogen vrijelijk hun klepel slaan. De Duitsch helpt hen, verspreidt hun bladen en ze aanvaarden die hulp. En zoo iets te zien,
strijdt toch tegen een mensch zijn gemoed, jongen. Peins eens : hulp
aanvaarden van hem die uw land onder de voeten liep, die hier
moordde en brandde, die ginder uw eigen kinderen onder zijn vuur
houdt, die hier uw eigen eten wegkaapt, zoodat Amerika moet ter
hulp komen of we vergingen van den.honger, gij en ik en iedereen.
Ge moet toch voelen hoe dat tegen de borst stuit, Jehannes!» Hij
stak de handen uit naar Jan en schudden ze alsom hem daardoor nog
beter te overtuigen.
«Zekers, Vader ik kom er heel goed in, in alles wat ge zegt.
Maar vergeet één ding niet: 't bestaan van Vlaanderen staat op
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't spe1. De Duitseher is onze vriend niet, zegt ge, en dat geef ik u toe.
Of hij ons echter naar 't leven staat, ons, Vlamingen, betwijfel ik
sterk. Maar hier in 't land en ginder bij onze jongens aan 't front
heerscht er een kliek, een rijke, machtige kliek die ons nu al vijf-entachtig jaar lang, dag in dag uit, met duvelsehe, gerafineerde middelen,
als volk probeert kapot te maken. Dat is onze groote vijand, van in
de middeleeuwen was hij er al. Hij peinst nu definitief zijn slag geslagen te hebben: après la guerre on ne parlera plus flamand. Tusschen
hem en ons gaat het nu op leven en dood. Hij of wij, Vader. We
moeten bekennen dat hij het ver gebracht heeft. Met Vlaamsche
halve-frankskes en Vlaamsche poststempels paaide hij ons, binst hij
ons langzaam maar zeker, met een fluweelen handschoen, den strot
toe neep. En wij doorzagen hem niet. Maar nu doorzien wij hem wel,
Vader. Hij probeert dezen ellendigen oorlog uit te buiten tegen ons.
Goed. We zullen hetzelfde doen. Alle middelen zijn goed om schurken die u naar 't leven staan, van u af te knuppelen, Vader!»
Jan werd heftig en 't bloed schoot hem naar 't hoofd.
« Stil, Jehannes,)} zei Pauwel. « Een beetje sti1ler, jongen. Wind
u niet op. En nogmaals, overdrijf nu niet. Zou het werkelijk zoo
gespannen staan'? Zouden zij die ons regeeren zulke inzichten hebben'? Het zijn toch geen duvels 1 Neen, dat kan ik niet gelooven 1»
en hij schudde krachtdadig zijn grijs hoofd overentweer.
« Niet zoozeer zij die ons regeeren, Vader, maar wel die anderen
die er achter zitten, die we niet zien en de koordekens van heel het
spel vast in hun handen hebben 1 De franskiljonsche kliek! » Pauwel
bleef zijn hoofd schudden.
« Als ge zoo iets zegt, moet ge dat bewijzen kunnen, » sprak hij.
« Bewijzen'? Bewijzen'? » vroeg Jan plots verwonderd. « Zijn die
85 jaren verdrul,tking dan niet voldoende meer, om na al dat geroep
en gepetitioneer om ons goed Vlaams eh recht, afgescheept te worden
met Vlaamsche halve-frankskes en Vlaamsche poststempels'? II
« Maar het betert toch 1»
«Het betert niet, Vader 1»
« Omdat gij het niet zien wilt. Omdat gij geen vertrouwen hebt 1"
« Juist, daar zit het in. Gij denkt dat die heeren zich wel zullen
beteren en tot een rechtvaardig inzicht komen. Gij meet ze te veel
aan u zelf, Vader. Wij echter, wij hebben geen vertrouwen meer in
onze regeerders. Ze hebben 85 jaar tijd gehad om ten minste een
klein beetje goeden wil te laten zien. Maar nooit of nooit hebben wij
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er iets van ondervo.nden en het half-o.nske recht dat ze o.ns in den
laatsten tijd o.P een apo.thekersschaaltje hebben afgewo.gen, is met
lawijd en sto.eten en dreigementen mo.eten afgeprengeld wo.rden.
Neen, zo.o. kan het niet vo.o.rtgaan. En intusschen bo.eren we maar
achteruit, krijgt Mijnheer Bergmans meer en meer sto.f o.m o.P o.ns te
schimpen en rijst o.ns eigen verleden ho.o.ger en ho.o.ger als een dro.o.m
van no.o.it meer te bereiken vo.lksbeschaving. »
« Maar ho.e wilt gij lieden er dan ko.men î »
« Met o.ns go.ed recht zelf te pakken, Vader. Heel eenvo.udig.»
« Do.o.r revo.lutie dus î »
«Als 't mo.et ja.»
« Dat kunt ge niet 1 Dat zijn dwaasheden 1»
« Vo.o.rlo.o.pig wel misschien. Maar wij willen alvast beginnen
met het aankweeken van een revo.lutio.nairen geest o.nder o.ns Vo.lk.
Het ti help u zelf» mo.et er in. En dan mo.eten ze o.o.k weten wat ze
willen : Vlaanderen aan de Vlamingen, en de rest er uit, zo.nder pardo.n. In andere wo.o.rden : een zelfstandig Vlaanderen, zo.nder franskiljo.ns, Walen, Duitsehers, Ho.llanders, Fransehen o.f 't is gelijk
wat o.o.k. En gelo.o.f mij, eens dàt beeld vo.o.rgo.ed in de ko.Ppen, is de
strijd zoo goed als gewonnen en zal er geen revolutie meer noodig
zijn! »
Pauwelluisterde aandachtig, do.ch schudde o.P 't laatst to.ch weer
het ho.o.fd.
« Nog eens, Jehannesl» zei hij zuchtend, « 'k zo.U dat alles kunnen begrijpen, al ben ik er bijlange niet mee t' akko.o.rd, - peins eens,
zo.o. maar zo.nder meer alle gezag o.P zij schuifen! waar gaan we naar
to.e 11- als het in gewo.ne tijden gebeurde, maar nu, o.nder den Duitsch
neen, 't wil er bij mij niet in, 't is niet scho.o.n jo.ngen! » En zijn hand
deed een afwerend gebaar.
« Schoo.n o.f niet scho.o.n, Vader, daar kunnen wij geen rekening
mee ho.uden als' leven o.P 't spel staat. Vergeet niet: après la guerre,
on ne parlera plus flamand 1 En wat den tijd betreft, juist nu is 't den
oo.genblik. Die zelfstandigheidsgedachte mo.et erin 1 Geen dag, geen
uur is er te verliezen 1»
Pauwel bleef echter neen schudden.
« Luister dan eens go.ed, Vader,» ging Jan verder. « De o.o.rlog
kan o.P drie manieren aflo.o.pen. Ofwel wint de Entente, o.fwel blijft
de strijd o.nbeslist en scheiden ze eruit o.mdat ze niet meer kunnen,
o.fwel is 't Duitschland dat wint. »
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«Duitschland winnen'? Nooit, jongen, nooit! Denk dat toch
niet! J)
«Ik beweer dat niet, ik breng slechts de mogelijkheden onder
het oog. In 't eerste geval dus wint de Entente, en de mannen van
après-Ia-guerre-en-de-rest komen vol pretentie terug om aan die
Vlaamsche Beweging voorgoed een eind te maken. Maar de zelfstandigheidsgedachte is verspreid, leeft overal, bijzonder bij het
denkend gedeelte van ons volk, en of het lukken zal die gedachte te
dooden betwijfelen wij sterk. Rechtvaardige gedachten zijn taaie
dingen, Vader! Wij weten 't wel, wij persoonlijk gaan eraan, maar
dat tellen we niet. - In het tweede geval, als geeneen van de twee
het wint, - waarop het waarschijnlijk wel zal uitloopen, - komt de
zaak op tafel bij de vredesconferentie en dan is 't voor Vlaanderen
niets dan winst, op zijn minst krijgen wij dan de scheiding met
Wallonië en worden we baas in ons eigen huis. En in 't derde geval,
als 't overwinnende Duitschland bevliegingen moest krijgen om ons
op te slokken, zoo als ze met die Polen en de Denen hebben gedaan,
zullen wij ons des te bewuster tegen hen kunnen keeren. In geweten,
Vader, » en Jan lei met een haitstochtelijk gebaar de hand op 't hart,
«wij moeten optreden. Vlaanderen eischt het. Het moet uit zijn met
almaardoor naar 't verleden te kijken en te jammeren en te klagen
over onze ellende van vandaag. Wij moeten vooruit. En 't eerste wat
noodig is, ik herhaal het, is de Vlaamsche zelstandigheidsgedachte.
De rest komt van zelf.» Met een gezicht ineengetrokken van aandacht en de grijs-blauwe oogen staal op zijn zoon, luisterde Pauwel
toe. En zoo bleef hij nog een heele poos zitten toen Jan eindelijk
zweeg. Doch ten slotte schudde hij weer het hoofd.
« 't Is alles wel mogelijk wat ge zegt, jongen, » sprak hij peinzend. « Maar ik kan er niet mee t' akkoord gaan. 'k Neem aan dat ge
in uw gedachten met den Duitsch niet meedoet ••• »
« Dat laten we aan die deftige patriotten over die voor 't leger
werken - ge kent ze ook - en 't meest op ons afgeven natuurlijk.
D'historie van: houdt den dief!» schakelde Jan er bijtend tusschen.
« ••• Maar gij profiteert toch van hem en begint met zijn hulp
een strijd tegen een deel van 't eigen volk,» ging Pauwel verder.
e Tegen de franskiljons 1 Niet tegen het eigen volk!»
« Toch wel, Jehannes, tegen een deel, en 't grootste nogal, van
't eigen volk, tegen mij, b. v. en zooveel anderen die zoo'n politiek in
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geenen deele kunnen goed keuren. Juist omdat gij de hulp van den
bezetter aanvaardt.»
« Dat is een toevalligheid. »
« Neen, dat is geen toevalligheid. Als gij er niet mee begonnen
waart, zouden zij er niet aan gedacht hebben u te steunen.»
Jan maakte een gebaar van ongeduld, doch Pauwel stak de hand
uit naar hem.
« Laat mij voorts spreken, jongen. Gij zegt : wij gebruiken den
Duitsch en hij zegt: wij. gebruiken u om den weerstand van dit land
te breken. Gij doet samen, Jehannes, hij met u, en gij met hem 1 ))
Zijn stem klonk pijnlijk-verwijtend.
« Wij willen niet sterven, Vader. Wij willen leven! )) verweerde
zich Jan.
« Maar ook is het soms beter en schooner te sterven, dan verkeerde dingen te doen,)) sprak Pauwel lijze terug.
« Zekers, dat is zoo. Maar onder die dingen hoort toch zekers
niet dat wij ons zonder meer door de franskiljons den genadeslag
moeten laten geven'? »
Pauwel liet het hoofd zakken, keek naar den grond en verzonk
in gepeinzen. Na een poos stond hij recht, hief eens als verslagen de
handen op en wandelde naar de deur.
« Ge moet weten wat ge doet, J ehannes,» sprak hij ontroerd
terwijl hij langzaam de deur opentrok. « Ge zijt oud en wijs genoeg,
geloof ik. Uw doel '? Alles goed en wel. Maar de middelen, uw middelen I God sta mij bij I Gezwegen dan nog van de gevolgen die ge
over uw hoofd trekt I )) Hij zuchtte diep, liep toen buiten, de gang in
en Jan, die hem even volgde, hoorde hem zijn slaapkamer binnen
gaan.
« Zoo is het I Zoo is het trouwens altijd 1 De middelen, de middelen, daartegen hebben ze 'tl)) mompelde Jan, met een bitteren
mond tegen zich zelf. « Alsof ge ze voor 't kiezen hebt die middelen! Voor eenen keer dat er ons één in de hand wordt gegeven,
een radikaal middel, waarmee wij die heeren franskiljons, zij het dan
nog niet heelemaal, maar toch half-kreupel kunnen slaan, zouden wij
't niet mogen gebruiken'? 't Zou toch al te dwaas zijn I Niet wij,
maar zij hebben den strijd gewild 1 Laat ze nu de gevolgen dragen
van hun onwil. Maar raken zullen wij ze dezen keer!))
En zenuwachtig, opgaande in gedachten van strijd en geestdrift,
wandelde hij de kamer op en neer.
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Lang bleef hij echter niet alleen, geen vijf minuten of Vader
was daar terug.
«Kom, Jehannes,» sprak hij zacht. «'t Wordt stilaan tijd, laat
ons nu naar 't lof gaan. Dat zal voorloopig beter zijn, jongen. We
spreken nog wel eens met elkaar.»
« Zooals ge wilt, Vader,» antwoordde Jan en hij dacht niets
anders of 't gesprek zou wel gauw herbeginnen. Zoo diep in gedachten liep Vader immers en 't leek soms wel of hij de lippen roerde als
in gesprek met zichzelf. Maar neen, geen woord liet hij zich nog
ontvallen. Hij was weg en te veel had hij te verwerken: zelfstandigheid, strijd op leven of dood tegen het franskiljonisme, de oorlog,
en wat had Jehannes nog allemaal niet gezegd! De Vlaamsche
Beweging, zekers ze had Pauwel zijn liefde en zijn steun, hij verheugde zich danig in den bloei van de Vlaamsche kunst en van 't hartelijke, ronde Vlaamsche leven en niets ter wereld kon hem zoo diep
ontroeren als de grootheid van het Vlaamsche verleden. En zie I
van achter die kleurige, gemoedelijke Beweging met haar vlaggen en
haar beiaarden, haar betoogingen, liederen en volksfeesten, dook
er nu plots een oorlogsmachine omhoog, gereed om een massa
menschen, omdat ze fransch spraken en afzijdig bleven van die
beweging, te lijf te gaan en 't rustige, stil-gelukkige leven van 't land,
't onderste boven te keeren! Was het dan nog niet genoeg met deze
oorlogs-ellende, en moest er nu nog zoo iets als een broeder-oorlog
bijkomen 1 't Deed Pauwel naar zijn hoofd grijpen. Neen, hij verstond er niets meer van!
's Anderendaags 's avonds, na 't zesurenlof bij de Preekheeren,
toen Provo en Mijnheer Bergmans hem vol nieuwsgierigheid vroegen
of hij Jan nu onder handen had genomen en hoe 't stond met die
vervelende geschiedenis was hij maar karig van bescheid.
« Ja, 'k heb 't er met Jehannes over gehad,» antwoordde hij
mat. « God mag weten wat er in die jongens hun hoofd omgaat I Ik
versta het niet. Ik weet maar één ding dat het niet in orde is. En goedkeuren kan ik het ook niet 1»
«En wat zegt Jan?» vroeg Mijnheer Bergmans scherp.
« Och, zooveel ! Dat het op leven en dood gaat. Dat ze niet anders
kunnen. »
« Dat ze niet anders kunnen dus dan meedoen met den
Duitsch 1 » vroeg Provo verbaasd. « En gij laat dat zeggen, Pauwel i »
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«Wat wilt gij er tegen doen?»
« Hem dwingen, jandorie, hem dwingen daarmee uit te scheiden, » schoot Provo uit, « of anders••• II en hij bleef staan, stak pathe-

tisch den arm uit, alsof hij iemand de deur wees.
Cl Neen Provo, dat heb ik met mijn kinderen nooit gedaan, en
dat zal ik nooit doen, II antwoordde Pauwel.
« Daarin hebt ge gelijk, Pauwel, II zei Mijnheer Bergmans. « Dan
wordt het nog veel erger. Maar 't op zijn beloop laten, moogt ge ook
niet. »
« Dat ben ik niet zinnens, Ede. II
Even was er een stilte.
u Weet ge wat? I) hernam Mijnheer Bergmans. « Als het zoo staat,
laat mij eens met hem spreken. »
« Dat is een gedacht, Bergmans, » riep Provo uit. « Pak gij den
kerel eens aan! Daarvan verwacht ik meer!»
« Zooals ge wilt, Ede,» antwoordde Pauwel. « Eerlijk, ik weet
niet wat ik moet doen... En ik word er bang van 90k••• »
«Afgesproken dus,» zei Mijnheer Bergmans kort en beslist.
e En laat er ons dan nu maat verder over zwijgen. We zullen zien!.
Mijnheer Bergmans talmde niet met zijn voornemen.
Den volgenden dag, een minuut of tien vóór zessen was hij daar.
Goedele liet hem het werkhuis binnen. Langzaam en plechtstatig een
beetje zooals zijn doen was, met den hoed en den stok op den rug,
wandelde hij tusschen de banken door, had een korten groet voor
't werkvolk en voor Jan, die even met hun werk ophielden, en liep
door tot in den hoek waar Pauwel zijn preekstoelpaneel : « Jezus
Prediking op den Berg D, verder aan 't afmaken was.
Doch nauwelijks was, na het langzame, zware slaan der antieke
kasthorlogie in de gang, het werkvolk met een « goeien-avond allemaal, D de deur uit, of hij lei stok en hoed neer, brak zijn gesprek met
Pauwel af, kwam tot bij Jan en begon op den hem eigen, ietwat
schoolmeesterachtigen toon over dat activisme, waarover ze hem in
den laatsten tijd zooveel waren komen vertellen, en dan bezonders
ook over dat « meedoen met den Duitsch.»
Pauwel die bij 't eerste woord van zijn vriend, de beitels had
neergelegd, kwam ook tot bij zijn zoon en peinzend, met de oogen
neerwaarts en de hand in den witten baard, luisterde hij toe.
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't Bloed steeg Jan al dadelijk naar het hoofd toen hij hoorde
waarover het ging en hij zuchtte diep. Doch hij antwoordde niets
en liet Mijnheer Bergmans gerust verder uitwijden over loyauteit,
over de Duitsche wandaden, over den oorlog dien ze vast en zeker
verliezen zouden en hoe hopeloos de Vlaamsche strijd zou gecompromiteerd zijn alsdan, niet alleen in de oogen van 't eigen volk maar
voor de heele wereld. Pas als hem op ontroerden toon gevraagd
werd of hij dan soms niets meer gaf voor dien naam en die eer van
zijn Vlamingschap, keek Jan plots op en antwoordde kalm:
« Jawel! Heel, heel veel zelfs, Mijnheer Bergmans. En 't is juist
daarom dat er moet opgetreden worden nu, om duidelijk te. laten
zien dat het uit is van met ons te laten sollen.»
« Maar het volk, ons volk wil er niet van weten! Ge zijt maar
met een handjevol!»
« Ons volk slaapt. Ons volk moet gewekt worden. Dat handjevol
zal daar voor zorgen. »
« Slapen? Ge durft veel zeggen! Slapen wij dan soms ook, hier
uw vader, uw oom, en Emil en Pastoor Robijns en ik en honderd
anderen, hier en elders en overal in 't land? »
« Neem het mij niet kwalijk, slapen is misschien te veel gezegd,
maar dutten doet ge alvast.»
« Ge wordt brutaal, Janl»
« Anders zoudt ge minder droomen, droomen namelijk van dat
verleden dat toch nooit weerkeert.»
« Toe maar, 't wordt al schooner en schoonerl» spotte Mijnheer
Bergmans een beetje misprijzend. « Nu zullen we naar ons verleden
niet meer mogen terugzien, zekers?»
« Toch wel, als het is om te leeren wat het toen voor kerels
waren en wat godgeklaagde lammelingen wij zelf tot nu toe geweest
zijn. Maar als het is om er u blind op te staren en te vergeten dat de
vijand hier binnen in huis reeds is, neen, laat het dan maar. »
(,( Welke vijand? »
« Altijd en eeuwig dezelfde, Mijnheer Bergmans. Toen heette
hij leliaert, nu heet hij franskiljon.»
« Gij overdrijft, Jan!»
« Ik overdrijf niet. Gij denkt: 't is zoo erg niet. Wij zeggen: 't is
meer dan tijd ermee af te rekenen. Dat zegden wij, de jongeren, toch
, al van vóór den oorlog. Zij buiten den oorlog uit om er ons voor
goed onder te krijgen. Maar diezelfde oorlog dreef hen de pijp uit,
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die heeren, met het gros van hun aanhang. Hun klauw drukt wat
minder zwaar op onzen strot en zoo kunnen wij luid « wacharme»
blazen en wie weet, de bezettende macht gebruiken, om onzen
Vlaamschen slag te slaan!»
Hij werd een beetje sarcastisch, Jan, doch tt maakte niets geen
indruk op Mijnheer Bergmans, die zijn hoofd schudde en nog eens
herhaalde dat hij overdreef.
« Dat is tt verschil tusschen ons,» hernam Jan, « gij ziet den
vijand niet en wij zien hem wel. »
« En dien vijand wilt gij verslaan met de hulp van de Duitschers? »
« Juist.»
« En als de Duitscher hier weggeborsteld wordt, wat dan1 Vergeet het niet, Jan, gij randt den Staat aan. Dat beteekent de gevangenis of tt ballingschap.»
(( Dat weten wij goed.»
« Waar staat gij dan»1
« Dat er in de plaats van de duizend die verdwijnen, tienduizend anderen door ons gewekt zullen zijn, gereed om verder te
vechten. »
« Ge bekent dus dat ge verdwijnen kunt? Voor mij staat dat al
vast, ziet-ge, Jan! Ten minste als ge zoo voortgaat!» Mijnheer
Bergmans keek hem vlak in tt gezicht, verhief plots de stem en
voegde er op beslisten toon dan toe : « En dat is iets waaraan wij wèl
denken, meer nog dan aan uw dwaze politiek, wij, uw vader, uw
zuster, uw familie, UW vrienden en kennissen. Ge begrijpt toch dat
wij dat zoo maar niet kunnen laten gebeuren.»
Pauwel hief bij deze laatste woorden het hoofd omhoog en keek
getroffen zijn vriend aan. Er ging hem plots een licht op. Niet om
Jan zijn politiek, niet om dat activisme was het dus eigenlijk te doen.
maar om iets dat veel dieper zat, dat hij wel vaag gevoeld had doch
hem nooit recht duidelijk geworden was: om de breuk met zijn zoon!
Nu wist hij het en een pijnlijke plooi vertrok zijn gelaat.
« Ja, dat is tt, J ehannes!)j sprak hij aangedaan terwijl hij zijn
hand op Jan zijn arm legde. « Hoort ge tt, Jehannes? Hoort ge tt
goed? Daarom is het te doen 1 »
De hartstochtelijke toon van Vaderts stem pakte Jan en deed
hem met een schok het hoofd achteruit trekken. Andermaal werd
hij rood tot in tt kruin van zijn haar, beet op zijn onderlip en keek
om beurte zijn Vader en Mijnheer Bergmans aan.
r62

«Gij wilt u van ons afscheuren,» ging Mijnheer Bergmans na
een wijle verder. « Ik herhaal het, 't zal niet gaan, jongen! Daar
steken wij een stok vóór. J)
Jan wou daarop wat zeggen, maar de andere liet hem niet eens
uitspreken :
« Sst I » en hij schudde een werende hand vóór Jan zijn gezicht.
« Zeg nu niets meer. Denk eens goed na over ons in de eerste plaats
en ook over u-zelf. We spreken elkaar nog wel nader. Kom, Pauwel,
laat ons nu gaan.»
Hij keerde zich om, ging hoed en stok halen en verliet met
Pauwel het werkhuis.
Even keek Jan hen na en er kwam iets als een weemoedigen
glimlach in zijn baard hangen. Hij zich willen losmaken van hen I
Waar haalden ze in Godsnaam zulken onzin toch uit! Neen, voor
hen, voor die eeuwige, onverbeterlijke droomers van dat geluksland
dat Vlaanderen weleer was, en die, verloren in dien doezel, zich zoo
maar zonder kikken of snikken, de keel lieten toenijpen, voor die
was het te doen I Alsof hij, aangenomen dat hij de gevangenis in
vloog of als banneling 't land verliet, zich los zou hebben gescheurd
van hen! 't Ontroerde hem, nu zoo al meteens, onder het politiek
geredetwist, die bezorgdheid om zijn lot te ontdekken, zijn persoonlijk lot. Begrepen ze nu ook maar· hoe, binnen in hem eveneens een
groote bezorgdheid leefde om hun lot, om het lot van zijn en hun
volk, waarvoor Mijnheer Bergmans medelijdend het hoofd kon schudden, maar dat die Duitscher van een Dr. Finck, nu die dagelijks in
aanraking kwam met den eenvoudigen, Vlaamschen volksman, meer
en meer roemde, zoodanig zelf dat hij, de filosoof, gedwongen werd
er zijn bepaling van het woord « kultuur)) totaal te herzien en tot
de slotsom kwam dat : « Kultuur Herzensbildung ist, nicht Hirngekonntes; nichts was klüger macht; nur besser. Und Herz haben
heisst ja alles Handeln, Wollen und Denken bestimmen lassen
durch ein reines Verhältnis von Mensch zu Mensch. )) Hij was bereisd Dr. Finck, was overal zoowat geweest en wist wat hij zegde als
hij Vlaanderen in geestdrift noemde : « das schönste, reichste Volk
der Welt, aber schändlich vernach1ässigt. )) Voor 't Vlaamsche Volk van
vóór vijf, zes honderd jaar, ja, daar liepen ze warm voor. Vast en
zeker, zoo oud als ze waren zouden ze er voor den goedendag hebben
opgeraapt. Maar bij dien armen, verdrukten vtrstooteling van nu,
gingen ze op hun hukken zitten en schudden meewarig het hoofd
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en kloegen en jeremieerden en als hij kreunde van de pijn, troostten
hem met woorden, dat die uit Brussel hem danig goedge~ind
waren en dat het wel beteren zou als hij nog wat wachten kon 1 In
plaats van op te vliegen en de vuist op tafel te bonken en te roepen :
hier 1 ons recht of er gebeuren ongelukken t Doch geen nood, nu was
de maat vol en ze zouden er zich wel van beloven, die heeren!
Maar daarmee was er nu dat misverstand van Mijnheer Bergmans en van Vader. En hoe er hen van overtuigd en bewezen dat er
in de verste verte geen sprake was van zich los te maken of zich af
te scheuren 1 Gemoedskwesties loste men niet op met theorieën!
Heelemaal verloren in die gedachten, ruimde hij langzaam en
als werktuigelijk zijn gerief op, grendelde de achterdeur, draaide de
breedgekapte gaslichten uit en ging zich boven wasschen en kleeden.
En al was het in de keuken aan de avondtafel, na die week van onrust en spanning, weer goedgezellig met· tegenover zich Vader's
gezicht dat rustig-peinzend naar hem opkeek, met Goede1e's weer
oplevend blij gebabbel en Marie heur boersche kwinkslagen nevens
zich, het drukte hem aldoor even zwaar. Zelfs nadien, terwijl hij
door den doodschen van 't kanongedommel eeuwig doorZÏnderden avond naar Govaerts opstapte, deed het hem als in pijn het
hoofd schudden, want niets was er dat hem zoo zeer kon doen als
misbegrepen te worden en verkeerd uitgelegd in zijn heiligste gevoelens•.
~e

ANT. THIRY.
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Een boek van beteekenis
Général Gallet : S. M. Ie Roi Albert. Commandant en chef
devant l'lnvasion allemande. Préface de S. M. Ze Roi Albert. Edition
PIon, Paris.
door Aug. Van CauweZaert.
Dit boek over Koning Albert en den weerstand van het Belgisch
Leger in de eerste oorlogsmaanden, had een gróót boek kunnen
worden. Maar dit zou vanwege den schrijver hebben gevergd, meer
. dienende bescheidenheid tegenover de figuur die hij wilde uitbeelden
en meer grootmoedig begrijpen tegenover de kameraden en de
manschappen die werkelijk in het vuur hebben gestaan. Het beeld
van den Koning zou er wellicht niet grooter om geworden zijn,
maar het zou gestaan hebben in een milder licht.
Koning Albert heeft het wereldconflict zien naderen met stellige
zekerheid, en het is waarlijk niet aan hem te wijten dat het land in
den strijd gedrongen werd zonder plan van concentratie en verweer.
Maar ook in deze aangelegenheid is weer gebleken met welke
gewetensvolheid Koning Albert zijn invloed, zijn wenschen of zijn
bevelen deed gelden binnen de grenzen van zijn grondwettelijke
rechten. En het is datzelfde besef zijner grondwettelijke begrenzing
die, in de naoorlogsche jaren, aanleiding geworden is tot misverstand
in Vlaanderen. Maar wanneer eenmaal de geschiedenis zal worden
geschreven van het Vlaamsche Rechtsherstel zal klaarheid komen
over figuren en daden.
Koning Albert is de eenige geweest onder de vorsten, wier
volken in den strijd getreden waren, die werkelijk het bevel gevoerd
heeft over zijn leger. En hij heeft dit gedaan met een klaar
besef van de ontzettende catasttophe die was losgebroken, een
helder begrip van den toestand en de mogelijkheden van zijn leger
en met een bewonderenswaardige onafhankelijkheid tegenover de
roekelooze drukking van het fransche leger bevel.
Hij heeft zich niet onderworpen aan het Fransche verzoek om
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de uitzonderlijke positie die Belgi~ en zijn legeraanvoerder bekleedde
prijs te geven; en hij heeft niet geduld dat een enkel bataljon onder
zijn manschappen alleen om het Fransche leger bevel ter wille te zijn
in bloedige avonturen werd geworpen.
In dit opzicht is dit boek een dokument van opzienbarende
beteekenis.
Maar het is meer dan een dokument; het is een polemisch boek
geworden. Generaal Gallet heeft zich voor doel gesteld te bewijzen
dat de legerleiding zooals ze van Koning Albert is uitgegaan, van
het uitbreken van den oorlog tot het einde van den I Jzerslag, de eenig
mogelijke en juiste was; en dat hij deze leiding heeft uitgeoefend
ondanks het geheim of openlijk verzet, ondanks de onkunde of het
ergerlijk verzuim van zekere hoogere officieren, en de totale onvoorbereidheid van het leger.
Wij kunnen dit betoog noch beamen, noch bestrijden. Dit zou
verder reiken dan mijn bevoegdheid. Wel wekt dit boek den indruk
dat de legerleiding op zeer bevoegde wijze werd gevoerd, maar het is
niet mogelijk achteraf voor elk manreuver te bewijzen dat bij toepassing op een gegeven oogenblik, van een andere taktiek, de krijgskans, zij het momenteel niet zou gekeerd zijn. Daarom prikkelt
de toon, waarin dit boek geschreven werd, ook den buitenstaander
tot verzet. Wie enkel de materialiteit van een feit noteert - een
overwinning, een verzuim, een mislukking - maar niet de omstandighedsn begrijpt en aangeeft in dewelke het is geschied, vervalscht
ten slotte het beeld van het gebeurde.
De ongenadige beoordeding van zekere officieren of weifelingen
bij de manschappen, overschaduwt nu te zeer den moed en al de
bloedige offers die ons leger heeft gebracht, tot waar het verhaal
begint van den weerstand aan den IJzer.
Het is een onweersproken feit dat het Belgisch leger niet voorbereid was voor de taak die het te vervullen kreeg. Maar generaal
Gallet heeft te zeer zijn boek gemaakt tot een betoog voor de alleenreddende doeltreffendheid van zijn actief-defensieve taktiek, die
door den Koning werd bijgetreden en met een konsekwente wdskracht werd doorgevoerd. Maar dergelijk betoog, dat nuttig of noodig
kon zijn voor den geest en de opleiding der officieren, had voor het
groot publiek, voor het welk dit boek bestemd is, met bescheidener
woorden besproken moeten worden.
En bovendien : de verwijten van generaal Gallet treffen niet
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altijd waar ze treffen moeten. Hij stelt als een vaststaand feit voorop
de vijandigheid van het parlement tegenover het leger en het plichtverzuim om dit te bewapenen zooals het hoort. Ik wil gaarne toegeven
dat de geda:.:htenhorizon van een aantal kamerleden en senatoren vrij
beperkt is en was in het verleden; dat sommigen weinig toegankelijk
waren voor de groote internationale problemen; en het valt niet te
loochenen dat het geloof in de ongeschondenheid der Belgische
neutraliteit zelfs herderziende geesten heeft misleid. Maar het was,
in den grond niet zoozeer een kwestie van vijandschap, als een kwestie
van wantrouwen. Ik ben er van overtuigd dat het parlement steeds
bereid zou zijn geweest te doen wat voor de verdediging van het
land noodig was; maar het was geërgerd door de wijze op de welke
onze jongens in het leger werden geleid en dikwijls verdorven en het
heeft geen vertrouwen gehad in de verklaringen van de legeroverheden en de ministers van Landsverdediging; en dit mistrouwen
was gegrond.
De ministers van Landsverdediging en de legerstaf hebben,
haast zonder uitzondering, met trukken, valsche bedreigingen en
denkbeeldige gevaren het parlement willen misleiden of stellen voor
een voldongen feit. Zij verklaren zooveel manschappen en miljoenen
noodig te hebben voor de verdediging van het land, maar enkele
maanden of dagen nadien bekennen ze dat ze 't met veel minder te
kunnen stellen. Zij verklaren zonder schaamte dat de vervlaamsching
van de commandotaal de eenheid en de kracht zou breken van
het leger; maar enkele maanden nadien wordt, op initiatief van den
minister van Landsverdediging het commando in het vlaamsch
gegeven. Heel het lamentabele verloop van de laatste discussie en
stemming over de landsverdediging is een nieuw bewijs van dit volslagen gemis aan eerlijkheid tegenover het land.
Maar daar is een verwijt dat zich keert niet enkel tegen de officieren die in het vuur hebben gestaan, in de eerste oorlogsmaanden,
maar tegen elke legeroverheid, en tegen e1ken minister van landsverdediging. En generaal Gallet schijnt het niet te vermoeden,
waar hij spreekt over weifelingen of gemis aan tucht en energie bij
zekere troepenafdeelingen op gegeven momenten. Het was niet enkel
een kwescie van onbevoegdheid bij de officieren; noch uitsluitend
een kwestie van verhouding der strijdkrachten die tegenover elkander
stonden. Zelfs met een onvoorbereid en onvoldoende bewapend leger
zijn wonderen te verrichten, wanneer er kontakt is tusschen offi167

eieren en soldaten; wanneer de aanvoerder de taal spreekt van zijn
manschappen; wanneer hij hem niet enkel geeft een levend voorbeeld van moed, maar tevens den geest kent en leeft in den geest
van zijn jongens.
Maar het heeft vele officieren ontbroken aan de meest elementaire moraliteit en aan eerbied voor de m~nschelijkheid hunner
vlaamsche Jongens. In de plaats van hardnekkig elk verzuim en
elke zwakheid ruchtbaar te maken, had generaal Gallet in het licht
moeten stellen wat er niettemin, mede en in vele gevallen voorál
door vlaamsche jongens, ondanks de tegenspraak in de legerleiding
en de onbevoegdheden in het officierenkorps, dat noch hun grest
kende noch hun taal sprak of wilde spreken, toch gepresteerd is
geworden. Zoolang die geest niet zal hervormd zijn, van "boven tot
onder, en doorwerken in elk woord en elke aaad, kunnen alle bewapeningen en alle versterkingen het leger niet meer redden.
Ook het verwijt dat tot de pers gericht wordt is niet geheel
verdiend. Waar vele officieren zich zoo fantastisch vergisten over
het belang van den strijd die was losgebroken, is het geen wonder
dat de pers zich meesleepen liet in een roekeloos optimisme. De
legerleiding had haar kunnen richting geven; maar ze heeft het,
bij mijn weten, niet gedaan zooals het hoorde. En ze heeft zelfs in
het leger de meest dwaze verzinsels laten rondgaan. Toen we einde
April I9I5 een paar dagen op rust waren te Adinkerke werd door
mijn kapitein een bericht in het fransch voorgelezen en geûen zijn
volslagen onkennis van het vlaamsch door mij vertaald, luidens
hetwelk Duitschland reeds zoover was uitgeput en gebrek aan koper
had dat het gedwongen was houten obuskoppen te vervaardigen. Terwijl de obuskoppen die we naar het hoofd kregen wel
degelijk uit koper waren. Dat stond niet te lezen in een of ander
patriotardsblad; maar het was verschenen op de legerorders met
verzoek ervan kennis te geven aan de troepen. Dit is maar een voorbeeld uit vele.
Maar wanneer Generaal Gallet gekomen is aan het verhaal van
den I Jzerslag legt hij alle bedilzucht en gelijkhalerij het zwijgen
op, en het wordt een diep tragisch verhaal van een bovenmenschelijk verzet en meteen een geweldige aanklacht tegen het
verzuim van de garanten onzer neutraliteit, inzonderheid van
Frankrijk.
De slag die volgens het duitsche legerbevel beslissen moest over
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den wereldoorlog, woedt sedert dagen en nog is de hulp der Verbondenen niet opgedaagd.
De hulp is niet gekomen toen het leger stand hield aan de Maas.
« Nous voudrions répondre sans retard par l'envoi d'un fort contingent, schrijft Poincaré in zijn Mémoires (L'Invasion). Le ministre de
la Guerre et moi, nous prévenons Ie Général Joffre. Lui aussi, Ie
commandant en chef, comprend à merveille l'intérêt moral et politique d'une expédition immédiate. Mais les nécessités de notTe concentTation sont inexoTables •.. »
De hulp is ondanks het dringend verzoek van den Koning niet
gekomen toen het leger zich terugtrok op de Geete, en de verbinding met het fransche leger nog had kunnen verwezenlijkt worden. «Sa
Majesté ne pouvait pas se douter que la jonction avec les armées
françaises et anglaise ne se réaliserait. que deux mois et demi plus
tard sur I'Yser.» (Gén. GaUet : S. M.le roi Albert, p. II2.)
De hulp is niet gekomen om Namen te ontzetten; of althans
om den weerstand te steunen van de vierde legerafdeeling, die ondanks de koppige geruchten die jaren lang in omloop bleven, uitstekend was geleid en al gegeven heeft wat in de gegeven omstandigheid mogelijk was.
De hulp is niet gekomen toen het leger, onder de bescherming
der Antwerpsche forten was geweken, en de terugtocht in de richting
der Verbonden legers en de zee dreigde afgesneden te worden. Den
26 Augustus ontschepen te Oostende drie duizend Engelschen ;
maar den 2n September worden ze weer ingescheept en de fransche
hulp blijft ver.
Den 7n September, nieuw verzoek om hulp, zij het slechts door
het zenden van 25000 man, om te voorkomen dat het Belgisch leger
zou worden opgesloten binnen Antwerpens muren; maar het blijft
zonder gevolg.
En wanneer den 30Jl September, onder de geweldige drukking
van de Duitsche legermacht, aan de Verbonden Regeeringen wordt
medegedeeld dat het leger « ayant combattu et combattant toujours
seule, arrive au bout de seS forces», dan bericht de Belgische legatie
bij de Fransche Regeering uit Bordeaux :
« Le gouvernement français discute les mesureS à prendre pour
sauver Anvers. 11 n'y a guère de troupes françaises à envoyer. L' Angleterre pourrait fournir de grands canons de marine.»
En de Engelsche Regeering beantwoordt het dringend verzoek
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met het zenden van... drie officieren « pour discuter la possibilité
d'une faible aide immédtate.
Wel luidt een volgend telegram der Belgische legatie hoopvoller,
maar den 6n Oktober zijn noch te Oostende noch te Gent de aangekondigde fransche troepen ontscheept.
En wanneer eindelijk enge1sche marine-!>oldaten ter hulp gezonden worden is hun getal volstrekt onvoldoende en hunne krachtinspanning laattijdig.
Zoo vangt de strijd aan den I Jzer aan; zoo wordt hij gevoerd
tot hd bitter einde met een bovenmenschelijke razernij, terwijl
fransche troepen in de nabijheid van het Belgisch front zich gereed
houden voor ... een denkbeeldig offensief. Want van den aanvang af
der vijandelijkheden heeft de Fransche legerleiding de Duitsche
troepenmachten die door België rukten op kinderachtige wijze
onderschat, en ze hebben zich steeds beroesd met de hoop op
offensieve bewegingen die niet loskomen konden.
En wanneer op het meest tragische moment van den strijd, de
Koning aan Generaal Foch opmerken doet dat het Belgisch leger,
dat sedert dagen besprongen en beschoten door een geweldige overmacht, niet langer meer weerstand bieden kan, antwoordt hem de
Generaal: « Vous avez tenu huit jours, vous tiendre'L encore huit
jours! »
Zoo heeft het leger gestaan en gestreden; niet van God, maar
zeker door de Mogendheden verlaten, die onze onafhankelijkheid
hadden gewaarborgd.
« Par Ie manque de célérité de nos garants, l'invasion qu'il eut
convenu d'arrêter sur la Meuse, ou tout au moins à hauteur d tAnversNamur, déferlait avec un cortège de ruines et d'exactions sur la
plus grande partie de notre territoire. » p. I64.
« C'est pour nous une pénible constatation : Si la Belgique s'est
acquittée de son devoir, nos garants ont manqué au leur; ils pouva;ent préserver de l'jnvasion la majeure partie du pays; ils ne sten
sont pas préoccupés; ils ne nous ont pas garantis. » p. I92.
ZOO is dit boek, dat door de korte inleiding van ts Konings hand,
met dezes gezag en zegel wordt bekleed, in zijn groote vrijmoedigheid
geworden een bittere aanklacht en een geweldige waarschuwing aan
onze regeerders voor het politiek beleid van dit land.
En het moge vooral in ons de vredesgedachte tot een vlammend
en aktief geloof doen groeien. Dit beduidt geen roekelooze of onl)
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bedachte beweging die geen heil kan brengen voor de vredesgedachte
in het algemeen, noch de gruwelen van den oorlog, van dit land afweren. Maar de wekroep van Z. H. de Paus moge in het hart van
onze regeerders en vooral van onze katholieke voormannen triUen
als een bevel; opdat dit land eindelijk in de vredesbeweging en de
actie voor gelijktijdige en radikale ontwapening de rol vervulle die
geen ander land ter wereld met zooveel prestige had kunnen vervullen, maar die het tot heden niet heeft vervuld.
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Ringsteken
De onlangs overleden uitgever C. A. J. Van Dishoeck werd door
de dankbare Vlamingen waardig herdacht, gevoelig en warm o. a.
door Maurits Sabbe; en door Herman Teirlinck in « De Gulden
Winckel als volgt :
»)

«Hij was een fijn mensch, fijnbesnaard en gevoelig. Hij kon kiezen, op eigen
kracht. Hij was h~el gauw in harmonisch contact gekomen met de Vlaamsche eigenheid. Hij was trouwens een Zeeuw, half een Vlaming en met verre Zuidersche affiniteiten. Hij hield daarom onmiddellijk van Vlamingen, en kwam graag bij ons, en wist
wat wij waren. Hij kende de bevende mystiek die onder onze kermisplunje leeft. Hij
glimlachte om ons veel gebaar en luid rumoer: hij onthield maar de hartelijke volheid
van onze overgave.
En zoo stilaan ging hij Vlaanderen liefkrijgen, naarmate hij er geestelijk en zinnelijk in vergroeide. Het was zoo een tweede huis voor hem: met even liefderijken haard
en even vriendelijken drempel; - vreemder? neen, iets vager alleen, gelijk van een
droom, die dan ook weer mooier is dan de werkelijkheid.
En hij was telkens onder ons gelukkig, en rijk aan dingen die men toch niet eiken
dag genieten kan.
In den aandoenlijken grond van deze betrekkingen ligt wel de oorzaak van
litteraire gebeurtenissen, die in meer nuchtere omgeving niet hadden kunnen ontstaan.
Dat hij Cyriel Buysse uitgaf is, van uit een zuiver uitgeversst.>ndpunt, vanzelfsprekend.
Dat hij Sabbe op de mHkt bracht, is ook dcor de leesbaarheid van dezen schrijver te
verrechtvaardigen. Maar de uitgave van Vermeylen's Wandelende Jood en Kritische
opstellen was al een grooter waagspel. En om TOl1ssaint's boeken te publiceeren moet
ge al vergeten hebben dat ge óp slot van rekening een zakenman hoeft te zijn. Doch
hoe wijders dien ijver uit te leggen ten opzichte van onzen wonderen Karel van de
Woestijne?
Hij had ze allemaal lief. En let wel : de beste onder hen, de minst als de meest
gelezene, had hij onvoorwaardelijk het liefst.
Mdar een heerlijke daad van toewijding en litteraire -vereering werd door hem
gesteld, toen hij besloot het tijdschrift (( Van Nu en Straks. voort te zetten onder de
nieu we benaming (( Vlaanderen >. Hiervoor zullen alle Vlamingen hem altijd dankbaar
zijn ".

* **
In Nederland werd Bilderdijk herdacht, in Vlaanderen Jan
Van Ruusbroec. Aan omen grooten mysticus en prozaschrijver
wordt in de Warande een klinkender hulde gebracht dan die van een
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citaat. Voor Bilderdijk het naar ons in,zicht beste dat tijdens de hulde-

dagen over hem verscheen, de studie van Prof. Gerretson in « Aristo. »
«Op het keerpunt in Holland's historie, het herstel der onafhankelijkheid, verheft zich, tegen den stervenden avondglans der XVIII" eeuw, donker en eenzaam,
de machtige gestalte van Bilderdijk.
Nooit is, n6ch bij zijn leven, n6ch na zijn dood zijn Grootheid ontkend. Doch
niemand wist ooit recht uit te leggen, waarin die onmiskenbare grootheid nu eigenlijk
bestaat.
Bilderdijk heeft gearbeid - en ontzaglijk gearbeid - op bijkans elk gebied van
het geestelijk leven. Hij is dichter geweest én staatsman én taalkundige én rechtsgeleerde én geschiedschrijver en op elk dezer gebieden heeft hij dingen gedaan en
gezegd van blijvend belang.
Nochtans, zijn grootheid ligt niet in zijn arbeid op welk ook dier gebieden. Het
heeft een eeuw geduurd eer men dit onomwonden dorst uitspreken. Alle deskundigen
vermoordden hem op het gebied hunner deskundigheid, doch aanvaardden als vaststaande, dat hij op alle ;mdere terreinen uitblonk.
Lang bleef echter de kern van zijn traditionee1e persoonlijkheid, zijn roem als
dichter, onaangetast. Verwey greep hem aan ook in zijn dichterschap, al waagde ook
hij den aanval niet zonder de traditioneele dekking : « waarin ligt het dat, terwijl
Bilderdijk als denker, als geleerde, als schrijver volledig erkend wordt, niemand hem
meer als dichter aanvaarden wil?» Maar aangezien, naar het oordeel der denkers,
geleerden en schrijvers ook, Bilderdijk het ook als denker geleerde en schrijver op
meer dan volmaakte wijze heeft afgelegd, schijnt er wel geen ander besluit mogelijk
te zijn dan dit : dat Bilderdijk de meest vermaarde en meest universeele beunhaas is
geweest, die de Nederlandsche cultuur heeft voortgebracht.
En nochtans, zijn gestalte is onaangetast gebleven. Monstrueus als zij is, groeit
zij tegen de versmading in. Vijftig jaar geleden, in Huet's tijd, was zij nog niet meer
dan eene nationale bezienswaardigheid; thans blijkt zij op weg een nationaal bedevaartsoord te worden.
De zaak is, dat zich in Bilderdijk eene beslissende crisis in het nationale geestesleven heeft 1fgespeeld.
Slechts uiterst zelden vindt die crisis uiting in zijn werk. Deze versifax paarde
een bijna onbetoombare uitingsdrift aan een bijna volslagen gebrek aan verbeeldingskracht. De aarde en hare volheid heeft hij nooit liefgehad. Slechts enkele malen is de
overstelpende nood van zijn persoonlijke leven overgestort in zijn verzen: het zijn slechts
deze zeer enkele verz,n, die hem, in de Nederlandsche poëzie, recht geven op een
plaats naast de allergrootsten. Doch juist in dat erbarmelijke, armelijke, misvormde
en mislukte leven ligt Bilderdijk's eigenlijke grootheid en nationale beteekenis. Want
de ondergang en wedergeboorte van Bilderdijk zijn het symbool van den ondergang
en wedergeboorte der geboorte der Natie.
Het tijdsgewricht van den overgang van de XVIIIe naar de XIXe eeuw waarin
die ondergang en die wedergeboorte plaats grepen, blijft ondanks de menigte der
staatkundige bronnen, in vele opzichten onbegrijpelijk.
Achter den herboren staat missen wij een herboren volk.
Wij constateeren wel den ondergang en de wedergeboorte der Hollandsche natie,
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maar wij gevoelen de opeenvolging dier gebeurtenissen niet als eene noodzakelijke
samenhang. Wij begrijpen ook wel, dat er bij het aftrekken der Franschen een staatkundig luchtledig dreigde te ontstaan en zien niet zonder verbazing, dat eenige slaapmutsen nog juist bijtijds worden afgerukt om te voorkomen, dat de overheersching
YaIl den eenen vreemdeling door die van den anderen wordt vervangen. En wij waardeeren het dan ook wel in Van Hogendorp, dat hij doorzette toen uit de vergadering der
notabelen de een voor de andere na afdroop.
Maar in den grond van ons hart vatten wij toch niet recht, welke aardigheid
Gijsbert Karel aan de « verlossing des vaderlands» nu eigenlijk dacht te beleven. Wij
voelen mee met de bedachtzamen, die de brui gaven aan deze kunstmatige revolutie.
Waarom maakte, in 's hemels naam, de brave man zich zoo druk? Welke zin
had het leven en goed te wagen om het reeds verstijfde lijk der Hollandsche natie te
galvaniseeren ? Holland voelde zich in zijn Fransche doodskist immers zoo uitnemend
op zijn plaats I « Laat de dooden hun dooden begraven zullen zij gedacht hebben.
De wedergeboorte van Holland's volk heeft nochtans plaats gehad. Niet in de
besognes der oud-regenten. Niet in de gehoorzalen der academies. Niet op. het veld van
eer. Maar in het hart van Holland's dichter. In Bilderdijk sterft de oude tijd en wordt
de nieuwe gebaard.
De Hollandsche cultuur was een wilde loot van den Nederlandschen stam. Doch
de poging, haar te veredelen, door er een stek van het humanisme op te enten, was deerlijk mislukt. Reeds in de 18 e eeuw loopt het spaak. De verlatiniseerde schrijftaal wordt
hoe langer hoe meer een dwangbuis instede van het orgaan van den Hollandschen
volksgeest. De verfranschte cultuur, losgerukt van haren wortel, het dietsche volkseigen, wordt een fac-simile. Haar uiterlijk karakter vervormt zelfs het innerlijk van wie
er aan deelhebben.
Bilderdijk is van die wancultuur een klassi"k specimen. Ook bij hem, vóór zijn
wederkeer uit de ballingschap, is alles fac-simile, - quasi echt. Zijn verzen zijn « als
echt", zijn religie is {( als echt", zijn liefde zelfs is slechts {( als echt ». De armste 1
Zelfs zijn meisje kan hij niet nemen in eenvoud des harten; nooit. rijst» hij van haar
• koets ", of hij moest ons over de «reinheid van haar schoot onwaarschijnlijkste verhalen opdisschen.
Het gruwelijkste is, dat dit alles volmaakte ernst was. Bilderdijk bezingt nooit
zijn liefje, maar altoos « het begrip der liefde ".
Maar deze 18" eeuwsche • geestdrift voor het afgetrokkene » was niet « het wezen
van Bilderdijk ". Zij was slechts zijn erfelijke belasting. Bilderdijks' wezen ligt in de
primaire hartstocht, die er tenslotte in slaagt de oneigen humanistische rhetoriek te
doorbreken. In die hartstocht ligt zijn grootheid.
Die doorbraak, die omkeer, die bekeering geschiedde toen hij arm en naakt
tegenover de werkelijkheid kwam te staan.
In de ballingschap, waarin hij naar lichaam en ziel gebroken wordt, bukt de
mensch Bilderdijk zich eindelijk om laving, naar de groote bronnen van regeneratie;
de religie en de historie van zijn volk.
Zoo gezien, is zijn terugkomst uit de ballingschap inderdaad niet alleen het
hoogtepunt maar ook het eindpunt van zijn leven, het begin van zijn sterven. Mee
bouwen aan de toekomst kon hij niet meer. Zijn geheele ontzaglijke kracht was noodig
geweest tot het verbreken der boeien, waarin het geestelijke leven der natie geklonken
J)
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lag. Als Mozes op den berg, was hem slechts vergund het beloofde land uit de verte
te aanschouwen.
Bilderdijk zelf heeft het zoo gevoeld. Toen hij uit de ballingschap thuisvarende na
een doorwaakten nacht in de kooi van een kleine tjalk, de Hoop, de Hollandsche wal
betreden had, kon hij naar waarheid zeggen, dat hij nu niets meer begeerde dan te
sterven -.

* **
Dichter Slauerhoff brak in de « Nieuwe Arnhemsche courant 11,
waarin hij letterkundige kronieken schrijft, een lans voor versobering
van de kunst :
« Er is over alle onderwerpen, liefde, roem, rijkdom vooral, maar toch ook over
alles wat overigens nog menschelijk en onmenschelijk is, zooveel geschreven, dat
men ûch verwondert, dat er nog steeds boeken over deze zelfde onderwerpen bijkomen, wat sinds eeuwen al gebeurt, dat deze nog worden gelezen, en vooral dat er
soms nog wat nieuws in staat.
En men verwondert ûch niet, dat nu en dan een schrijver het eens over een
anderen boeg gooit, op een nieuw onderwerp aanstuurt. Maar als hij dat te opzettelijk doet, krijgt hij niemand mee. Laat hij bijvoorbeeld een boek schrijven over den
invloed van de laatste Parijsche mode op de kleeding van de vrouwtjes-Papoea's, men
proeft dan den opzet, kan het ûch zelf wel voorstellen wat dit worden zou en leest
zoo'n boek niet, tenminste ik zou het niet doen en zou het afraden ook.
Toch kan men op deze wijze door een nieuwe combinatie van «art-fremdedingen wel eens iets goeds krijgen.
In een nog pas afgesloten periode maakte men wel beeldhouwwerken van kachelpijpen en schilderijen van lucifersmerken.
Het schijnt dat deze procédé's verrassende resultaten hebben opgeleverd. Maar
het bleef procédé.
Meer bewondering koesteren wij voor degenen, die iets nieuws trachten te geven
door alles wat maar eenigszins kan gemist worden weg te laten en zoo, door een uiterste soberheid, het leven zelf in hun boeken trachten te betrappen en V:\5t te leggen J.

* **
De hoofdredacteur van
vlaamsche vertelkunst :

«

Boekenschouw ») naar aanleiding van

«De wetten voor het verhaal, novelle of short story 2:ijn nooit geschreven en
zullen wel nooit te schrijven 2:ijn. De vrije geest breekt zich altijd weer los uit wat als
wet gevoeld of beschouwd werd. In het algemeen kan men zeggen, dat in een goed
verhaal 'n belangrijk uiterlijk gebeuren een psychisch conflict of een psychischen omkeer veroorzaakt. Hoe nauwer het verband tusschen uiterlijk en innerlijk gebeuren,
hoe natuurlijker de gelijkenis, de symbolische kracht van het uitwendige ten opûchte
van het inwendige, des te bevredigender zal het verhaal wezen. Maar dit alles is met
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uiterste omzichtigheid te affirmeeren. De wortels van alle dingen die schoon zijn,
reiken in 't mysterie, in wat verstandelijk niet volledig te analyseeren is. Dé groote
gave van een verteller is, dat hij treft, ontroert, uitbeeldt i dat hij in de wijze van weergeven instinctmatig zoo kiest en rangschikt, zoo beschrijft en styleert, dat we ons tegenover een werkelijk stuk menschenlot gevoelen. De werke1ijkheidsillusie die we ondergaan, mag, zoomin als bij andere fictieve werken, verbroken worden ".

* **
In de altijd zeer interessante van-de-redactie-rubriek van De
Gids wordt ditmaal de moderne manies om de hoofdletter in opschriften, eigennamen enz. te verwaarloozen, scherp gehekeld:
" Het zou niet de moeite waard zijn aan deze onschuldige liefhebberij een woord
van verzet te wijden, wanneer zij niet een uiting was van een dieper liggend euvel van
onzen tijd: het gebrek aan eerbied voor ons schrift. Het latijnsche drukschrift, zooals
het kort na de uitvinding der boekdrukkunst door een bewuste restauratie van de karolingische unciaal is gevormd, en allengs heel West-Europa heeft gewonnen, mag gerust
een van de heilzaamste en duurzaamste vindingen der renaissance worden genoemd.
De volgende stijlperioden hebben alle dit kostbaar erfdeel in eere gehouden en gecultiveerd. In verloop van tijd werd het overmatig gebruik van hoofdletters beperkt tot
den aanhef van den zin en eigennamen of daarmee gelijkgestelde benamingen, een
even praktische als logisch gegronde regel. In de negentiende eeuw was het peil der
typografische verzorging van het boek zeer gedaald, misschien nergens meer dan in
Nederland, dat eenmaal op het gebied van drukwerk had uitgeblonken. Met afgrijzen
zien wij nu de spitse letters, den bleeken druk, de liederlijke spatieering en de jammerlijke titelbladen van vele uitgaven omstreeks 1870.
Toen is de zorg voor goed drukwerk herleefd. Maar de erkenning der gedrukte
bladzijde als kunstwerk en van het druktype als kunstvorm heeft zeer verschillende
vruchten gedragen., Eenerzijds de bewonderenswaardige producten van William
Moms' kunstopvattingen. Ook wie mocht meenen, dat het boek, door schoon te zijn
ten koste van zijn leesbaarheid, reeds zijn functie verzaakt, zal er zijn bewondering'
niet aan onthouden. Dit teruggrijpen naar oude stijlen was in den grond een tragische
bekentenis van eigen stijlloosheid. Niet veel later evenwel is iets anders begonnen,
niet zoozeer op typografisch gebied als wel in het decoratief gebruik van het schrift,
waarin de stijlloosheid zelf haar triomfen vierde. Wij bedoelen het willekeurig sollen
met den organischen vorm der letter ter wille van een aesthetisch effekt, uit een aspiratie,
die men niet meer gaven kunstzin, maar hoogstens artisticiteit kan noemen, een afdwaling, omdat zij inhoudt de miskenning van de functie der letter, de miskenning
van haar geestelijke beteekenis en van haar geheiligd karakter als algemeens te symbool
onzer beschaving. Zoo dikwijls gij een R ziet met een waterhoofd en een onvolgroeid
beentje, zeg dan gerust «stumper', niet tot het kreupele lettertje, maar tot den ontwerper, die niet begreep, wat letters zijn, en wat er aan hun traditioneelen vorm hangt
van stijlwaarden en cultuur.
Letters zijn een middel om te lezen. Nu is het bekend, welk een eigenaardig
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ding de psychologie van het lezen is. Onze wonderlijk geschoolde geest grijpt de ledrukte blad:l;ijde bij heele brokken, radende, misradende en !l;Ïch corrigeerende, zelf
gegrepen door het fijne organisme van dat voortreffelijk instrument dat de latijnsche
minuskel is. Haar voortreffelijkheid ••. ligt in het feit, dat de latijnsche letter, niet als
resultaat van een bewust door!I;Ïcht, maar door een :l;egen der geschiedenis, een optimum be!I;Ït van eenvoud te:l;amen met verscheidenheid. Al die afwisseling van letters,
binnen den regel liggend, erboven of eronder uitstekend, naar rechts of links gewend,
Bchept die onmiddellijk gespecificeerde woordbeelden, die ons bewust:l;ijn binnenstroomen. En al die kleine streepjes aan het uiteinde der letters - schraffeeringen noemt
men :l;e -, als versiering ontstaan, :l;ijn even :l;oovele haakjes, die het schrift in OQ!I;C1l
geest slaat. Vandaar dat het opgeven van die schraffeeringen uit artistieke behoefte.
altijd gepaard aan het opheffen van het dikteverschil der lettervormen, van uit een
wijder en dieper geûchtspunt veroordeeld moet worden. Men verarmt er het leesorganisme mee •••
De le:l;ende geest laat !l;Ïch niet aan banden leggen, :l;elfs niet aan die der kunst.
Hij eischt voor ûjn instrument, de letter, de maat en vorm, die hém past. Die maat
en vorm ûjn het product van eeuwen beschaving. Zij hebben een over-belangrijke
plaats in het geestesleven verworven, van den enkele in :l;ijn kort bestaan en van ganscll
een tijd en gansch de gemeenschap. Schendt ze niet».

* **
Volgens Dr. H. P. Ritter staat « Ons nederlandsch Tijdschriftwezen » niet genoeg te weer :
"Ons Nederlandsch tijdschriftwe:l;en nu, maakt den indruk alles eerder te doen,
dan :l;ich tegen den algemeenen afval van het beschavingsleven te concentreereD.
Integendeel : tegenover de groeiende ontgeestelijking der massa treffen wij een voortdurend veelvoudiger :l;ich specialiseerend tijdschriftwezen aan. Laten wij de oude,
historische tijdschriften als «De Gids', «EI:l;eviers Maandschrift., I Groot-Nederland », die ûch tegen de ongunst der tijden hebben weten te handhaven buiten be·
schouwing, dan :l;ijn er op 't oogenblik ten minste vijf richtingen in de tijdschriftwereld, die een min of meer representatieve functie vervullen in het Nederlandsche
cultuurleven. Men heeft • De Stem., het tijdschrift van Dirk Coster, waarvan men
de doelstelling :l;OU kunnen formuleeren als bezinning over de tijdsvraag en streviq
naar een synthetische samenvatting van verschillende geestelijke gesteldheden. Men
heeft, naast de Stem, • De Gemeenschap », het tijdschritt van het Katholiek réveil,
dat de brug bouwt tusschen traditionalisme en demokratie, tusschen moderne poI!tische simpliciteit, dat de schoonheidswaarde der moderne techniek aanvaardt, en tegelijkertijd !l;Ïch van alle humanistisch denken desolidariseert. En naast de:l;e tijdschriften heeft men dan «Leiding " dat nationaal-historisch georii!nteerd is, en de in ;a&onderlijke organen :l;ich uitsprekende en eigen autonomie handhavende sociaal-demokratische cultuur I.

* **
'77

Anton Van Duinkerken liet in « De Gemeenschap» den tekst
van een voordracht « Naar een Nederlandsch-nationale letterkunde »
verschijnen. Men kan het al of niet met hem eens zijn over zijn
conclusie, belangrijk is deze wel :
« Er zijn twee tijdperken geweest, waarin de letterkundige zelfstandigheid der
Nederlanden een eigen uitdrukkingsvorm heeft gezocht: de tijd, die aan de Unie van
Utrecht voorafging en de korte jaren van het Vereenigde Koninkrijk (1815-1830). De
laatste kans is verijdeld, doch de eerste is aangegrepen en benut, en grootendeels daaraan dankt Holland zijn klassieke gouden eeuw. Dit gewest heeft steeds met bewonderenswaardige vormkracht de bezieling weten te beheerschen, die het van elders
ontving en juist voor het aanbreken van de zeventiende eeuw heeft het die bezieling
inderdaad ontvangen... uit het Zuiden. De Hertspiegel van Hendrik Laurenszoon
Spiegel was bijna letterlijk geinspireerd op de geschriften van den Leuvenschen professor Justus Lipsius, terwijl Marnix van Sint Aldegonde, Jacob Ymmeloot, Jacob
van Zevecote, Datheen, Van Zuylen van Nyeveldt, Jan van der Noot, Daniel Heinsius,
voorloopers der specifiek-Calvinistische dichtkunst, Zuiderlingen waren van geboorte.
Maar ook Anna Bijns, maar ook Josine des Planques, maar ook Bertelmeus Boeckx en
Kattarina Boudewijns en Justus de Harduyn en Benedictus van Haeften en Lodewijk
Makeblijde, de eerste vertegenwoordiger der dichtkunst van de katholieke contraReformatie, werden geboren in het gewest, waaruit niet slechts die contra-Reformatie,
doch het Holland zelf der gouden eeuw zijn grootsten dichter ontving: Joost van den
Vondel:
Hem dreef van de aanvang
In gullere stroom 't Zuid-Nederlandsche bloed
Door hart en aders, Brabantsch was zijn woord,
Maar dat getucht werd door die prachtige geest,
Die in het Noorden alle vezels spande.
(Verwey).

En dank zij deze wisselwerking van bezieling en vorm (of wilt gij Potgieter's
woorden : van gemoed en geest), was de letterkunde der zeventiende eeuw Nederlandsch-Nationaal. Men werpt op deze stelling tegen, dat de klassieke kunst, behalve
in de werken der volksche dichters Breeroo en Starter, geen vaderlandsche motieven
heeft behandeld : Vooreerst is die tegenwerping onjuist, getuigen Baeto en Geeraert
van Velsen, Gijsbreght en de Leeuwendaelers, Hofwijck en Trijntje Cornelisdochter,
de Ystroom van Antonides, de Dolle Blijdschap van Joachim Oudaen; en tweedens
is die tegenwerping van gering belang. Niet slechts door haar motieven is een letterkunde nationaal. Of zoudt gij er Shakespeare minder EngeIsch om heeten, dat Hamiet
een Deensche prins was, of Racine minder Fransch, omdat Phèdre en Andromaque
uit Griekenland zijn? De eigen stijl van een natie, als de eigen stijl van een mensch,
wordt niet uitsluitend gekenschetst door het onderwerp, maar bovenal door de verhouding' tusschen gemoed en geest, tusschen bezieling en vorm. Voor ieder individu,
maar ook voor eIken stam, is deze verhouding een eigene, doch om een harmonische
verhouding te waarborgen, moet zoowel de natie als het individu zeker zijn van een
onbelemmerde levenskans. De bezieling moet slechts worden getucht door den eigen

178

sterken wil, niet tegengehouden door factoren van buiten. Daarom alleen is het letterkundige xelfstandigheidsbesef der Nederlanders geringer geweest dan het ûjn kon,
dat opgedrongen historische machten de normale verhouding hebben belemmerd.
Wat ome letterkunde vraagt, is dat die machten niet meer xullen gelden.
Van de afxonderlijke sub-nationaliteit der vereenigbare gewesten heeft xij niets
meer te verwachten : beide gebieden raken uitgeput in hun eell2elvigheid. Men geve
dexe eenxelvigheid prijs voor een gexonde wisselwerking van alle nationale velmogens
en de nieuwe harmonie, die uit dexe nieuwe schakeering ontstaat, W de natuurlijke
bestaansvoorwaarde blijken eener eigen, nationale, Groot-Nederlandsche letterkunde ••
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Boekbespreking
'E. F. VAN DE BILT, W. G. JACOB en H. C. WYFFELS : Geschiedkundige Bll'em"ting uit de Nederlandsche Letteren. Ie Deel. - Uitg. L. C. G. Malmberg, '5 Hert~
.enbosch. - Pro 35 frank.
Deze bloemlezing is bedoeld als een katholiek georienteerde toelichting op de
Geschiedenis der Nederlandsche Letteren. De keuze der stukken getuigt van een
aeoefenden smaak en een ruim inzicht. We vestigen gaarne op deze uitgave de aandacht
'fan de leeraars in de nederlandsche letteren in onze middelbare onderwijs gestichten.

V.

RAOUL PLUS S. J. : De H. Eucharistie. - Uitg. Teulings uitg. maatschappij,
's Hertogenbosch. - Pro 1,60 gulden.
Een klare uiteenzetting van dl' leer en bet wezen der H. Eucharistie. De vertalin~
van E. H. Kluivers is verzorgd.
Panaït Istrati : TSATSA-MINNKA. - Rieder. Paris. - 15 fr.
Zelfs in zijn minder werk weet schrijver te boeien, omdat hij de groote gave
der poëzie bezit. Zijn nieuw roman staat niet op de hoogte van enkele zijner vroegere
werken. O. a. « Nerantsoela» en "Les chardons du Baragan,,: hij is minder fris eh en
spontaan, minder goed gecomposeerd. Toch, al is de intrigue niet bijzonder nieuw,
al staat het moreel peil niet bijzonder hoog, leest men hem met belangstelling tot het
einde. Want er ligt een edelmoedig en edel gevoel ten gronde van deze eenvoudige
aeschiedenis. En vooral leeft dat volk voor onze oogen, dat doodarm volk, dat het meest
onzeker, armtierig bestaan leidt, tusschen den Sereth en de Donau, blootgesteld aan
den geweldigen willekeur der twee groote stroomen die den grond vruchtbaar maken,
maar al te dikwijls de hoop van maanden lang tobben en wroeten, in één oogenblik
onmeedoogend vernielen. Die streek die de zijne is, kent schrijver grondig, alsook
het wisselvallig, karig leven van haar onontwikkelde, half barbaarsehe, diep verlaten
bevolking met haar elementaire deugden en driften, haar gepassionneerde, dichterlijke
tiel. En dat maakt het boek aantrekkelijk.
L. D.
G. WALSCHAP : Eric. - Uitg. Nygh en Van Ditmarr, Rotterdam.
Over .Adelaïde» en het daarop volgende verhaal Eric, schreef de jonge romanschrijver J. Panhuysen in Boekzaal (I Nov.) een waardeerend artikel, waaraan het volgende is ontleend : Beiden zijn zonder twijfel zeer bizondere boeken van voorname
letterkundige waarde, terecht zag men in hen nieuwe en grootschere mogelijkheden
voor de geheele Vlaamsche literatuur, zij zijn sterk, bezonnen, levensecht. Deze adembenemende levensbeschrijving van een pathologisch aangelegde vrouw bezit de pijnlijke schrilheid van een onverzwakte, moedige werkelijkheidsschouwing, de gebeurtenissen erin volgen elkander op met een onafhoudbare noodwendigheid, de bijpersonen erin worden slechts terloops geschetst, maar deze enkele aanduidingen zijn zoo
buitengewoon gelukkig, dat ieder figuur in den roman Adelaïde, tot de geringste toe,
leeft. Honderd zes en zeventig kleine pagina's, waarin men vroeger een kleine novelle
schreef, zijn hier voldoende, om niet alleen een geheel leven te verhalen maar om,
rond dit leven heen, het leven van een geheel dorp te beelden, op een wijze, als in het
aan landelijke romans zoo rijke Vlaanderen nog nooit is geschied. Want het leven van
een dorp. zooals Gerard Walschap het in Adelaïde en, minder evenwel, ook in Eric
geeft, is in zijn strakheid, zijn onverbiddelijke-realiteit, zoo ijzingwekkend exact, als
het meest realistische realisme voriger generaties ons niet vermocht te geven.
JEAN SCHLUMBBRGER : Saint-Satumin. - Gallimard. N. R. F. Paris.
Schrijver geeft on.'l hier een der schoonste romans, sedert den oorlog in Frankrijk
wtschenen. In het oud kasteel Saint-Saturnin, woont William Colombe met zijn vrouw
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aD zijn jongsten zoon Nicolas, die het landgoed be'Jtiert, terwijl zijn oudste zoon Louis,
met vrouwen kinderen te Parijs woont; en zijn dochter, Jourdaine, met haar man te
Londen verblijft. William Colombe is een eigenaardig, karaktervol man, voor wien
wouwen kinderen een onbegrensden eerbied gevoelen. Hij is de meester, wiens geUl
met betwist wordt. Door zijn wijs beleid heeft hij zijn eigendom gestadig weten te
vergrooten, zijn fortuin weten te vermeerderen. Dan komt zijn vrouw te sterven en daarmee begint het eerste deel van 't boek • L'Automne» -; de zachte, schuchtere
wouw, die bijna geen plaats aan den haard scheen te nemen, en haar leven lang in de
machtige schaduw van haar gemaal verborgen bleef. En toch na haar dood, zonder
dat iemand weet hoe of waarom, verandert allengskens alles op Saint-SaturDÏD.
En meest van al, William Colombe, dl' krachtige, eerbiedwaardige grijsaard. Zijn moreel
en geestelijk evenwicht schijnt gebroken. Allengskens komen honderd kleine feiten
getuigenis hiervan geven. Naarmate de maanden voorbijgaan, wordt de toestand erger;
stilaan wordt hij de prooi van avonturiersters en verdachte zaakmannen. Onder zijn
schijnbaar redelijk-zijn loert de waanzin. Voet voor voet moeten zijn kinderen strijden
om hem voor algeheelen ondergang te bewaren, om hem te beletten het ouderlijk huis
en de gronden waaraan zooveel duurbare herinneringen verbonden zijn heelemaal
te vernielen, zijn heel fortuin te verkwisten. Door de vlucht zoekt hij aan hun waakzaamheid te ontsnappen : hij heeft dorst naar vrijheid, ruimte, bedwelmend leven, alsof hij
al te lang in boeien had geleefd. Eindelijk is de tijd gekomen om vrijen gang aan zijn
genie te laten. Maar vooraleer hij zijn plannen, die a1geheelen ondergang voor de zijnen
%Ouden beduiden, ten uitvoer kon brengen, veldt de dood hem neer. Zijn kinderen zullen
weer opbouwen waar hij vernield heeft, het duurbare huis voor verder verval vrijwaren.
Meesterlijk wordt het karakter van William Colombe geteekend, met al zijn
tegenstrijdigheden, en den groeienden waanzin, die hem stilaan overmeestert en zijn
prachtige gaven noodlottig maakt. Meesterlijk ook wordt ons de ziel zijner kinderen,
heel hun gedachtengang onder oogen gebracht. Waarlijk een schoon, interessant boek,
dat voorzeker de moeite loont gelezen te worden.
L. D.

FRANCIS ANDRÉ : Les af/amis. (Les romans du nouvel age). - Librairie Valois.
Paris. - IS fr.
Een roman? Veel meer de herinneringen van een jongen houthakker der omstreken van Aarlen, die met een aantal andere mannen en jongelingen van zijn dorp, naar
het kamp van Cassel gedurende den oorlog gedeporteerd werd. Ze werden aangezet
voor den Duit~ch te werken, en dezen die weigerden, maakten kennis met al het bittere
lijden van honger en kou, met hun langen nasleep van ziekte, uitputting van lichamelijke
en moreele krachten, ellende van allen aard. Eenvoudig weg, zonder pathos, en aldus
des te indrukwekkender vertelt schrijver zijn wedervaren gedurende de lange, bange
maanden in het Duitsche kamp, en in het hospitaal, waarin hij een tijdlang verbleef,
vooraleer naar België te worden teruggezonden.
Dus nog een oorlogsboek, maar van achter 't front, Het bevat aangrijpelijke
bladzijden, en al heeft men nog zooveel oorlogsboeken gelezen, toch leest men dit boek
tot de laatste bladzijde, met blijvende belangstelling,
L. D.
LÉo LARGUIER : Le Père Corot. - Firmin Didot, Paris. - 15 fr.
Een geromanceerd leven van den grooten Franschen schilder, met al de hoedanigheden en gebreken van het genre. Al is eene eenvoudige levenschets verkieslijker,
toch is dit boek aangenaam om lezen. Levendig staat er Corot in uitgebeeld. We zien
hem opgroeien aan den deftigen, stijven, uiterst burgerlijken haard, waar hij met zijn
artistiek gemoed nooit kon aarden, al eerbiedigde en beminde hij zijne ouders nog zoo
diep. Zijn vader'wilde van hem een degelijken solieden koopman maken, maar al zijne
pogingen werden verijdeld door het algeheel gemis aan practischen zin van den zoon.
Eindelijk gaf de vader toe, en legde zich neer bij den onweerstaanbaren drang die zijn
zoon naar de kunst dreef. De slag was gewonnen. Voortaan zou Corot voor mets anders
meer leven dan voor die kunst. Zijn heele leven zou een onvermoeibaar wroeten en
wrochten zijn om zijn kunstideaal te bereiken, zijn zucht naar waarheid en eenvoud
met zijn penseel uit te drukken, tegen alle conventies in. Wat kon het lang onverschillig
blijven van 't publiek hem schelen, waar hij zijn zuivere droomen, zijn eerlijke ziel
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liet spreken? Wat gaf hij om miskenning of negeeren, zoolang hij zelf voelde en wist
dat hij een artiest was, en niet! anders dan de schoonheid beoogde? Toen de triomf
eindelijk kwam, was hij oud en versleten, maar zijn gemoedelijke, kinderlijke ziel,
zijn warm, genereus gemoed, zijn edele kunstenaarsdroom waren ongerept gebleven.
L. D.

EMMY HENNINGS-BALL : Hugo Balls weg zu Gott. - Uitg. Köse! u. Pustet,
München.
Hugo Ball is geweest een van de rijkste en merkwaardigste persoonlijkheden
der duitsche literatuur na IgI4. Hij is met den Duitseher Huelsenbeck, den Elzasser
Hans Arp, den Roemeen Tristan Tzara en Marcel Janco, de stichter geweest van het
Dadaïsme. Maar de wegen van God zijn wonderlijker en verrassender dan die der kunst.
Want op een dag, is ook voor Hugo Ball, en voor de vrouw die zijn deelgenoot geworden was, Emmy Hennings, het licht opgegaan.
Thans heeft zijne vrouw, in liefdevol en toegewijd aandenken, het verhaal geschreven van H. Ball's weg, van de wieg tot het graf, van de duisternis naar de eeuwige
klaarte.
Het is een waardevol bezit voor al wie belang stelt in de uitzonderlijke persoonlijkheid van dezen dichter en het literaire leven der jongeren tijdens en na den oorlog.
L. D. S.
THEO PONTEN : Musica Ars. Leiddraad voor muziekgeschiedenis en algemeene
muziekleer. Uitg. J. B•. Wolters, Groningen. Ing. I.go ft., geb. 2,25 fI.
Dit boekje is vooral bestemd en geschikt voor gebruik op de middelbare scholen
en door muziekliefhebbers.
Maar weer wordt Vlaanderen doodgezwegen met een ergerlijke opzettelijkheid!
D. S.
E. P. C. VAN GESTEL: Het evangelie van op de daken. Twaalf radiotoespraken,
met een voorwoord van E. H. Kan. Cruysberghs. Uitg. De Vlaamsche Drukkerij,
Leuven. - Pro 10 fr.
Van op den' kansel kon de gewijde spreker enkele honderden bereiken, door den
ether ging zijn mannelijk, beeldend woord tot tienduizenden in Vlaanderen en buiten
L. v. G.
deze grenzen. Dat is modern apostolaat.
A. WAUTERS : Getuigenissen over Vlaanderen. Uitg. De Wilde Roos, Brussel.
Dit boekje is het resultaat van de gesprekken die de Bestuurder van (( Le Peuple »
had met een aantal Vlamingen, van alle richtingen. Het is een eerlijke poging om de
aspiraties van het vl. volk te begrijpen.
D.
J. KIRSCHWENG : Aufgehellte Nacht. Erzäh1ungen. Verlag Herder u. CO. : 2,60 M.
In Leinwand 4.20 M.
Van J. Kirschweng verschenf.n reeds een paar werken die een edelen geest en een
warm gemoed verraden: "Der Uberfall der Jahrhunderte» en. Der goldene Nebel».
Deze nieuwe bundel bevat een zestal verhalen van leed en berusting. van dwalen en
terugkeeren naar het licht; van geloof en vertrouwen, eenvoud en levensblijheid.
P. CLEMENS : Maria Goretti. Drukkerij Vooruitgang. Kortrijk.
Het verhaal van een meisje dat om het behoud harer maagdelijkheid door een
V.
onmensch werd vermoord. Vroom, maar onbeholpen verhaald.
Algemeene Muziekleer. Naar den elfden druk van J. Worp. - S. Van Milligen
geheel opnieuw bewerkt door SEM DRESDEN. -- Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Ing.
5,25 ft., geb. 5,go fI.
Dit is werkelijk een volledige om- en bijwerking van Worp- Van Milligen's
Algemeene Muziekleer « met de bedoeling de inzichten van dezen tijd omtrent rythme,
melodie en harmonie, omtrent de grondslagen dus voor elk-muziekonderwijs tot hun
recht te laten komen ». Niet alleen heeft Sem Dresden het oorspronkelijk werk verbe182

terd, maar heele deelen werden eraan toegevoegd o. m. over maatwisseling, melodievorming, mengvormen, transponeeren, partituurlezen, maatslag, enz.
Het is een werk dat we eiken beoefenaar der muziek met nadruk aanbevelen.
G.v.L.
A. DE GEEST : Herfstrozen. - Uitg. Regenboog Borgerhout.
]ULIA TULKENS : Heibloempjes, Uitg. id.
Wie uitgaven als deze bespreken wil, moet den rol vervullen van spelbreker...
Maar A. De Geest heeft zijn « verzekens » zoo liefdevol opgedragen aan zijn vrouwen
Julia Tulkens heeft bovendien de vriendelijke attentie gehad aan eiken lezer van haar
bundeltje haar jonge meisjesportret cadeau te geven .... Hoe zou ik het dan over mijn
Dr. L. D. S.
hart kUntlen krijgen....
AIMÉ DE CORT : Vlaamsche Kinderspelen uit West-Brussel. 2 e Druk. Uitg. L.
J. Kryn, Brussel.
« De kinderwereld, met haar spelen, schrijft terecht A. De Cort, is een wereld
op zich zelve, die evengoed haar wetten en instellingen kent, als de wereld der groote
menschen. » Dit boek behandelt of bevat een paar honderd kinderspelen, aftelrijmpjes
en liedjes. Een schat van leven en poëzie. Het is een belangrijke bijdrage tot de folklore
van het kinderspel in Vlaanderen.
Dr. L. D. S.
ABBÉ JACQUES LECLERQ : Le retour à Jésus. Ed. de la Cité chrétienne, Bruxelles.
Een nieuwe bijdrage tot de studie der katholieke moraal, handelende over : Le
chrisûanisme est une religion, - Li\ question de Dieu, - La vision chrétienne du monde
et de I'homme, - Soyez parfaits, - La foi, - L'espérance, - La charité, - quelques
cimes de la vertu chrétienne.
Het is telkens een lu,t voor geest en hart E. H. Leclercq te lezen. Zijn maandelijksche bijdragen in La cité chrétienne, zijn twintig preeken waard. De wa'lrheden
worden zoo klaar en gaaf geformuleerd, en getoetst aan het leven! E. H. Leclercq is
een uitstekend leider der zielen.
G.
Dr. JUL. PERSYN : Studiën en Lezingen. - Uitg. n. v. Standaard-Boekhandel.
Dit is de zesde bundel" Vlaamsche bijdragen », handelende over: Het studententype in de letterkunde; - Het tooneel te Antwerpen van 1830 tot de stichting van
het nationaal tooneel; - Vondels Deensche reizen, - een paar merkwaardige proefschriften en over vergelijkende letterkunde. Deze eenvoudige vermelding moge voor
de belangstellenden volstaan. Het werk van prof. Persyn hoeft te dezer plaatse noch
D. S.
gekarakteriseerd, noch aanbevolen te worden.

Italiaansche Novellen, vertaald door MARIE ROBBERS. Uttg. Wereldbibl. Amsterdam.
Er is werk van A. Panzini, Luigi Pirandello, Fr. Chiesa, Grazzia Deledda, Bruno
Cicognani, A. Belt-amelli, G. Papini, M. BontempelIi, G. A. Borgese, M. Moretti,
U. Fracchia en T. Monicelli.
Romano Guarnieri schreef voor dt.ze vertaling een korte inleiding en voor eiken
schrijver een bondige maar zeer goede karakteristiek met bio-bibliographische nota's.
Wie het Italia-nummer van D. Warande en Belfort bezit, zal gaarne ter aanvulling daarvan, deze twaalf novellen lezen. De vertaling is zeer goed.
Dr. L. D. S.
Dr. ERNST FURRER : Die Abruzzen. Mit 31 Bildern auf 8 Tafeln und mit sieben
Uebersichtskärtchen. Verlag Herder u. Cn. Freiburg i. Breisgau.
Wij hebben reeds gelegenheid gehad de aandacht te vestigen op de merkwaardige
onder leiding van Dr. Jozef Schmid, uitgegeven reeks: Fremdland -Fremdvolk. O. m.
zijn reeds voorafgegaan: Agypten, daar Dr. Heim: Klamroth, - Die Arktis ruft, door
Dr. B. Villinger, - Finnland door Prof. H. Schrepfer, - In China, auf Asiens Hochsteppen, im ewigen Eis, door Dr. W. Fi1chner.
Met dezelfde wet~nschappelijke zorg is dit werk over de Abruz'.ten geschreven :
over ligging en klimaat, over planten en dierenwereld, over architectuur en natuurschoon, over menschen, herders, kolenbranders, en baanstroopers; over steden en
dorpen.
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De Rome-gangers zijn doorgaans te haastig om de H. Stad te bereiken en Badecker en Mayer glijden zwijgend langs deze geweldige brok natuurschoon. Maar wie
üch de moeite getroosten wil ook de Abruzzen te gaan üen, zal honderdvoudig worden
V.
beloond.
HEINRICR MOHR: Alhier verkauft man Weisheit. - Treuherzige deutsche geschichten. Verlag Herder u. Co. 3 M. in Leinb. 4,50 M.
Een fijne keur van legenden, verhalen en parabelen, humor en gemoedelijkheid
met een kern van waarheid en wijsheid; opgeteekend uit den volksmond of gelezen
'op het veld der literatuur.
Het is dezelfde eenvoudige, innemende toon als in Mohr's Narrenbaum. L. D. S.
ANNA RICRLI : lm VOFraum der Zukllnft. Der roman eines Jungen Mannes.
Verlag Herder u. Co. 4.60 M. In Leinwand 6 M.
Daar is een gestadige groei in het werk van Anna Richli. Het kreeg gaandeweg meer
diepgang. De achtergrond waarop haar verhalen zich afspeelden kreeg meer ruimte
en haar blik op het eeuwige menschenhart werd klaarder, vaster en milder. Deze nieuwe
roman is het verhaal van een jongen man, van de zetterij tot in de redactie bureelen;
tijn hoop en zijn teleurstellingen; zijn dwalen en zijn bereiken; zijn nederlagen en zijn
veroveringen. Een stijl zonder praal, maar levend en vast verhalend een ontroerend
Btuk leven uit de perswereld.
Dr. L. D. S.
TOTR, Dr. TIRAMÉR; Mit oflenen Augen durch Gottes Natur. Mit 13 Bildertafeln.
Freiburg im Breisgau 1931, Herder. Geheftet 3 M.; kartoniert 3.60 M.; in Leinwand
4.60 M.
Een boek van Mgr. Dr. Tihamér T6th is als een gids voor jonge lieden. Ze zijn
hem veilig toevertrouwd. En ze lui~teren graag naar zijn woord, dat is : wijs, levendig
en beeldend. En vooral: d.: jonge man en het jonge meisje voelen dat er in trilt een groote
liefde voor de jeugd.

J. B. C. HENDRIX : Gids voor Rome. Beknopte wegwijzer voor den Nederlandschen pelgrim in Italië. Tweede, her:z:iene en verbeterde druk. Vitg. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg. - Pro 1.25 fI.
Er wordt nog al licht gezegd van een gids of handbo.:k, dat het onmisbaar is.
Maar ik gèloof te mogen verzekeren dat niemand die naar Rome wil, nalaten mag dit
boekje op zak te steken. Het bevat een schat van inlichtingen over trein-, tram- en
autobusverkeer, rt.ispassen, mondvoorraad, drinkwater, hotels, musea, btzoeken ten
Vaticane en elders, adressen van banken, personen, inrichtingen, enz.
V.
Een model van nuttige gids voor de Rome-reis.
GERTRUD VON LE FORT: Hymnen aan de Kerk. Nederlandsche vertaling door
P. Norbertus van Antwerpen, ingeleid door Dr. J. Persyn. Uitg. De Vlaamschc Drukkerij, Leuven.
Ik heb reeds vier jaar geleden voor deze « Hymnen an die Kirche » de bewondering
van Vlaanderen gevraagd. En ik verheug me met den inleider omdat ook de Vlatning,
die niet vertrouwd is met de Duitsche taal, zijn hart en zijn geest nu kan verzadigen aan deze grootsche schoonheid. Maar mijn waardeering voor de vertaling - die
inderdaad een goede en gewetensvolle vertaling is -- gaat niet zoo ver als de bewondering van Prof. Persyn. Eigenlijk mo.:sten alleen dichters het werk van een dichter
vertalen. Ik neem b.v. het eerste vers van het eerste gedicht. Zoo schreef Gertrud von
Le Fort het:
• Herr, es liegt ein Traum von dir in meiner Seele, aber ich kann nicht zu dir
kommen, denn alle m.::ine Tore sind verriegeit.
En ZOO luidt de vertaling van P. Norbertus :
• Heer, er ligt in mijn ziel een droom van U, maar naderen kan ik U niet, want
vergrendeld zijn al mijne deuren.
Merkt ge hoe de vertaler hier driemaal het accent verlegt dat vallen moet, niet
op: droom van U - U niet - al mijne deuren, maar op: ziele - naderen (dat trouwens
I)
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te zwak is) en vergrendeld. En meteen wordt de grootsche baar van het vers een :cwakke
strandgolf.

Dergelijke vergissingen komen evenwel zelden voor in deze vertaling, die zeker
gewetensvol werd verricht.
A. V. C.
HUIB LUNS. Tweede tien Wandelingen in Rome. Met penteekeningen van den schrijver en 56 fotographische reproducties. Uitg. W. L. J. Brusse, Rotterdam.
Dit Ï!: een vervolg op, - of zoo 'te verkiest - een pendant van de Tien eerste
wandelingen, waarbij Huib Luns ons geleidde al"! gids. De aanbeveling die we schreven
voor het eerste deel, herhalen we gaarne voor het tweede. De uitgave met zijn klare
V.
reproducties is zeer verzorgd.
PIET KLOPPERS : In het tooverrijk der Film. Uitg. Kosmos, Amsterdam.
Wie belang stelt in d.: film, zal gaarne dit keurig uitgegeven en mooi geillustreerd
werk over film en klankfilm, filmmaatschappijen, regisseurs en sterren, lezen. De stijl
lijkt wel een beetje op de neutraliteit van de meeste films, en over de filmkunst zelf
vinden we hier niet veel nieuws; maar bijzonderheden over het leven in het geweldig
filmbedrijf en over de sterren en de regisseurs, leest iedere cinemabezoeker met een
V.
genoegen dat geen inspanning vergt.
PAMELA WYNNE : Tweelingzusters. Uitg. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam
Pro 2,75 fI. geb. 3,75 fI.
Een weduwe met twee beeldschoone dochters-tweelingen. De eene is een snoes
van een meisje; de andere is een onverbeterlijke egoïste. Zoo begint heti en wat er verder
gebeurt kunt u lezen indien u tijd te verspelen hebt. P. Wynne schrijft vlot en veel. V.
PAUL VLEMINX : Den Hol der Jonkheid. Uitg. Het Venster, Nijmegen.
Dr. L. D. S.
Het is niet veel zaaks.
JAC. P. VAN TEEM: Driehoek, Delta en Davidsschild. Studiën over algemeene en
Joodsche vrijmetselarij, met circa 400 citaten en een twintigtal afbeeldiJlgen. Uitg.
N. V. P. Brand's. Uitg. Bussum.
Reeds kenden we van dezen schrijver twee merkwaardige werken over Vrijmetselarij; een over het ontstaan, streven en einddoel der Vrijmetselarij; een tweede dat
als titel draagt: Van heidendom tot Paganisme. Ook dit nieuwe werk bevat een verrassende documentatie over het donkere streven der vrijmetselarij.We bevelen het de
belangstellenden gaarne aan.
Dr. V.
L. BROUWERS S. J. : Het Juiste Woord. Uitg. N. V. Brepols, Turnhout.
Prof. Pater Van Ginniken heeft dit boek ingeleid met dézen welkomsgroet : dit
IS een boek gelijk mijn hart begeert.
En dit zeggen we prof. Van Ginniken volmondig na. Wij, Vlamingen, spreken
en schrijven onze taal doorgaans even slordig als een Brusselaar fransch. We denken
en we drukken ons ongeveer juist uit. Maar zeldén scherp en juist zonder meer. Het
boek van Pater Brouwers, zal ieder Vlaming zonder onderscheid, met vrucht benuttigen.
L. D. S,
EDGAR WALLACE : Le Mystère des trois Chênes. (Coli. "Les Chef-d'<Euvres du
Roman d'Aventures ))). Traduit de I'Anglais par Michel PIestin. - Librairie Gallimard.
Paris, - 12 fr.
Een verzettelijk dedective-roman, vol onverwachte wendingen en verwikkelingen.
Wie is de moordenaar van John Mangle, en wie stak zijn huis in brand? Waarom en
hoe verdwijnt Molly? Deze en andere vragen houden de belangstelling geboeid tot
T.
de laatste bladzijden. Echte ontspanningslectuur.
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA : Zwerversverzen. 8e druk; 16 6 -18 e duizendtal.
Uitg. W. L. J. Brusse, Rotterdam.
Ik heb nooit de vaak hooghartige geringschatting kunnen begrijpen met dewelke
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de jongere generatie in Nederland hel werk van Adama van Scheltema ig voorbijgegaan.
Want voor al wie niet verblind is door opzettelijkheid of misleid door modische theorieën en leuzen, is het zuivere, warme dichterschap van dezen zanger merkbaar. En
het verheugt me dat de erkenning en de erkentelijkheid van Nederland niet met den
te vroeg gestorven dichter ten grave werd gedragen. Dat ook deze bundel op zooveel
duizend exemplaren is rondgegaan bewijst meteen dat het volk in zijn breede lagen
Dr. L. D. S.
steeds oor en hart heeft voor wat klare, zuivere poëzie des gemoeds.
CORN. VAN DER SLUYS ; Onze woninf.' en haar inrichting. Uitg. Mij voor goede en
goeJkoope lectuur, Amsterdam.
Dit is inderdaad een boekje voor allen die belangstelling hebben voor (, het huis )).
Het handelt over bouwen inrichting van het huis, over meubels, weefsels, verlichting
en verwarming, stijl en ornament enz .. Warm aanbevolen.
STlJN STREUVELS ; De oude Wiking. Uitg. F. Brand, Bussum.
Streuvels heeft ons drie, vier jaar achter elkaar als kerstgeschenk, een verhaal
geschonken over en om de geboorte van het Christuskindje; dit jaar is het een oude
en veriongde sage van den geweldigen ouden wikking, Starkadr. Sober, stoer en krachtig
van taal en beelding, ::00a15 het pzst in een verhaal van den grooten Noorschen held.
D. S.
PAUL BROMBEHG ; Het Hollandsche Interieur. Uitg. Kosmos. Amsterdam.
Typographisch is dit boek met zijn vele, mooie illustraties een bekoring voor
het oog. Maar ook naar den inhoud is het een zeer degelijk werk dat we ruime verspreiding wenschen.
P. Bromberg bespreekt uitvoeringen en ontwerpen van een veertigtal Nederlandsche architecten; en zegt uit~tekende dingen over woninginrichting, -versiering
Dr. L. D. S.
en -verlichting.
MAHATMA GANDHI ; Autobiographie. Bewerkt door C. F. Andrews. Uitg. Van
LogLum Slaterus, Arnhem.
Met grooten eenvoud en een moedige oprechtheid heeft Ghandi zijn leven verhaald : zijn kindsheid en jeugd; zijn afdwalingen, zijn zoeken en zijn bereiken. Hij
verhaalt van zijn leven in Indië, in London, in Zuid-Afrikaj en wanneer men dit boek
doorgelezen heeft, en denkt aan al de ergerlijke vernederingen die de Engelschen hem
en zijn rasgenooten hebben doen verduren, dan begrijpt men welk een geweldig verzet
Dr. V.
is losgekomen in dit groote hart.
GERTRUD VON LE FORT: Die letzte am Schaf/lU, Verlag Kösel u.l?üstet, München.
Het werk van G. von Le Fort is geen ijdel spel van literatuur. Het gaat telkens
naar de kern der dingen. Deze novelle behandelt het probleem van den angst : angst
voor pijn en marteling van een karmelites uit Compiègne; die ten slotte met Godes
hulp en genade haar vrees overwint en na hare zestien gezellinnen het schavot betreedt
en wordt een bloedgetuige voor den Heer. Een sterk stuk werk.
V.
ELINE VAN STUWE ; Een llader met zes dochters. Uitg. Van Kampen en Zoon,
Amsterdam. - Pro 3.~5 gl.
Wat er precies '( Haagsch " is aan dezen roman is me niet precies duidelijk. Laten
we dl1s veronderstellen dat het alleen maar een rec1amemiddeltje is om het doorsneepubliek te bereiken. Maar ook dit boek van Eline Voln Stuwe is met onbetwistbare knapheid geschreven.
V.

J. WALCH ; Galathea en Hans Bril. Wereldbibliotheek. Pro 1.75 fl.
Hans is een kabouter en Galathea is een nimph. Ze vinden elkaar in een Zwitsersch hotel en reizen samen naar Holland. En daar komen ze in aanraking met menschen en toestanden die Walch gelegenheid bieden tot humor en satyre. Het is knap
L. V. G.
werk.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (September). - A. Van Duinkerken : De onherkenbare
priester. - Chr. De Graaf: Veni Domine. - W. Nieuwenhuis : Dans der uren, een
spel in zes tafereelen, met voorspel en naspel. - F. J. Weinrich : An St Elisabeth von
Thueringen. - Leo Van Breen : Karnaval. - A. Van Duinkerken: De Pharisel!rs,
De Rozen. - Jan H. De. Groot: Vijver. - A. Van Duinkerken: Kronijken en close
up; Hagel, Boekbespreking.
DE GIDS. (November). - Stemmen van de Redactie. -. R. Brulez: De fatsoenlijke faun. - Geri van der Zee: Lachende avondster. - A. Van Schendel: De dans
van Binche. - H. L. Van Oordt: Ontwapening. - W. J. Van de Woestyne : De positieve bestrijding van het oorlogsgevaar, Economische tegenstellingen. - Jhr. L.
von Schmid : Eischen en methoden. - Jaap Kunst: Et tu, Mathee. - Matthys Vermeulen: Hie et nune, Jacobe. - L. Kappeyne van de Coppe1o-Wygers : Molengraaff
ter nagedachtenis. - R. N. Roland Holst: In memoriam. - Ch. Ricketts : Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (December 1931). - Stemmen uit de Redactie. - Augusta de Wit:
Vlinders vele en velerlei. - Van Geuns J. : Wijding. - H. Greshoff: Winterdienst.
- Dr. Ch. H. Van Os: Kant - een einde? - Jhr. L. M. A. von SchInid: Eischen en
methoden. - A. Feberwee : Ons door schijndemocratie verknoeide Lager Onderwijs.
- J. Z. Kannegieter : Baron de Keverberg en de grondwetsherziening van 1815. D. van Blom: De Zuiderzeewerken. - Briefwisseling van Prins Bulow met den Keizer
Mr. L. J. Plemp van Duiveland. - H. Marsman : Duitsche letteren. - Buitenlandsch
overzicht.
LEVEN EN WERKEN (November, 1931). - Redactie: Aan onze lezeressen.
-Dirk Van den Poel: Leekenspel. - Annie Salomons : Een huwelijk in de literatuur.
- Tine Querido-Nachtegaal : Boekbespreking. - M. W. B. : Aforismen. - Marie
SchInitz : Aan het Overzetmeer. - Boekbespreking.
LEVEN EN WERKEN (December, 1931). - Marie SchInitz : Aan het overzetmeer. - E. C. Knappert: Werkeloosheid. - Margot Vos: Winter. - L. Simons :
Over de zéér moeilijke kunst van vertalen. - S. P. Abas : De moord op het musiceeren.
- Annie Salomons : De vrouwenemencipatie in onze literatuur. Zomer NaIniddag
verhaal. - Jo. Loosjes-Dediking : Donkere dagen. - E. Van Wageningen en E.C.K.:
Boekbespreking. Onze bijlage.
LEVEN EN WERKEN (Januari 1932). - Carla Van Lidth de Jeude: Kameraadje. - Prof. Vilhelm Andersen : Het sprookje van Andersen's sprookjes. - E. C.
Knappert: Een en ander over Amerika. Boekbespreking. - Elis. Reitsma en Jan H.
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Eckhout : Mystische Lyriek der Indische middeneeuwen. - G. M. Duyvenclak-Rhys :
Vrouwenleven in Noord-China. - Annie Salomons : Boekbespreking. - E. C. K :
Onze bijlage.
DE VLAAMSCHE GIDS (September). -

H. Ch. G. J. Van der Mandere :

LaDp de Boorden van de Baltische Zee (slot). - Omer Van Audenhaege. : Een Wan-

deling door de • Verzen.
landsche Letteren. - H.
en Hans Van Werveke :
lijst der medewerkers. -

van Prosper Van Langendonck. - Fran2: De Backer: HolVan Tichelen: Onderwijs en Opvoeding. - J02:ef Peeten
Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven. - Alphabetische
Algemeene Inhoudstafel.

DE VLAAMSCHE GIDS (November). - Maurits Sabbe : Een pleidooi ten
YOOrdeele van de Folklore. - A. De Marest : 's Avonds op den Rijn. - A. De Marest:
Robespierre. - Eric Aduled : Vijf gedichten. - André M. Pols: A Voce 501a. - Pau!
De Keyser en Red. : Het raadsel van den meester van Flémalle opgelost'? - Dr. C.
Debaive : Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (December, 1931). - Redactie : Vier Radioreden. A. Vanderpoorten: Hoe 2:Ïe ik de Oplossing van het Vlaamsche Vraagstuk. - H. Marck :
Het gansche taalvraagstuk. - C. Huysmans : Hoe kan het Vlaamsch cultuurprobleem
opgelost worden 'I - Herman Vos : Hoe ik de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk
IÏc. - Hans van Werveke : Over de Geschiedenis van de Nederl. Taalgemeenschap.
- Lode Monteyne : Vlaamsche kroniek. Hendrik Van Tichelen. - J02:ef Peeters :
Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
ELSEVIER (November). - W. C. Feltkamp : De bouwmeester A. J. Kropholler, met 6 illustraties. - Matty Vigelius : De beschaving der Maya's, met 7 illustraties. J. A. De Bruyn: De Edelsmeedkunst te Schoonhorn, met 7 illustraties.
- Ro Van Oven: Het Fascisme en de Italiaansche kunstnijverheid, met 5 illustraties. - Hélène Swarth : Vergeven. - M. H. S2:ékely-Lulofs : Emigranten, I en
II. - Andries de Hoghe : Vergeef. - Josine Reuling : Sara Vier hout, VI. - Kroniek.
- Boekbespreking.
ELSEVIER (December). - Frontispice-plaat: Valerius de Saedeleer, Dorp in
den Winter, Etichove 1928. -- Constant Eeckels: Valerius de Saedeleer, met 8 illustraties.
- A. H. Luijdjens : Nogmaals Sinterklaas, de Heilige Bisschop van Myrha, met 10
illustraties. - Matty Vigelius, De Beschaving der Maya's, 11, Slot, met 3 ill!JStraties.
- J. Slauerhoff : Huanito. - JoSine Reuling : Sara Vierhout, VII, Slot. - E. G. Van
Heusden: Handen. - M. H. S2:ékely-Lulofs, Emigranten, 111 en IV (Slot). - A. P.
W. Münch: Mu2:Ïek in de trein. - Jan H. de Groot: Het Geheim. - A. J. D. van
Oosten: Annunciatie. - Kroniek. - Boekbespreking. - Kalenders 1932.
DE NIEUWE GIDS (November). - Willem Kloos :' Denkend aan Jacques
Perk. - Mathilde : Souvenir 111 - Jacques Perk: Aandenken. - Brieven van Jacques
Perk aan A. Ising, Jr. - Hélène Swarth : Ter nagedachtenis aan Jacques Perk. Augusta Peaux : Jeugdherinnering aan Jacques Perk. - Dr. P. H. Ritter, Jr. : Jacques
Perk's verwanten. - Joannes Reddingius: Sonnetten aan de nagedachtenis van Jacques
Perk. - Joannes Reddingius: Jacques Perk en de verbeelding. - Mr. D. Spanjaard:
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Jacques Perk en de traditie. - J. F. Marais : Jacques Perk en Lamartine. - JuIa
Schurmann t : Een altijd levende figuur. - W. van Hooff-Gualthérie van Weetd I
Een avond bij Betsy Perk. - Jhr. W. van Lennep : Jacques Perk en de religie. - Willem K1oos: Naar aanleiding eener dissertatie over Mr. C. Vosmaer. - Prof. Dr. Mitgaul
Zur Familiengeschichte K100s aus Ober-Widdersheim. - Joh. W. Broedeiet: TC»'
neel-Notitie. - Karel Damme: Het Gezellenhuis. - Maandelijksch overzicht. Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe:
Feiten en fantasiei!n (Dames-Rubriek).
DE NIEUWE GIDS (December). - Bericht. - Henri van Booven : Leven en
Werken van Louis Couperus. - Adelyde Content : Virgiliusproblemen. - Héltne
Swarth : Kinderen. - Willem de Wijk: Verzen. - Hein Boeken: Heimwee naar
Hellas. - Hein Boeken: Verzen. - Willem K1oos: Binnengedachten. - Karel Damme:
Het Gezellenhuis. - Willem K100s : H. W. Sandberg's « Schaduw». - Joh. W. Broedelft: Tooneel-Notitie. - Ma .. ndelijksch Overzicht. - De donkere Poort. - Maurit$
Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feitea
en Fantasiei!n (Dames-Rubriek). - Bibliographie.
ROEPING (Nr 2, November). -A. J. D. Van Oosten; Vier verzen voor Annie.
- Afternoon-Tea. - Pieter Vander Meer-De Walcheren: Brief aan Gerard Knuvdder. - Prof. Dr. J. A. Veraert: Crisis, crisisbestrijding, crisisministerie. - Gabrid
Smit : Ziekenzaal; Immaculata conceptio. - Henri Bruning : Misdadigers. - Hans
Van Zyl : Verdrietig liedje voor CaroHen. - Mgr Prof. Or J. Hoogveld : Staats- en
Maatschappijleer. - Gerard Knuvelder : Gaat Nederland capituleren 'I - Th. 0Jager: Dichtkunst uit 1930 I. - Kroniek. - Boekbespreking.
ROEPING (December, 1931). - Hans van Zyl: Kerstnacht. - J. Vander Velden;
De Dienaar des Woords. - Dr. L. J. G. Van Gorkom : Het Monument van Geil'.
Thezen. - J. D. V. Oosten: Gebed voor de eenvoudige zielen. - Gerard Knuvelder,
Nieuwe Oogst. - Prof. Dr. J. A. Veraart : Het beleid van Aalberse. - Prof. Leopold
Levaux: Leon Bloy. - M. Mole naar M. S. C.: A1ma van Stijn Streuvels. - Th. d.
Jager: Dichtkunst uit 1930. - Kr~niek. - G. K. Groot Nederland. - Boekbespreking.
DE TIJDSTROOM (December, 1931). - Pieter G. Buckinx: Winterlik lied. Verbeeck : Voor het knaapje Felix. - J. Vercammen : De Bruid. - L. Lecomte :
Aan Graf "an Rosenau. - J. Reddingius : Roode Rozen. - Man Arnet : Japansch
Vuurwerk. - Albe : Gedicht. - Toon van Eremo : Humanitas. - R. Van Passen c
Ochtendsymphonie. -. Tobback Frans: Wals. - Kronieken. - Tooneel. - Boekbespreking.
DE PELGRIM (I November 1931). - Ruusbroec : De Pelgrim. - Cyr. Verschaeve : Correggio. - Edg. Gevaert : Zangen der Zee. - Edg. Gevaert : Zangen van
Pofzie en Liefde. - Dr. Hackel : Katholische Kirchenbau in Deutschland. - Marcel
Schrnitz : Over enkele moderne kerken in Vlaanderen. - Dirk Vansina : Gertrud
von Le Fort's Hymnen. - Aanteekeningen en Kronieken. - Boekbesprekingen.
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LA REVUE BELGE (I November). - Comtesse A. De Meeus: Stanley. -_
A. Praviel et J. Doyau : L'Ue des demons. :- G. Hardy: Pour I'anniversaire de
l'Armistice. - No!!1 Ruet: Poèines. - P. Bourgoin: La guerre des gv;. - Th. Greenwood : Lettre de Londres. - P. Prist : Lettre de Paris. - P. Tchoffen : La quinzaine
politique.
LA REVUE BELGE (I D4cembre.193I). - Sir Aur. Chamberlain : Les Lignes
de la politique étrangère de l'Angleterre. - Ed. De Keyser : Le Maudit de I'ne. Lieut. Col. Requette : Pouvions-nous défendre la Meuse en 1914'1 - André Ravry :
Quelques curiosités de la Presse. - Rabindranath Tagore: Poèmes et prose. - John
Flanders: Les histoires étrangères de John Flanders. Minuit vingt. - Paul Prist :
Lettre de Paris. - Banditisme en Bandits. - Thomas Greenwood : Lettre de Londres.
Le cortège de Lord Maire. - Paul Tschoffen : La quinwne politique. Le congrès
du Parti ouvrier et Ie congrès des travailleurs chrétiens. Les livres.
LA REVUE BELGE (15 D4cembre, 1931) - Robert Valette : Une visite à I'auteur
de Toi et Moi. - Jean Bucheli : La forme poétique et la sensibilité de Paul Géraldy.
- Paul Geraldy : Poèmes. - L. Vanden Plas : Ou en est Ie féminisme en Belgique?
- Pierre Bouchardon: Les causes judiciaires célèbres: Salvator l'Alchimiste. - Claude
Ferrere : Les pieds noirs. - Ed. De Keyser: Les Maudits de I'ne. - Thomas Greenwood : Lettre de Londres. Gandhi est parti faché. - Paul Tschoffen : La quinzaine
politique. L'offensive antireligieuse du parti socialiste.
LA REVUE BEL GE (lr janvier 1932). - Benito Mussolini: De l-gmigration. _
Jean Fayard : Dialogue sur I'argent. - Emile Chardome : Poème sur un texte de
Tacite. - Dr. A. Legendre: L'Anarchie chinoise. - Cyriel Buysse: Le Trio. Lucien Boisyvon: Les héroInes de Charlie Chaplin. - Edouard De Keyser.: Le maudit
de I'ne. - Thomas Greenwood : Lettre de Londres. Le No!!1 londonien. - Paul
Prist : La quinzaine politique. La situation financière. Les bons du trésor.
LA REVUE G:aNÉRALE (15 November 1931). - Pierre Nothomb: Les dragons
de Latour. - Bon Firmin vanden Bosch: Vingt années d'Egypte. La vie sociale et
mondaine. - JO'!eph Melot: Relais sur Ie chemin de la paix. - Cte de Lichtervelde :
Monsieur Ie Ministre. - Paul Champagne: Poêmes. - Ch. d'Ydewalle : Le Napoléon
de Jacques Bainville. - Frederic Bauthier : Les tendances du Théatre Hongrois. Bon Pierre de Gerlache : Revue Littéraire. Un grand livre sur Lamenais. - Fernand
Baudhuin : La vie économique et financière. Nos finances publiques. - Auguste
Melot : Chronique politique. - Carlo de Mey : Les livres nouveaux.
LA REVUE G:aNÉRALE (15 D4cembre 1931). - Pierre Nothomb : Les dragons
de Latour. - Ch. du Bus De Warnaffe : L'Ecole unique. Instrument de révolution
sociale. - Franz Ansel : Poêmes d'Italie. - Dom Hilaire Duesberg: Un cartel vers
I'an trente à Jérusalem. - Henri Davignon : Personnalités et personnages. Firmin
Vanden Bosch. - Henri Siret: Le tunnel d'Anvers. - BonPierre de Gerlache: Revue
littéraire. Un grand livre sur Lammenais 11. - Fernand Baudhuin: La vue économique
et financière. L'évolution de la crise agricole. - Auguste Melot: Chronique
politique. - Carle de Mey : Les livres nouveaux.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Novembre, 1931). - Paul Desjardins:
Post-scriptum à des lettres allemandes. - Marcel Jouhandeau : Elise. - Boris Pilniak:
Sur les pentes du Pamir. - D. H. Lawrence : L'Aveugle. - Chroniques. - Notes.
NUOVA ANTOLOGIA (Luglio, 1931). -- Vittorio Rossi: Nell' Intimita SpirituaIe del Petrarca. - Francesco Grazioli : Della Guerra E. Della Pace. - Giosue
Carducci: Lettere a Pietro, Cesira e Vito Siciliani. - Filippo Crispolti : Le « Memorie»
di Luigi Luzzatti. - Massimo BontempelIi : La Famiglia del Fabbro. - Aldo Ferrabino : La Rinunzia di Augusto. - Giani Stuparich : Dal Taccuino d'un Volontario.
Note e Rassenge.
NUOVA ANTOLOGIA (Novembre, 1931). - Corrado Ried: Andrea Mantegna. - Mariano d'Amelio : 11 fallimento di Cesare Birotteau. - Margherita G. Sarfatti : 11 Chiostro delle Sette Fontane. - Giuseppe Bevione : 11 drama della Sterlina.
- Stefano Renier : Tra i! fiume e Ie dune. - Francesco Giordani : Tomaso Alva Edison.
- Giuseppe Gabrieli: Frederico Borromea nel Terzo Centenario della Sua Morte.
- Francesco Porro : La fine dell'Atlantide. - Note eRassenge.
NUOVA ANTOLOGIA (Décembre 1931). - Le condizioni Presenti dell'economia agricola italiana. -- Giacomo Acerbo. : L'olivicoltura. - Arnaldo Mussolini :
La Rinascita Forestale. - Novello Novelli : La risicoltura. - Piero Gadda : Gagliarda.
- Politica e diritto nelle vecchie e nelle nuove.- Alfredo Rocco : Concezioni dello
Stato. - Emilio Ludwig : Michelangelo. - Raffaele Calzini : 11 rniracolo. - Giuseppe
Piazza: La cris i tedesca e i! fronte di bad Harzburg. - Note e rassegne.
WESTERMANNS MONATSHEFTE (November). - Oswald Poetzelberger.
Von Dr. Horst Wolfram Geiszler. - Gesandtin Gottes - Pilgerin auf Erden. Von
Friedrich Düsel. - Odallio. Novelle von Paul Renovanz. - Im D-Zug. Gedicht von
Fritz Droop. - In Pori und Steppe. Text und Bilder von H. A: Aschenborn. - Von
SteinbeiJ bis zur Kunstseide. Von Prof. Dr. Georg Lehnert. - Brüderlichkeit. Gedicht von Paul Friedrich. - Krankheiten des höheren Lebensalters. Von Dr. W.
Schweisheimer. -=-- Lang erkürt. Gedicht von H. A. Gotland. - Die Lutherstadt Wittenberg. Von Cornelius Gurlitt. Mit acht Abbildungen. - Das Haus der Dämonen.
Ein Roman urn den alten Goethe. Von Hans von Hülsen. 111. - Als ich Köning war.
Gedicht von Heinrich Sohnrey. - Koreanische Reiseerinnerungen. Von Bruno Knochenhauer. Mit vier farbigen Abbildungen. - Herr Immer und andre Gaukler. Eine
sprachliche Plauderei von Dr. Bernhard Luther. - Abeildsonne verklärt ein Haus ...
Gedicht von Josef Robert Harrer. - Meine erste Liebe. Ein nove1listisches Erlebnis
von Prinzessin Désirée Lieven. - Der Regenbogen. Aus Kunst, Natur und Leben.
- Dramatische Rundschau. Mit sechs Abbildungen. - Literarische Rundschau,
u. s. w.
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Compagnie Maritime Beige
Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel:
TELEORAM-ADRES:

C

Ste-KatheiijBe'f~t,

C 0 MAR 8 E L

61 -- ANTWERPEN
It,

ANTWERPEN

CONGO-LIJN
Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONGO
VIA

ANTWERPEN - USABON* - TENERIFFE - LOBITO*
BANANA* - BOMA - MATADI eB terag
door de prachtig ingerichte paketbooten.
Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord •
• Enkel voor Passagier••

UJN OP OOST - AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Stlez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
11

LIJN OP NEW - VORK

Postdienst. Maandelijks drie afvaarten.
11 LIJN

OP LA PLATA

Twee-maandelij ksche postdienst.
11 LIJN

OP BRAZILIË

Twee-maandelijksche postdienst.
11

LIJN OP LOBITO

Maandelijksche postdienst naar Angola.

LIJN NORD PACIFIQUE
Regelmatige dienst van Antwerpen naar San Francisco en Vancouver.
11

UJN OP HET VERRE OOSTEN

Postdienst (China en Japan) rond den 25° der maand.
11 AI deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kabienpassaglers
en enkele voor reizigers 3" klas.
Voor vervoer, reizen en Inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders:

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN
TELEORAM-AI>RES: cAO E NMA RIN It, ANTWERPEN
TELEFOON : W' 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen)
N. V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg-Oent

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE

BEHEER VOOR

I

MARKGRAVELEI. 168

HOLLANO&N INOIE
N. V. P. BRANO'S U .
VAARTWEG
HILVERSUM

BEHEER ,

LEMMÉSTRAAT.I2
ANTWERPEN

XXXIII! JAARGANG

3

MAANDSCHRIFT

MAART
1932
INHOUD . M Koenen . Paschen (gedicht). - C Eeckels Cécile Cauterman - E P W Verkade De dultsche Jeugd - R. Van Passen. De
Moeder . - Gedichten van P V,ctonnus S D S en I Vercammt'n Dr I Uytterhot'ven Historische KronJJk - /. Hallez. Kunstkronijk A V C en X . Drte Kantteekeningen - Boekbespreking - TIJdschriften.

PACIFIC

CANADIAN

Regelmatige en spoedige dienst met luxe-booten

tusschen ANTWERPEN en CANADA
Biljetten voor alle stations in Canada en de Vereenigde Staten
rondom de wereld. Naar Amerika en Zuid-Afrika,
de Middellandsohe Ze., West-IndiA.
ANTWERPEN-SOUTHAMPTON: ;E 2-10-0 I alle maaitijden
ANTWERPEN - QUEENSTOWN : ;E 4-10-0 \ inbegrepen.

TOCHTEN

Draagbare autaars op alle booten
Uitgifte vall mandaten en travelIers, cheques dool' de Calladian Pacific expres Railway

Canadian Pacific Railway

v.
9B, Adolphe Maxiaan, BRUXELLES

AgenoJ (Belglum) N.

Jordaenskaai, 25, ANTWERPEN

DIETSCHE WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

MARKGRAVELEI, 168

BEHEER:

LEMMÉSTRAAT, 12

ANTWERPEN
De abonnementsprijs bedraagt 65 fr. (te storten op
postcheekrekening G. Walschap. Antwerpen 89566.)
Voor Holland en Koloniën: N. V. Uitgeversmaat~
schappij P. BRAN D. Hilversum: Prijs 8 gld.

Wie zijn aflevering den 25en der maand niet
heeft ontvangen, gelieve hiervan onmiddellijk
kennis te geven AAN HET POSTBEHEER zijner
woonplaats; NIET aan het beheer van het
tijdschrift.

Paschen
Voorbij de Sabbat, de nachten van rouw.
De vroegte schemert violenblauw.
De beide Maria's en Salome komen
Met mirrhe en aloë, zalf en aromen.
Komen, aan 't hart de vaze verborgen,
Toch nog met balsem het lijk verzorgen.
Niet als een bedelaar, maar als een Koning
Zal haar Doode rusten in Zijn laatste woning!...
Nog vloeien haar tranen om Zijn bittere pijn.
Onherkenbaar mismaakt zal dat Lichaam zijn,
Doorkorven van wonden, leeggebloed, en verdord
Als een roos, die met voeten vertreden wordt,
Als een roos in den morgen ....
Maar geen klaagzang nu.
Geen zucht. En die tranen niet.
Ze schoorvoeten schuw,
Stiller dan schaduwen zoo dicht bij het graf.
Maar ach : « Wie heft ons dien steen er af'? »
Want vast en star, met z'n zegels van trots,
Sluit een rots, hart en schamper, dat graf in de rots.
Radeloos ûen ze de wachters aan,
Die, als steen hard en star, voor den steenwand staan.
« Wie'? )) ....
Plots staan ze zelf verstard en blind
Door een machtig druischen van licht en wind.
Splijten de bergen'? Davert de grond,
Als drie dagen her in Zijn stervensstond '?
Stilte meteen weer. Stralende zon.
Niets dan een stem, die te spreken begon.
- « Dien gij zoekt is niet hier.
)) Wilt niet vreezen.
)) Die gekruisigd werd, Jezus, Hij is verrezen,
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» Zooals

Hij gezegd heeft.
)) Komt en ziet.
)) Hier lag Hij neder.
)) Nu talmt niet!
)) Roept tot de Zijnen, als blijde boden :
)) Hij, die gekruist werd, verrees van de dooden ! ))
(c Ik zeg u, Jezus Christus van Nazareën.
)) Hij zal u voorgaan naar Galileën, ))
)) En ge zult Hem in Ga1ilea aanschouwen! ))
- (c Hij is verrezen! A1leluia! ))
Twee van de vrouwen
Loopen 't geluk van die boodschap verkonden.
Twee, die de stem van den Engel verstonden.
Eéne blijft achter, blijft heel alleen.
Ook de soldaten vluchtten heen,
Duizelend zich met hun schilden dekkend.
- « Was dan dat licht, was die stem zóó angstwekkend? )}
Ook Magdalena heeft gezien en gehoord.
Hij is verrezen?.. Wat beduidt dat woord?
Gekomen is ze om voor 't laatst, nog één keer,
Den Beweende te aanschouwen, haar God en Heer,
Den Wondere, die haar tot liefde en licht
Uit haar nacht van zonden heeft opgericht,
Door wiens Leven zij leeft, al is Hij gestorven.
Wie heeft haar den troost en het recht bedorven
Van het laatste werk harer minne voor Hem:
Haar mirrhe in Zijn lijkwa te strooien.
Die Stem?
Bedrog of verbeelding.
Verkracht is Zijn graf!
Wie brak er de zegels, den sluitsteen af?
Moest dat lelielichaam nog wreeder geschonden,
Gebroken die leden, verscheurd die wonden?
- (c 0 Jezus, Jezus, wààr wierpen ze U dan? ))
Of ze toch nog daarbinnen Hem vinden kan,
Op die steen en, waar Hij den doodslaap sliep,
Buigt ze in de grafspelonk, zwart en diep,
Schreiend het hoofd neer.
En weer die stem :
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- « Vrouw, waarom ween en ?
« « Ze roofden Hem! » »
Eerst bij haar eigen woord
Ziet ze het tweetal, dat haar aanhoort :
Hemelenglen, omklaard van licht.
Ze wankelt terug. Ze bedekt het gezicht.
Wegijlen wil ze in haar fellen schrik. Wat houdt haar tegen? Een stem. Een blik.
Kalm en vertrouwd.
- « Waarom zoo weenen?
« Wien dan toch zoekt ge? »
- « Hem zoek ik, den Eénen!
» En zijt gij de tuinman van dezen hof,
» Zeg me, waar ligt Hij, vertrapt in het stof? »
- « Maria!»
o dat levend, dat levenwekkende woord!
Ontwaakt ze uit een droom?
't Is Zijn stem, die ze hoort.
- » » Rabboni!» »
Ze ligt aan Zijn voeten,
Wil Hem met tranen en kussen begroeten,
Hát reeds den zoom van Zijn kleed aan den mond.
- « Niet aan mij raken! » gebiedt Hij terstond.
» 'k Ben altijd nog niet tot den Vader gevaren.
» Ga naar het huis, waar Mijn broeders vergaren.
» Zeg hun: Hij stijgt naar Zijn Vader, den Zijnen,
» Naar den Vader van u, naar Zijn God en den mijnen. »
En zij - gehoorzaamt.
Vlug loopt ze henen.
Jubelt : « De Meester is mij verschenen,
Jezus, die naar den Vader stijgt! »
Ze zingt het, ze snikt het. Ze juicht en hijgt ...
Twee van de Zijnen ontmoet ze op het pad,
Johannes en Simon, op weg, van de stad
Naar het graf van den Doode.
- « Maar de Doode leeft!
» Jezus, die tot mij gesproken heeft! »
- « Van den dood' tot het leven? »
- « Uit het graf opgestaan? »
-
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Ze moeten het zien, om het goed te verstaan.
Ze loopen om 't hardst,
De een den ander vooraf•.•
Johannes de voorste.
Hij staat al bij 't graf.
De jongste, de vlugste.
Maar zoo bang en bescheiden.
Hij blijft op den drempel den ander verbeiden,
Ziet toch - dat witte - de strooken van linnen ...
Simon gaat vóór hem de grafgrot binnen.
Ze strekken de handen, bleek en doodstil.
Leeg is het graf.
Enkel de lijkwa. Die viel van Hem af.
De zweetdoek. Die gleed van het Goddelijk hoofd.
- « Hij is verrezen! »
- « God de Zoon zij geloofd! »
MARIE KOENEN.
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Cécile Cauterman
In een der openbare debatavonden van de Brusselsche vereeniging « Rouge et Noir », waarop de meest actueele, en ook de verst
uiteenloopende, vraagstukken van den dag behandeld worden,
kwam onlangs, naar aanleiding van de door Louis Piérard, het socialistisch Kamerlid, ontworpen Nationale Tombola ten voordeele der
in nood verkeerende artisten, het problema ter tafel :
« I' Art vivant a-t-il tenu sa promesse, et faut-il encourager
ou décourager les artistes?))
.
In een brief, door Roger Avermaete, verhinderd op de vergadering aanwezig te zijn, aan het bestuur gezonden, en waarvan dien
avond lezing gegeven werd, verklaarde steller zich, wat het tweede
punt van voormelde vraag betreft, volstrekt tegenstander van het
officieel ter hulp komen der kunstenaars.
Volgens hem, moest men de heerschende economische crisis
haar zuiveringswerk laten voortzetten en voltooien, in het zoo verbazend als bedenkelijk aangegroeide en nog altijd vergrootende
leger der artisten. Of der zoogezegde artisten. Want hij hield het er
voor, dat er tusschen de vele zich geroepen wanenden, bitter weinig
uitverkoornen zijn, en dat de stoffelijke behoeften thans bij dozijnen,
ja bij honderdtallen, de schilderende of beeldhouwende mannen
zouden dwingen, af te zien van de kunstenaarsloopbaan, om te worden,
of terug te worden, wat ze steeds hadden moeten zijn of blijven :
Eerzame burgers, die in handel, nijverheid of administratie, braafjes
hun brood verdienen, maar die niet langer den weg versperren aan
de echte kunstenaars, bij 't vervalschen van den smaak en 't verwarren der gedachten van het publiek.
Wat die echte kunstenaars zelf aangaat, Avermaete was de
meening toegedaan, dat zij overeind zouden blijven, ondanks alle
economische crisis, want dat geen macht ter wereld ooit bekwaam
zou zijn, hen te beletten hun scheppingsdrang in te volgen, wellicht
hun meesterlijkste stukken voort te brengen, in die geweldige worsteling met de lichamelijke behoeften van iederen dag. Zij zouden
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stand houden, ondanks alles, daar waar de bij- of naloop ers vielen.
En zoo zou ten slotte de huidige rampzalige tijd nog iets zegenrijks
teweeggebracht hebben; terwijl integendeel, bij officieel helpen der
artisten, de mediocriteit niet alleen gehandhaafd, doch zelfs nog
aangemoedigd zou worden. Immers, voor één raSartist die men
steunen ging, zouden er ten minste twintig, dertig anderen geholpen
worden, wier « kunst» in feite geen uitstaans heeft met Kunst.
Daartegen voerde Ward Van Overstraeten, communistisch oudkamerlid, dan weer aan, dat er bij onthouden van steun aan de artisten,
ook wel eens groote talenten zouden kunnen voorbijgegaan worden;
en dat het dan nog beter was, bij het hulpverleenen de zekerheid
te hebben, aldus een menigte minderwaardigen in stand te houden,
dan bij het hulp weigeren te staan voor de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid, al ware het ook maar één enkelen hoogbegaafde te
hebben verwaarloosd, en zoo wellicht oorzaak te zijn van zijn inzinking
als mensch, gevolgd van zijn ondergang als kunstenaar.
Inderdaad: Wat door niets te bedwingen scheppingskracht er
ook opgehoopt zij in een begenadigde : wanneer hij bezwijkt van
ontbering, is het met die scheppingskracht eveneens gedaan. En men
heeft wel pakkende voorbeelden van geniale kunstenaars, die ondanks
hun zwarte armoede, voor de wereld lichtbakens zijn geworden,
door de schitterende schoonheid van hun werk. Doch wie zal zeggen,
hoeveel anderen, misschien even groot, wellicht nog genialer, het
in hen woelende en wachtende niet hebben kunnen uiten, daar de
stoffelijke middelen hun daartoe ontbraken? In hoeveel vroege
graven werd niet een gedachten- en dadenrijkdom neergelaten,
die vruchteloos de gelegenheid beidde om naar buiten gebracht te
worden! Zelfs wanneer de dragers van dien rijkdom nog niet neergeveld werden als mensch : Hoevelen zijn er misschien niet, die
gebroken werden als kunstenaar, alleenlijk omdat ze op zekeren dag
ofwel den mensch, ofwel den kunstenaar in zich moesten prijsgeven,
en die dan den laatste opofferden, om den eerste te redden? Men
weze voorzichtig, hun den steen te werpen. Want men kent immers
niets van het drama, van het treurspel, welke dit opofferen voorafging. En hoe dan bevoegd, en vooral rechtvaardig, oordeelen en
veroordeelen?
Het degelijkst en diepstgaand woord werd, op dien merkwaardig en debatavond, echter gesproken door Jean Delville, den
machtigen schilder der symbolische tafereel en, door sommigen wel
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wat al te decoratief geheet en, maar door allen toch erkend als een
vèr boven het gewone uitstekende kracht.
Hij had het over het eerste punt van 't problema : « L' Art vivant
a-t-il tenu sa promesse?». Alhoewel behoorende tot wat men, gemakshalve maar desniettemin verkeerd, « de oude school» noemt, immers, ware kunst staat boven tijd en ouderdom, wat afdoende
bewezen wordt door de meesterstukken uit vroeger eeuwen, welke,
spijts hun ouderdom, nog altijd jeugdig zijn, en het immer zullen
blijven - tóch beantwoordde Delville die vraag bevestigend.
Ja, de belofte, destijds afgelegd door de groep, die samenstroomde
en niet alleen aan 't werk toog, maar ook ten strijde trok onder de
banier van « l' Art vivant» (de vertaling « Levende kunst» zou hier
niet de veel fijnere nuance, de veel diepere beteekenis vertolken,
welke de Fransche titel omsluit, en die niet alleen doelen op de kunst
van levenden, maar ook op die van het leven, evenals op die van de
levenspotentie) - die belofte werd gehouden. Doch daarbij werden
er door die groep ook buitensporigheden gepleegd, die door niets
goed te praten zijn; die, ontdaan van de literatuur welke er zoo
welig rond woekert, waarlijk àl te schamel is voor het geweldig
rumoer, dat er rond gemaakt werd.
Al wat zweemde naar academisme, werd door haar versmeten,
verscheurd, vertrapt. Ze had gelijk, die groep, waar ze door academisme bedoelde : Het aangeleerde arbeiden volgens een algemeenen
trant, bij min of meer behendig navolgen van wat anderen, vaak
heel grooten, vóór hen gedaan hadden. Het knap ambachtelijke
van 't métier, zonder dat daarbij tot uiting, of op den voorgrond
kwam:
Een persoonlijkheid.
De talrijke jongeren, die de uiteenzetting van den bejaarden
Delville volgden, voelden hun vervoering bij dit magistraal afkammen der « oude garde» gauw bekoelen, toen hij dadelijk daarna
de parallel trok tusschen die kunstlooze kunst der academisten,
en tusschen de voortbrengselen van een menigte volgers der « Art
Vivant »-banier.
Want spreker deed uitschijnen, hoe de laatstgenoemden in
groot en getale lijden aan dezelfde ziekte, welke hen de eerstvermelden
zoo ongenadig - en verdiend! - doet afmaken.
Inderdaad, wanneer men hun denzelfden maatstaf aanlegt :
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Academisme is niets anders dan een behendig navolgen, bij ontstentenis van markante persoonlijkheid, - dan blijken tal van jongeren
ook gewoonweg aangetast door het academisme. Een der grondregels
der theorie van (i l' Art vivant» : « Er zijn geen grondregels meer», heeft het den jongeren uiterst gemakkelijk gemaakt, daar ze zich
aan niets meer te houden hadden, daar ze zelfs -dit aan niets meer
houden, konden doen gelden als een onbedriegbaar bewijs van hun
verachten van het oude en verouderde, van hun onvoorwaardelijk
meedoen aan de verjeugdiging. Doch dan gebeurde ook het onvermijdelijke. Het verloochenen van grondregels bracht, bij de vrijheid,
ook de bandeloosheid. En de bandeloosheid ontaardde tot anarchie.
Voor enkelen, die door het nieuwe e!1 vernieuwende van hun uitdrukking, waarlijk de herauten bleken van een glorierijken dag,
(die, het dient erkend, tot nog toe steeds een aarzelende dageraad is
gebleven, niettegenstaande hun triomfant bazuingeschetter) - zijn
er ontelbaar veel, die in feite niets anders deden en doen, dan zich
bij die enkelen aansluiten. Ten eerste, omdat zulks zoomin begaafdheid als inspanning vergde. Vervolgens, omdat ze daardoor onrechtstreeks deelden in den bijval, welke aan die enkelen te beurt viel.
Net zooals het gaat met de dorpszangvereenigingen of -fanfares,
die aan een stadsfestival deelnemen, en bij de werkelijke leden der
maatschappij, nog tientallen anderen aanwerven, die, wel is waar,
soms een koffiemolenstem hebben, of niet eens weten hoe ze een
klarinet moeten vasthouden, maar die toch meeloop en met de groep,
doen alsof ze zingen of spelen. Zoo heeft de vereeniging dan kans, de
uitgeloofde premie voor het grootste getal deelnemende leden op
te strijken, en mogen de geïmproviseerde zangers zonder stem en
spelers zonder instrument meedoen aan 't overwinningsbanket.
Aan het overwinningsbanket, dat « l' Art vivant» telkenjare
ûchzelven figuurlijk geeft, zitten dan ook tal van lieden met de voeten
onder tafel, die niets anders verricht hebben dan nauwkeurig, en
doorgaans in den slechtsten zin, de bonzen gepasticheerd. Zooals
Delville zich scherp en ironisch uitdrukte : Derwijze is er bij hen,
die foeterden tegen het academisme van den vorm, een academisme
van het misvormen ontstaan. Het is hun een vaste regel geworden,
dat er geen kunst meer kan zijn wanneer de vorm behouden blijft,
en dat dus al wat kunst is, misvormd moet zijn. Wat vanzelf leidt
tot het daaraan nauw verwant axioma, dat al wat misvormd is, kunst
mag genoemd•..
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Het volstaat niet, zoo besloot Delville, anders te zijn; het is
volstrekt vereischt, iets te zijn.

***
Wat dit al te maken heeft met het werk van Cécile Cauterman,
dat we hier willen bespreken?
Het volgende :
Dit werk bezit de wondere eigenaardigheid, dat het in de hoogste
verfijning van den vorm, ook de uiterste grofheid geeft van de misvorming. En tevens dit : Dat, waar de discipelen van « Art vivant lI,
en al de zich met dien titel tooiende scholen en kla3jes, in hun vormverloochenende kunst doorgaans bleven knutselen aan de oppervlakte, Cauterman met haar vormverheerlijkende kunst doordrong
in de diepte, naar het diepste. En nog dit andere : Dat er een persoonlijkheid uit spreekt, zoo vreemd dat zij soms beangst, zoo sterk
dat zij ontzag wekt. En verder : Dat het niet alleen, naar Delville's
woord, anders is, maar dat het ook iets is.
Het treden in die door haar geschapen wereld - en zijn het niet
de allerzeldzaamste uitzonderingen, van wie men zeggen mag dat
zij een wereld hebben geschapen? - het treden daarin, doet aanvankelijk huiveren en deinzen.
Zooals zelfs de reeds door jaren studie met de physieke menschelijke ellende vertrouwd geraakte studenten in de medicijnen,
toch nog het bijwonen der eerste anatomische lessen in het amphitheater vaak het koud zweet doet uitbreken, onpasselijk doet worden,
ja flauw doet vallen, zoo wordt men, bij het voor de eerste maal in
contact komen met die gansch uitzonderlijke kunst, een weerzin,
zelfs een walg gewaar, en zou, bij instinctmatig toegeven aan de
opwelling der natuur, de eerste beweging er een zijn van afkeer ...
Al wat we in ons, wetend of onbewust, dragen aan overgeërfde
en zelf aangekweekte beschaving, komt in verontwaardigd verzet,
komt in verwoeden opstand tegen dit reuvre, dat nagenoeg geen
ander uitzicht geeft dan op ontaarding. Het is een plots overeind
rijzen van het dierbaarste en subtielste in ons, bij 't ontwaren van
dit somberste en brutaalste. En niet alleen uit misprijzen, uit walg.
Ook uit vrees.
Want instinctmatig erkennen we, in die verstompte of verdierlijkte wezens, vaag ons zelf; worden we plots gewaar, dat we, van
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zelfde stof als die paria's, ook van zelfde uit.zicht zouden zijn als
die paria's, indien we niet hadden het andere midden, de andere
levensvoorwaarden, de andere afkomst. Indien we niet hadden het
gezonde bloed, de normale hersens. Indien we niet hadden den evenwichtigen geest ...
Het is als een wel verre, maar toch geweldige bedreiging. Het
is een herinneren aan het weinige wat we zijn, ondanks het vele
dat we ons wanen. Want die stompzinnige bedelaar hier, en die nog
akeliger koketteerende oude vrouw daar : het zijn - God in den
hemel! - het zijn óók menschen.
Ook menschen, zooals wij.
We zetten ons schrap. We weigeren te aanvaarden. We ontkennen
de gemeenschap. We loochenen het, dat de afwijking van een adertje,
dat de ontsteking van een vliesje, dat de verwording van wat zenuwstof, ons van de hoogte onzer denkbeeldige superioriteit zou kunnen
doen zinken in de diepte van die werkelijke ellendigheid.
Onze afkeer is niets anders, dan onwillekeurige zelfverdediging.
Doch wanneer we, hem overwonnen, ons weten te dwingen tot
kalm en aandachtig toekijken, krijgt die wereld van ontzetting allengs
een minder afschrikwekkend uitÛcht. Wordt het ons duidelijk, dat
het niet de cynieke apotheose van de ontaarding is, maar wel, de met
een uitzonderlijke kunst weergegeven verschijnselen van die ontaarding, zooals een geniaal psychiater het voor anderen onnaspeurlijk
proces der verstandstroebelen bij de abnormalen zou verduidelijken.
Niet alleen met voorliefde, ook en vooral met liefde, is die
buitengewone artiste gegaan naar die kleinsten tusschen de gering en,
naar die armsten tusschen de sjofelen. Naar die misvormden volgens
het lichaam. Naar die misgroeiden volgens den geest. Naar die verstootenen van de fortuin en die stiefkinderen van het verstand.
Met voorliefde en met liefde, is ze stilgehouden voor den blinde
bij het kerkportaal, en voor den kreupele bij de bedevaartplaats;
voor den stumper uit de slop, en voor den wroeter in de krot; voor
de in haar vet waggelende marktkraamster, en de van magerheid
brandende oude juffrouw; voor de stekelharige en stekeltongige
klappei, en voor de tandelooze maar toch nog behaagûeke heks.
En ze heeft kunnen weerstaan aan het verleidelijke der dankbare
dramatiseering, welke die onderwerpen haar boden, vooral, wanneer
ze werden waargenomen in het suggestieve van hun onderscheiden
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omgeving. Ze heeft zich bepaald bij het doorpeilen, en dan uitbeelden,
van den mensch.
Van den mensch, zooals zij hem in hen leerde kennen, méér
door het innerlijke dan door het uiterlijke. Want zonder hun te
zeggen wie ze was of wat ze met hen voorhad, wist zij door hartelijken
omgang hun vertrouwen te winnen, ze allengs te bewegen tot komen
naar haar atelier, waar dan de kennismaking groeide tot gansch zich
gevende vriendschap. Waar het dan kwam tot intimiteit, die hen
zoetjes aan, bewust of ondanks zichzelven, bracht tot het openen
der zwaargegrendelde deur van hun wantrouwen, van hun verbittering, van hun wrok, van hun vertwijfeling, en tot het toegang geven,
aan die met hen verzusterende vreemde, tot de duistere gangen van
hun ge!>loten gemoed, tot de donkere krachten van hun gebreken,
tot de sombere holen van hun driften.
Ze vertelden.
En naarmate ze vertelden, in de kloosterstilte van dit kloosteratelier, - met het breede en hooge Romaansch kerkraam uitgevend
op de onderaan stroomende Leie, en de oude gevels aan den overkant;
met het wonder boogwelfsel, waarop groote, zachtblauwe en teergele
reliefsterren vreemd-star kijken naar 't vreemd-starre der aan de
wanden hangende hallucinatie-figuren, - in de biechtstoel-vereenzaming van dit kloosteratelier, ontrolde zich dan langzaam, op het
nu eens hortende, dan weer rasse wentelen van hun woorden, de
nog nooit in 't openbaar gebrachte film van hun leven ...
Van hun droef en duister, van hUll koud en krimperig, van hun
triestig tredmolenleven, met zijn schaarsche dagen en vele nachten,
met ûjn misdaad soms, met zijn catastrophen dikwijls, met ûjn miserie
altijd. Van hun armtierig, verneuteld leven, waarin ze vegeteerden
met hun armtierig, verneuteld lichaam, dat geleidelijk in zijn uitzicht
het midden weergaf van gedachtenverstomping en hartverharding,
waarin het geworteld was, en dat, bij dagelijks dieper deinzen van
den geest, dagelijks ook meer overeenkomst vertoonde met het dier...
Vertrouwelijker dan met den priester, die, ondanks alle goedheid,
alle liefde, voor hen toch steeds het hoogere wezen blijft, naar hetwelk zij opzien van uit hun laagte, werden zij met die zachte, gemoedelijke, eenvoudige vrouw, van wie ze eigenlijk het bedrijf of de
bedoeling niet gisten, die ze meenden - vooral de blinden - van
hunnen stand te zijn, of waarvan ze althans toch in verre pa de maatschappelijke positie niet vermoedden. Niemand hunner kende hare
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voorname particuliere woning op de Botermarkt. Allen waren er
van overtuigd, dat zij enkel een der circa driehonderd huurlingen was, die in 't enorme gebouw, met zijn breede, uitgesleten arduinen trappen en zijn lange gangen, waarin langs
beide zijden de gewezen cellen, nu verhuurde kamertjes, uitkomen,
als een dorp op zichzelf uitmaken, en die door gebrek gedreven
werden naar de karavansera, bij de loensch glimmende of donker
dreigende Leie, voor hen een vloed van ontbering, in plaats van
« The Golden River».
En ze onthulden dan die zachte, gemoedelijke, eenvoudige
vrouw, het kleurlooze van hun jeugd, het nare van hun volwassenheid,
het akelige van hun ouderdom. Ze lieten die vreemde, die geworden
was een zuster, een vriendin, blikken in de diepte, soms een afgrond,
van hun verleden, bij 't argloos wegschuiven van de zerk der onverschilligheid, waaronder het verdoken was voor 't heden, dat er
gedachteloos overliep, vaak er op danste. Terwijl ze onthulden,
terwijl ze wegschoven, kwam op den verraderlijken spiegel van hun
gelaat elke ondergane ontroering, iedere op wervelende drift, weerkaatsen voor de scherp uitvorschende oogen van die vreemde, die
geworden was een zuster, een vriendin. Aandachtig luisterend, nog

aandachtiger kijkend, legde ze ondertusschen in trouwe trekken vast
op het papier, al wat op den verraderlijken spiegel van hun gelaat
kwam weerkaatsen. En wanneer ze heengingen, door de kelderige,
overwelfde catacomben-gang strompelden ter straat, vermoedde niet
één hunner, dat ze aan die vreemde het kostbaarste gegeven en gelaten hadden, hetwelk hun in de ellende was overgebleven :
Het intiemste van hun wezenlijk karakter.
Dit komt dan ook op de teekeningen van die buitengewone
kunstenares, wier uitzonderlijke psychologische speurzin gediend
wordt door een verbazend vertolkingstalent, tot uiting op' een wijze
zoo schril, soms zoo schrikkelijk, dat de beschaving een afwerend
gebaar maakt, dat de rede zich verzet, dat zelfs de aesthetische
opvatting wijkt en afwijst. Zoo schril, soms zoo schrikkelijk, dat
we fluisteren van gewildheid, dat we spreken van overdrijving.
En toch ....
En toch is er, in de gansche apart staande kunst van Cécile Cauter man, noch gewildheid, noch overdrijving. Toch is die kunst
enkel natuurlijkheid, enkel waarheid.
Doch een natuurlijkheid, die, zooals een operateur, met de
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niets sparende vlijm van hare ontleding doordringt tot het diepst
verborgene, en het voor den dag haalt, ongenadig.
En een waarheid die, spijts hare afschuwelijkheid, toch haar
bijzondere schoonheid heeft, daar zij ons in kennis, in aanraking
brengt met een wereldje, dat we slechts vaag vermoedden en liefst
niet nader doorvorschten in de wereld, maar dat we toch, waarheidshalve - en ook menschelijkheidshalve! - dienen te leeren kennen
in zijn wording en verwording, om het te leeren beminnen. En om,
beminnend, het te leeren helpen.
Gewis : Cécile Cauterman gaat verder dan de gewone uiterlijke
gelijkenis. Voorzeker : hare modellen kan men slechts naar de hoofdlijnen onderscheiden in hare portretten. Doch zij kent ze oneindig
veel beter, dan naar hun uiterlijke gelijkenis. Zij weet, wat wij niet
weten. Ziet daardoor, wat wij niet zien. En bij datgene, wat wij ontwaren, voegt zij dan ook datgene, wat door haar alléén ontdekt wordt.
En dat is het echtste. Dat is het opperste.
Wel gebeurt het, dat het felle der zedelijke of geestelijke misvorming haar drijft naar het synthetiseeren van dien wangroei in
het geschetste beeld, en dat het portret van die klappei, of van dien
bedelaar, of van die feeks, of van die machochel, het conterfeitsel
wordt van de kwaadsprekerij, van de stompzinnigheid, van de hoovaardij, van de dierlijkheid. Dan geeft de artiste inderdaad iets anders
dan het eigenlijk onderwerp. Doch dan geeft ze iets méér. Iets oneindig
méér. Want in stede van één mensch, zien we in die portretten
dan duizenden, dan ontelbaren, die daarin opleven met de kenmerkende eigenschappen van hun klasse, met de typische verschijnselen
van hun ontaarding, met de opvallende afwijkingen van hun groei.
We zien in die portretten dan de psychologische zoowel als de pathologische verwordingen van het individu, zooals we die der organen
zien in de sterkwaterbokalen van de chirurgen ...
Zoo is daar dat dikwijls weerkeerende portret van den gebochelden bedelaar, met de wezenloos en toch - en misschien wel
dààrdoor - hypnotiseerend starende oog en onder het smal, met
sluikhaar overkliste voorhoofd, en die zware vleeschlippen onder
den grooten neus. Het is niet zoozeer een bepaald schooier, dan wel
de bedelaar, in zich vereenigend al wat bij zijn lotgenooten sporadisch
wordt aangetroffen : De wanstaltigheid van het lichaam, de verstomping van het verstand, de wezenloosheid van de uitdrukking, de
starheid van den blik; en dan dat onbepaalbare, waardoor het verval
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van de menschelijke natuur en het zakken naar het dier meer aangevoeld dan aangegeven wordt.
Van een schrijnende scherpheid is, b.v., haar groote teekening :
« De bedelnap ». Geen erbarmelijker figuur, dan dit van· den aan
den voet van 't even zichtbaar kruis gezeten bedelaar, wiens enorme
bochel bijna de verkrompen teenen van den Gekruiste raakt, en die,
met deeene hand den rozenkrans ontkralend, met de andere het witte
bedelnapje uitgestoken houdt. De deemoed van dien vooroverhellenden kop, met die schriele haarklis over het gerimpeld voorhoofd,
en de lijdzaamheid op dit grove gelaat en in die groote, doodsche
oog en, wordt iets pijnlijks, door die onmiddellijke nabijheid van
den zwartgebrilden blinde met den geweldigen neus, spokig in den
zwaren, donkeren mantel, waarop het kadertje met het officieel bewijs
van zijn blindheid blank uitlost. Het is als een der koppen van de
monsters op Brueghel's kapitale oorlogsfantasie : « Dulle Griet»,
of op Jeroom Bosch's afgrijslijke « Kruisdraging ». En 't knaapje,
dat den blinde tot geleider dient, doet door de arglooze simpelheid
van zijn vroeg-ernstig gezichtje, het tragische van die twee dompelaars nog schriller uitkomen.
Zelfs wanneer zij hetzelfde model in andere houding en omgeving teekent, zooals op die twee aangrijpende stukken: « De simpele»
en « De hooge hoed», bevinden we dadelijk, dat zij ook zonder het
decorum en de attributen, in de figuren zonder meer, het specifieke
van de physieke ontaarding, samengaande met, want voortvloeiende
uit, de geestelijke bekrompenheid, weergeven kan in het ontstellende van de lijnen, in het klemmende van licht en schaduw. Men
zie maar eens dat hartbrekende portret « De simpele», met de subtiele karakterontleding op dit orang-outanggelaat, boven de zwierigheid van het lijnenspel der zoo breed geteekende vest. Men zie,
vooral, maar eens dat, in zijn smartelijk-groteske voornaamheid,
zoo onzeglijk-droeve portret van « De hooge hoed», waar de stompzinnige stumper blijkbaar niet bewust is van het tragisch-malle
figuur, dat hij slaat, met dit ceremoniaal, glimmend hoofddeksel
boven zijn bavianig sufferswezen. En dadelijk komt ons een ander
Bespotte te binnen. Een ander Man, die men ook het hoofd sierde
en dan toonde aan 't volk. Het is, alsof de Rampzaligheid hier, in
den persoon van dien gebochelden, halfidioten bedelaar, met dien
hoogen hoed van wereldlijke feestelijkheid, op het podium van den
spot wordt tentoongesteld voor de gepommadeerde fuivers en de
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champagne-zwelgende deernen, bij het sarcastisch roepen van een
figurant-Pilatus :
« Ecce Homo!»
Zoomin als tegen de kaakslagen van een Léon Bloy, in de literatuur, is de menschheid gehard tegen de geeselingen van een Céline
Cauterman, in de teekenkunst. Ze protesteert. Ze smaalt. Ze veroordeelt. Ze verschopt. Dàt haar evenbeeld? Dàt haar evennaaste?
Overdrevenheid van ûekelijke overspanning! Hallucinatie van
verhitte verbeelding!
En toch....
En toch zal ze, eerlijkerwijze, moeten toegeven, de protesteerende,
smalende, veroordeelende en verschoppende menschheid, dat het
een tusschen haar bestaande werkelijkheid is, o. m. wat Cécile Cauterman gaf hij het scheppen van « De suikertante». Allen hebben
we ze reeds hier of daar geûen, de verdroogde, skelettige kween,
plankachtig plat en recht in het aan haar plakkend, zwarte kleed,
met een snor van rimpels onder den felIen neus, met de
lange kin en de vooruitstekende onderlip, met den grooten
donkeren bril en het schuin opstekend, met binders vastgestrikt
hoedje. Het is een veropenbaring. H~t is tevens een raadsel. Het
kan een nijdige harpij ûjn, gebeten op het leven dat haar niets gaf,
en gedurig gereed om het te vergiftigen bij anderen, die beter bedeeld
werden. Het kan ook een gestadig verwaarloosde zijn, die tevergeefs
gewacht heeft naar iemand, welke ûch gewaardig de te aanvaarden
wat zij schenken wilde, en die de honig van haar nuttelooze liefde
langzamerhand voelde verbitteren tot gal van afkeer. Wie weet,
wat al ûelsgeheimen ons zouden onthuld worden, wou ze maar
eens dien zwarten bril afnemen, konden we maar eens kijken in die
verdoken oog en, misschien mat van geween, misschien vinnig van
afgunst, misschien mild van goedheid, misschien hard van wrok.
Misschien ... Misschien ... Een raadsel? Een veropenbaring ? Om
't even! We kennen ze. We herkennen ze. En instinctmatig krijgt
de antipathie de overhand. Onwillekeurig denken we met meewaren
aan de jonggehuwden, die de prooi zullen worden van de giftige
tong d~r booze oude vrijster, en aan de kinderen, die door haar
bijzonder zullen gehaat worden, omdat zij de schoonheid zijn van
't leven, dat haar geen schoonheid gaf.
Kinderen ...
Het is, Cécile Cauterman, na haar jarenlang vertoeven in de
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onderaardsche gangen van 't bestaan, na haar onthullen en ontleden
van 't gore en grauwe, in de walmen van ontaarding of in den nacht
van stompzinnigheid, een hijgend verlangen, een dwingende behoefte
geworden, eens, al ware het slechts voor een tijdje, naar boven te
komen, en het zuivere, het heldere, het aanvallige te zien en te genieten, bij het teekenen van 't zuivere, heldere en aanvallige kind.
Af en toe deed zij het reeds. We hebben van haar al dat wonder
van eenvoud, in een mirakel van rijkheid : « De pop », met de blanke
bloem van dit onschuldsgezichtje onder de platgekamde zwarte
haren, en boven de donkere sjaal, waarop de ontkleede ledepop zoo
leuk uitlost. We hebben van haar ook al dit heerlijke, die overheerlijke
«Hoogste goed» : Dit argloos kijkend knaapje, achter de overeenliggende armen der volksvrouw, wier physiek eerder leelijk dan mooi
gelaat zoo subliem schoon wordt, door den van binnenuit stralenden
glimlach der aarde-verhemelende moederweelde. We hebben van
haar nog de zoo prettige als prachtige koorknapen en bruidjes der
« Processie», met hun aardige kopjes snoezig boven het blanke van
fijngeplooid linnen en luchtig wolken de tulle.
Doch gelijk zij zich jarenlang hoofdzakelijk gaf aan het opdiepen
en uitspreiden van de lichamelijke ellende en van de zedelijke inzinking der volwassenen, zoo wil Cécile Cauterman zich nu voornamelijk
keeren naar het frissche en vranke, naar het nieuwe en naïeve, naar
het speelsche en spontane der kinderen. Ondanks de rijkheid van
het reeds gegevene, is het haar nog steeds, alsof ze nog maar staat
aan 't begin, alsof het volle van haar taak nog wacht in de komende
jaren.
Wat een blijheid van bloei ze ook zal vermogen te doen oplachen
uit die glundere gezichtjes, toch houden wij het er voor, dat zij daarin
iets subliems zal moeten tot stand brengen, om te geraken tot een
nog hooger punt dan dit, waarop het teekenend opteekenen van de
verschijnselen der typische karakters haar reeds voerde.
Soms meenen we wel dat, hoe groot ook haar werklust, hoe
hevig ook haar aandrang naar verfijning en verdieping, naar het
ontvouwen van 't heldere, na dit onthullen van het troebele, - ze
toch in haar kinderfiguren nooit iets zal kunnen bereiken, dat vermag
op te wegen tegen scheppingen zooals « Meditatie» : Die rijzige,
bejaarde monnik, met het in gepeins verstarde ernst-gelaat, en met
die wondere, haast geheimzinnige handen, geraamtig mager van
't betasten der ijdelheid der wereld en van 't grijpen naar het onver~
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gankelijke; zooals die « Aardappelschiller)), met die prettige en toch
zoo pijnlijke tegenstelling tusschen den dom starenden,aardappelschillenden idioot, en het veel verstandiger kijken van den naast hem zitten den, zwartwitten, staartkrullenden kater; zooals dat keurige, dat
kostelijke « Mooie verhaal)), waarop niet alleen het gulle gelaat van
den ouden monnik, maar zelfs zijn lichtbeschenen schedel glimlacht,
om 't leuke gelezene uit het open boek, in zijn grove handen; zooals
« Berusting» : 't Portret van een gedaagde volksvrouw, waarbij men
ontroerd stilhoudt, waarbij men haast zou gaan schreien, om de
onzeglijk schoone gelatenheid van dit ter rechterschouder hellend
gelaat, van dit door zorgen en zeer verlengd en verrimpeld gelaat,
van die berustend in haar schoot en op elkaar liggende, door wroeten
en worstelen zoo schoon leelijk geworden handen; zooals die eveneens door hare uitzonderlijke afzichtelijkheid zoo merkwaardige
« Volksvrouw», met de dikke rimpellippen proppend onder den
deels ingedeukten neus, en het schamel spichtig haar stekelig in
den pez;igen nek; zooals die unieke portrettentrits van « Man met
bontmuts)) : profiel links, profiel rechts, en 't volle gelaat : Ieder
op zichzelf het prachtigst, wegens de weergalooze karakteriseering,
door een weergalooze techniek; en zooals Zalig zijn de armen van
geest)), hetwelk beslist behoort tot het subtielste en subliemste, dat
we aan stoffelijke vertolking van het onstoffelijke bezitten.
Daar zijn er die, onthutst, ontredderd door het durvende, het
ongewone van Cécile Cauterman's visie en verwezenlijking, niet
best weten waaraan zich te houden, en die, in hun twijfel, spreken
van overdrijving, zoowel wat den geest als wat den vorm van 't werk
betreft. Vermits zij sommigen harer modellen vindt in of nabij kerken
of bedevaartsheiligdommen, waar de door haar in beeld gebrachte
stumpers de godsdienstige uiterlijkheden gebruiken - en vaak
misbruiken -, om het medelijden en de daaraan verbonden vrijgevigheid op te wekken, heeft het voor oppervlakkige beoordeelaars
soms den schijn, alsof ook de artiste meedoet aan dit gebruiken en
misbruiken, en tekortkomt aan den eerbied, dien men gewijde zaken
niet kan onthouden, zonder in bespotting of sarcasme te vallen.
We zouden dienaangaande heel wat overtuigendst kunnen
schrijven, om het verkeerde aan te toonen van een meening, die
glijdt over enkele opvallende uiterlijkheden, doch niet doordringt
tot de kern van die kunst, tot het karakter van hare typen. Doch
we doen het niet. We verwijzen hen, die zouden twijfelen, die zouden
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aarzelen, die zelfs zouden protesteer en en beschuldigen, naar die
onovertroffen, onovertrefbare teekening : « Zalig zijn de armen van
geest )).
0, niets bijzonders, als onderwerp. Enkel een blinde kloosterling,
in zwarte pij, waarvan de eentonigheid slechts gebroken wordt door
de er op gehouden, schaduwgrijze hand. Waarlijk, niets bijzonders...
Doch bekijk eens een wijle dit gelaat.
En zeg dan, of er geen vreemde, geen bovenaardsche vrede,
geen zalige vergelukkiging, ligt en licht op die trekken. Zoodanig,
dat de grauwheid van den aardschen dag wordt weggezonnigd,
en er een, 0 zoo teedere, aureool bloeit rond het hoofd van dien armen
blinde, die hier blijkt te zijn de rijke ziende.
Want voor zijn gesloten, toegegroeide oogen, moet het wel heerlijk,
moet het wel hemelsch gloren, om zóó zijn gelaat te doen gloren !
En wie let er op, dat dit gelaat alle physieke schoonheid derft, daar
alle verwondering en alle bewondering gaat naar de spiritueele
schoonheid,· die het siert? Wie geeft er acht op dien plompen neus,
als hij ziet het glansbestraalde, glansuitstralend voorhoofd? En
wie denkt er aan den te grooten mond, bij het ontwaren van den
vagen zieleglimlach, die er rond bloemt? Die monnik staat nog op
de aarde, maar is niet meer van de aarde. Die monnik treurt niet
om het licht, want hij gaat in het Licht!
Wie zóó iets scheppen kan, wie zóó het goddelijke in den mensch,
de ziel, kan doen uitttillen in het stoffelijke, is onbekwaam, dit zelfde
goddelijke in ander werk op onwaardige, zelfs nog maar oneerbiedige
wijze te behandelen. We houden het er dan ook voor, dat voormelde
meening slechts bestaat bij degenen, die van Cécile Cauterman'g reuvre
enkel datgene kennen wat, afzonderlijk en eenzijdig beschouwd,
hun eenigen vat op zulke kritiek kan geven.

* **
Het bij 't eerste zicht verrassende, vreemde, vaak raadselachtige,
maar altijd toch felle en bijblijvende van dit reuvre, krijgt van lieverlede een klaarder en zin, een zuiverder kern, naarmate men beter
het midden leert kennen waarin het ontstond, en waarbij het zóó
onafscheidbaar behoort, dat het reuvre er niet zou zijn, ware het
midden er niet geweest.
Het is 't oude, het eeuwenoude Gent, dat blijft voortleven in
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die nu eens typische, dan weer tragische, altijd synthetische personages. Het oude, het eeuwenoude Gent, van de sluike sloppen en
de vunze vlieringen, doch ook van de knusse kapelletjes en de statige
tempels. Het oude, het eeuwenoude Gent, zooals het, geschonden
en geschoffeerd, nog bij brokken ligt midden de vernieuwing van
macadam en trolley en booglampen, gelijk boven een oceaan van
banaalheid uitstekende brokstukken eener verzonken stad van grootheid. Het oude, het eeuwenoude Gent, dat stug standhoudt - geen
onhandelbaarder stad hadden ooit de heerschers over Vlaanderen,
dan het lichtgeraakte, van rijkdom opgepropte, van leven daverende,
van trotschheid krophalzende Gent - dat stug standhoudt in de
wapenschilden zijner burchten en in de drakenkoppige waterspuwers
zijner kerken, dat taai weerstand biedt in de bonkige keien zijner
stegen en in de wrakke gebouwtjes zijner achterbuurten. Het oude,
het eeuwenoude Gent van de vredige begijnhoven en de kalme
kloosters, van de Heilige Coleta en van de gebroeders van Eyck,
van Hugo Van der Goes en van Jacob Van Artevelde ...
Het is nog, het is vooral, het oude, het eeuwenoude Gent, dat
Cécile Cauterman wist op te sporen, om er hare vervluchtigende
visioenen en ontdekkingen vast te leggen in 't onvergankelijke beeld.
In « Het Pand», het vast naast de Leie gelegen, gewezen Dominicanenklooster, had zij haar atelier nu eens in deze, dan weer in gene
cel, naar gelang het uitzicht haar behaagde, of de nabuurschap haar
beviel. De nabuurschap van de schamelen, de tobbers, de simpelen,
de wrakken, die geen plaats konden vinden in een der woonhuizen
der groote stad, en die hier aangeland waren met heel hun hebben
en houden, dat soms uitsluitend bestond uit het verrafeld plunje,
dat slodderde rond hun scharminkelig lijf. Van de stakkerds, die
overal gestooten en verstooten werden, en die, daar ze toch niets
meer te verbergen of te verhopen hadden, aan die zonderlinge,
maar zoo vriendelijke en gemoedelijke « madame », gauw het laatste
onthulden wat hun nog overbleef :
Hun gekneusd en doorkorven gemoed, hun gegroefd en gerimpeld karakter.
Ten slotte is de artiste, na omzwerven in alle dee1en van dit
uitgestrekt gebouw, - een te weinig, haast niet gekend curiosum,
van het schoonheidsrijke Gent - beland in haar huidig atelier,
dat haast appartement zou kunnen genoemd.
Want in de ruime, hoog gewelfde werkplaats,· met het klein
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geruite, groote kerkraam, dat de drie vierden van den buitenwand
inneemt, komt nog een laaggezolderd, vensterloos vertrekje uit. En
is, volgens de archieven, het eigenlijk atelier de gewezen kamer
van den Prior, in het belendend plaatsje werd, naar 't schijnt, in
't geheim de H. Mis opgedragen tijdens de troebele dagen, vooral
van de Fransche revolutie. Da tafelvormende holte in den achterwand moet toen gediend hebben als altaar, voor de vogelvrij verklaarde priesters.
Na 't afdalen van het drietal arduinen treden, die toegang geven
tot de werkplaats, bevindt men zich in een derde vertrek, half kelder,
half kamer, dat de bewoonster tot terras, tot ontspanningsplaats
dient. Vandaar geniet men, door een zijraampje, het heerlijkste zicht
op dit stille stads gedeelte, zou men zich haast in Venetië wanen,
bij het zien van die langs den voet van het klooster schurende, in
de verte verlijnende Leie, wegschietend onder de Sint- Michielsbrug,
naast de kerk toegewijd aan dien Aartsengel, en weerspiegelend het
slanke torentje van 't postkantoor. Het is er, ook midden den dag,
zoo stil, zoo wegend stil, alsof het heden hier luistert naar de middeleeuwsche sagen, verteld door de oude en toch onveranderde rivier.
Zoo stil, zoo plechtig stil, dat de werkelij~heid zoetjesaan vergaat
in droom, dat de droom ongemerkt groeit tot werkelijkheid, dat de
gedachten gestalten krijgen, dat de gestalten gedachten worden,
en dat de indeeling van jaren of eeuwen verwischt en vergaat in
den alles vereenigenden, alles opslorpenden cos mos van het Zijn.
Doch de rust hier wordt zelden genoten door deze onrustige,
die, na het scheppen van een wereld, in zich nog den altijd maar
heftiger aandrang voelt tot het scheppen van werelden. Gauw keert
ze dan telkens ook terug naar boven, naar de hooge, holle zaal,
waar een deel van de door haar geschapen wereld haar omringt met
ûjn in lijnen gestold, en toch zoo onstuimig leven.
Vooral, wanneer de avond traag komt binnengegroezeld, en
de dag vervaagt en vergaat aan de verpaarsende lucht, waarop de
prettige puntgeveltjes der oude huizen aan den overkant der Leie
al scherper hun hoekige of golvende karteling snijden, - vooral dàn
krijgt die wereld een heimzinnig, een ontstellend leven. Als op de
schouw de twee kaarsjes in de koperen kandelaars ontstoken worden,
en hun matros schijnsel schuchter schemelt in 't doezelig donker,
komt er een zonderlinge bezieling in de figuren van die idioten
aan de wanden, van die harpijen op de ezels, van die misgroeiden
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op de arduinen vloertegels. Het worden wezens van een tot werklijkheid gedijde hallucinatie. Ze zijn als de vertegenwoordigers van de
duizenden, van de ontelbaren, waarvan zij het prototype uitmaken,
en die achter hen staan in eindelooze scharen van hulpelooze ellende
en verwaarloosde rampzaligheid. Beter dan ooit, begrijpen we dan,
waarom Cécile Cauterman, die eertijds ook schilderde, er toe kwam,
van alle kleur af te ûen, enkel in de alles omvattende lijn, enkel
in het alles weergevende zwart en wit, haar wereld te voorschijn
te halen. Want alle kleur is hier overbodig. Alle kleur zou hier de
doordringdheid van uitdrukking, de felheid van gevoel, het ontzaglijke van leed, het schrijnende van miserie schaden. Het uit die maskers van doffe stompzinnigheid, of grauw gebrek, of gluipige ontaarding, aangrijnzend leven der onderwereld van de onbewust of
onverschillig voortfuivende menschheid, is z66 intens, zoo geestontstellend, zoo hartbevangend, zoo zieldoordringend, dat de nochtans groote meester van de lijn, het licht en de schaduw, de beroemde
etser Jules De Bruycker, bij zijn eerste bezoek aan dit atelier verrast
en verrukt verklaarde, tot nog toe slechts over een tuin muurtje gekeken te hebben, terwijl Cécile Cauterman, integendeel, geschouwd
had in 't onbegrensde. En .... dat daarna in de werken van De Bruycker
de onmiskenbare sporen van dit bezoek aan Cauterman's atelier
opvallend zichtbaar waren.
Die merkwaardige kunstenares heeft zich, langs het pad harer
belangstellende deernis met de misdeelden, gewaagd tot op den uitersten rand van 't gebied der menschelijke mogelijkheid, om uit datgene,
wat geducht wordt als gevaar en gemeden wordt als besmetting,
nog de schoonheid te puren, waardoor de onbewust of onverschillig
voortfuivende menschheid wordt tot bezinning gebracht. En van
bezinning, tot erbarmen. Want ook hier is, overtuigender en indrukmakender dan het schranderst ontleden van Wetenschap, dan het
krachtigst pleidooi van Philantropie, het ontroerend betoog van
Kunst.
CONSTANT EECKELs.
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De Duitsche Jeugd (I)
door E. P. W. Verkade.
Mijn ambt van gastpater bracht me natuurlijk in aan~
raking met de z. g. Jeugdbeweging, vooral met « Quikborn ».
Daar echter in de laatste oorlogsjaren de reislust bij de jeugd
in sterke mate toenam, werd de plaats waarover ik voor de gasten
beschikte, beslist ontoereikend om allen te herbergen die kwamen
schellen aan de kloosterpoort. Velen waren trouwens aangetakeld
op een wijze die hun den toegang tot het klooster onmogelijk maakte.
Zekere lieden verraden op dit punt, ook nu nog, eene ongelooflijke naiveteit. Zij schijnen geen onderscheid te kennen tusschen
den openbaren weg en het klooster.
Ik moest dus trachten een onderdak in te richten voor deze reizende gezellen. In onze kleine brouwerij vond ik eene geschikte kamer.
Het gebouw lag aan de groote baan, een beetje terûj van het klooster

en had een eigen toegang. In dit (I tehuis» maakte ik een strooleger
gereed voor ongeveer twintig man. Ik zorgde voor eene groote tafel,
een paar banken en hing eenige platen aan de wanden. Het zag er
zeer geschikt uit en wanneer des avonds de jonge menschen bij
elkaar zaten, ging het er lustig toe. Na ons avondmaal verzamelde ik
de broodresten, die de paters hadden achtergelaten, want in oorlogstijd kregen we geen brood dan op vertoon eener kaart, haalde
in de keuken een emmertje soep en trok daarmee naar mijn gasten.
Nadat alles verorberd' was, werden, met begeleiding van viool en
guitaar, enkele liederen voorgedragen. Dan werden de kompleten gezongen en daarop ging het gezelschap ter rust. Den volgenden morgen
bracht ik hun een kan koffie met melk en na het ontbijt togen
de trekvogels verder; nadat zij het nachtverblijf voor de volgende
(I) E. P. Willebrord Verkade heeft thans het vervolg voltooid op zijn levensverhaal, waarvan het eerste deel : • Die Unruhe zu Gott ", voor enkele jaren zooveel
belangstelling wekte. Het tweede deel Wdaraan dit hoofdstuk is ontleend heet IC Der
Antieb ins Volkommene " en verschijnt bij Herder en Co, Freiburg. De vier volgende afleveringen zullen daaruit belangrijke en uitvoerige fragmenten
bevatten.
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gasten in orde hadden gebracht en hun naam in het gastenboek
hadden ingeschreven.
Het gastenboek uit die dagen is een interessant dokument
geworden. Velen hebben bij hun naam een gedicht of een teekening
gevoegd; maar niet enkel Quickborners komen daarin voor; ook
vertegenwoordigers van andere jeugdbonden. Hebreeuwsche letters
getuigen dat hier ook Joodsche trekvogels een onderdak hebben
gezocht.
Mijn medebroeder P. Ildefons Martin heeft later dit « tehuis»
vergroot en voorzien van bedden. Nu (1931) is het een echt « Jeugdtehuis » geworden dat in zijn mooie uitrusting een artistiek uitzicht
heeft.
De Jeugdbeweging is thans tot stilstand gekomen. Volgens mij
hoofdzakelijk om twee redenen : omdat de machienencivilisatie van
ons technisch-economisch tijdperk, waartegen zij zich verzetten,
vooralsnog veel sterker is gebleken dan zij zelf en omdat de nieuwe
gedachten die hen bewogen geleidelijk gemeengoed zijn geworden.
Zij gingen vooral uit van dit princiep: dat de jeugd niet alleen in
hare verhouding tot den lateren leeftijd, maar ook in haarzelf iets
te beteekenen heeft.
Door de strenge eischen die de jeugdbeweging aan hare
medeleden zoowe1 physiek als moreel stelde, is slechts een klein
deel der jeugd toegetreden. Het bevreemdende, aanstootwekkende
optreden van partikuliere groepen kan daar ook toe bijgedragen
hebben. Maar er is haast geen goedgeleide jeugdvereeniging die haar
niet iets te danken heeft.
Dat wat zij als einddoel nastreefden : eene algemeene levenshervorming onder leiding der jeugd, is een utopie gebleken. Met
recht heeft dan ook iemand gezegd, dat de eigentlijke drager van
leven en cultuur te allen tijde de man is geweest en niet de jongeling.
Intusschen heeft de nieuwere jeugd van zich laten hooren.
Indien we een kenner van dezen tijd, Georg Steinhausen, gelooven
mogen, dan is deze generatie zoo verschillend van de jeugd-generatie die haar voorafging, als het expressionisme van de « Neue Sachlichkeit» verschilt. Steinhausen kenmerkt haar als volgt: Idealisme,
geloof, alle romantiek en sentimentaliteit zijn verdwenen of tenminste
teruggedrongen. Geen jonge opgewondenheid, geen exaltatie meer,
maar vroege zelfzekerheid, gevatte doelbewuste beheersching van het
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uiterlijk gekompliceerde moderne leven, een vrijmoedig aanvaarden der werklijkheid zooals ze is, - ekonomie is noodlot - zonder
verwerpen, maar ook zonder erkenning van innerlijke banden; uitschakeling van de gevoelswaarden, van de ziel, van het hart. Althans
geen uiting van innerlijk gevoel, geen hartstocht meer, maar koelheid. Geen eigenlijk egoismus evenwel - het « Ik» trede achteruit
voor het zakelijke geheel, - maar anderszijds eene zekere souvereiniteit van het « Ik », van de neigingen en grillen in het private leven,
een teruggang van alle oudere zedelijke traditiën; vaak zelfs van alle
zedelijke wetten.
Voor zulk een jeugd kan ik me niet begeesteren. Zij gelijkt te
veel op het vooroorlogsch « tüchtigkeits »-type, dat de Duitschers
in het buitenland zoo hatelijk heeft gemaakt. Goddank staat er
naast deze jeugd nog eene andere, zooals in het moderne
kunstleven zich nog andere strevingen doen gelden dan de
« Neue Sachlichkeit». Schrikwekkend is intusschen de snelle
wisseling der huidige levensvormen. Hoe standvastig staan daar
tegenover de religieuze orden! Zij zijn geankerd in het eeuwige
en bezitten een vasten grondslag in hun regel. Maar die werd niet
in der haast aaneengeflanst zooals tegenwoordig zoo menige grondwet. Hij is het levenswerk van een door God verlicht mensch,
die, steunend op de Goddelijke openbaring in Schrift en Overlevering, door lange ervaring geleerd, uit den schat van zijn geest en hart,
iets ouds en nieuws tegelijk weet te scheppen. Wat de ordestichters
hebben neergeschreven is geen bedachte, maar zuivere doorleefde
waarheid. In hun eischen hielden zij rekening met de krachten der
zwakkeren en schreven niets voor, wat zij niet zelf door eene lange
oefening hadden beproefd.
Intusschen, de jeugdbeweging was er en ze leeft voort in de
jeugdbonden die uit haar ontstaan zijn. Moge in hen de gedachte
der levensvernieuwing door waarheidsliefde, eenvoud en natuurlijkheid levend blijven. Moge de diepe zin dezer drie hoofddeugden
steeds duidelijker erkend worden. Want al te dikwijls wordt waarheidsliefde met onbeschaamdheid en driestheid, eenvoud met armoede en naaktheid, natuurlijkheid met naturalisme verward. Moge
het goede niet enkel erkend worden, maar zich met dwingend geweld aan de jeugd opdringen. Want de beste inzichten en de beste
voornemens hebben weinig waarde, als zij overgelaten blijven aan
grillen en niet in daden worden omgezet.
aI6

Sinds het begin der jeugdbeweging is er veel schoons en edels
over het jeugdleven gezegd en geschreven, vooral door de jeugd
zelf. Er werden verscheidene pogingen ondernomen, goede en kwade
ervaringen doorgemaakt. Nu zou het, volgens mij, tijd worden dat
een klare geest voor de jeugd een regelboek schreef, zooals
Benediktus het voor de monniken deed. Een regel die door de hoogere bezieling van zijn fundamenteele gedachten, zijn vastheid, zijn
mildheid, zijn ruimheid en zijn gematigdheid, een veroverende
kracht zou bezitten. Als voorbeeld op vele punten, denk ik aan den
Brief van den H. Paulus aan de Kolossenzen. Edele jeugd streeft
niet enkel naar vrijheid, maar toont ook zin voor gebondenheid.
Dat heeft het onthaal bewezen dat Herman Hefele's boek :
• Das GeseB der Form» in hun midden genoten heeft.
Mijn verhouding tot de jeugdbeweging is slechts een dienende
geweest. Ik heb me weinig beziggehouden met hare problemen. Wat
me aantrok in haar was de religieus-zedelijke ernst en de zin voor eenvoud en bescheidenheid, die ik bij velen uit deze jeugdbonden aantrof.
We hebben onder ons eene talrijke schare vroegere Quickbomers, die allen met voldoening op hun jeugdtijd terugblikken en dankbaar zijn voor den spoorslag die zij in Quickborn ontvangen hebben. Wat mijzelf betreft, denk ik steeds met vreugde
terug aan mijne drie verblijven op Burcht Rothenfels, het heiligdom
der Quickbornbeweging. Die schilderachtige Burcht ligt op een
heuvel, vanwaar men het heele Maindal overschouwt. Niets past
zoo goed bij dit landschap als de langzaam heenglijdende houtvlotten, die zich gewillig laten meedrijven op den stroom. Ik heb
daar op de burcht een zuivere atmosfeer gevonden.
Telkens waren daarboven veel jonge lieden bij elkaar. Jongens
en meisjes, uit alle Duitsche gouwen, met denzelfden geest bezield,
opgeruimd en hartelijk, openhartig en mededeelzaam. De jongens ridderlijk en de meisjes vrouwelijk. Bij mijn eerste bezoek in het jaar
19::U was ik slechts toeschouwer. In 1923 en 1925 hield ik er een
(t werkweek 11. De eerste maal sprak ik over (i het werkende leven»
in aansluiting aan Ruysbroeck en de tweede maal over «( gezond
zieleleven ». Meestal hield ik die voordrachten in open lucht, in de
schaduw van de Burcht of in het nabijgelegen boschje, waar de «Philosophenweg» langs loopt. Voor mij was het iets heerlijks; ik hooP
niet minder voor mijne toehoorders.
2 17

Sneeuwdag

Lach nu je ziel, 0 christen-kind
tot blanke wijslijkheid
en kus de bleeke vingren van den tijd,
die vreugden tot witte ruikers bindt.

Wees nu niet droef, 0 christen-kind;
zie, hoe verheugenissen wijd en zijd
als bloesemende, sneeuwen weelden zijn gespreid,
hoe elk klaterkristal van vreugd zijn eigen witte plaats vindt.

Hef nu je hoofd, blij-droef christen-kind
weet: al smarten-zaad heeft tijd gewijd,
stil aan het hart van Christus geleid,
zie de witte bloesems lokken christen-kind
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Memento quia pulvis es.
I

Menseh:
Dit is mijn trots :
te staan gekweld als geen,
te staan en aan mijn voeten wild geklots
van tuimelende hartstocht; cm mij heen
de roep van vele wenschen; in mijri hart
een echo, die zijn leegte tart.
Hoe zal mijn lot
zich schragen aan zich zelf
en reiken tot den sterren-hoogen God
en dreigen onder 't sterren-zwaar gewelf
tot aan het steunpunt van dien weversstoel,
waar wendend gaat mijn levensspoel.
Ik sta en God
staat hooger, als een macht,
die met de steunsels van mijn wezen spot
en afbreekt uur bij uur, mijn menschenkracht,
tot ik, gesloopt, en bleek en traag van bloed
mijn kern van dood erkennen moet.

31

9

II

God:

Dit is mijn woord :
Ik voer mijn leven in
de diepten van mijn wezen immer voort
door eeuwigheid van eindeloos begin
en rusteloos beweegt mij enkel rust
en roert tot soevereine lust.
Zoo sta ik stil
in 't midden van mijn Zijn;
bevestig met mijn opperst klaren wil
den schoonen vorm en kleur en zuivre lijn
van mijn inwendigheid, en zet mijn geest
te proeven aan dit godd'lijk feest.
Gedenk dan mensch
en tart mijn goedheid niet :
Ik spot niet met de doodelijke grens,
die ik aan 't weefsel van uw wezen liet;
want aan dien rand, de ik het kostbaar bloed,
dat allen dood weer leven doet.

aao
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De Moeder
door Robert Van Passen
Pieke was maar pas van een kinderbed rechtgekomen, toen op
een avond heur man thuisgebracht werd op een draagbaar.
Haar man was kooldrager aan de booten. lederen ochtend trok
hij op, met den eersten trein; •s avonds kwam hij terug, met zwaren
stap, moe van het sjouwen en gaan altijd dien eenderen gang van
zwijgend zwoegdier. Dien ochtend had hij plots een duizeling gehad,
was in den kolenbunker neergestort. En daar lag hij nu vóór haar,
den schedel verbrijzeld, dood, in de akeligheid van zijn misvormd
gezicht.
Zij schreide niet. Ze wist dat het ongeluk haar vervolgde. Ze
stond er bij, gelaten, met 'n zware vracht op haar adem; peinzend
over de moeilijkheden die komen gingen, over de lasten en de zorgen
en al de miserie. Daarop begon het borelingske te krijten in zijn
houten bak. Ze nam het in haar armen, verteederd plots: « Gij sukkelaar toch 1••• »
Pieke wist nu dat ze alleen achterbleef met heur drie kinderen.
Er was niets aan te doen, ze moest vooruit. Het is misschien gemakkelijk, te huilen en leelijk te doen om uw gestorven man, als ge rijk zijt.
Maar wij, Pieke, wij hebben niks te pruttelen; wij moeten vooruit.
Zoo gaat het leven. En zij wist wat het leven was. Acht kinderen
gehad. Vijf gestorven. Een aan de pokken. ,Een ander aan de kroep.
En drie, rats achtereen, aan vallende ziekte. Zeker een kwaal langs
haar man's zijde. Vijf kinderen, half volgroeid, gereed om mee te
helpen op het veld. Nu haar man verongelukt. En drie kleine gasten
op den arm. Zij wist wat het leven was!
Den volgenden dag hernam ze heur werk. Ze woonde daar
ergens achter de dennebosschen, tusschen de vennen en de heide;
een leemhut met wat schrale grond er rond. Ze greep de spade en
begon te spitten. Ze dacht aan heur man die nu dood was. En dat nu
alles anders ging worden. En ze wroette voort.
Als Pol, het kleintje, huilde, binnen in de hut, kwam ze recht
en ging de geit melken. Gelukkig, dat ze de geit nog bezat. Zoo was
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de grootste ~org vermeden. Maar op 'n ochtend stond de geit droog,
en Pol had geen eten meer. Dien nacht trok ~e met een emmer de
richting van de rijke boeren op, en melkte de koeien die in de wei
gebleven waren. Het was immers van den overvloed, dat mócht ge
nemen: U helpen doen ~e toch niet, die rijke sloebers 1 lederen nacht
trok ~e nu op, en Pol groeide dat het plezier was om ~ien.
Naarmate Pol grooter werd, begon ~e ook meer van hem. te
houden. De twee oudere meisjes liet ze maar loopen, het kon haar
niet schelen wat er mee gebeurde, hoe eer het huis uit hoe liever.
Maar Pol was heur uitverkorene. Hij kreeg stilaan een spichtig gezicht, als van een havik, en ze glunderde stil voor zich heen omdat
~e steeds duidelijker in hem haar eigen scherpe, leelijke trekken herkende. « Fieke Fret» noemden de menschen haar, om haar sprieterig
ge~icht, scherp als van een fret. « Een echte Fret! » lachte ze voldaan
als ~e Pol aanschouwde.
Pol ging nu ook naar school. Hij leerde niets, was de eerste
spitsvil en vond er zijn behagen in den meester op allerlei wijzen te
sarren en te judassen. Hij kreeg slaag dat zijn hersens ervan ronkten,
maar zijn kop was hard als een kei, hij schreide niet, zinde alleen op
weerwraak, later, als hij groot zou zijn.
Fieke kon dan opstuiven tegen al die groote Jannen die heur
jongen sloegen of deden schoolblijven, die loebassen die er op uit
waren arme, kleine stumpers te pijnigen en te beduvelen. Er kwam
een haat over haar, tegen al wat ginder in het dorp woonde, al die
begoeden, die schijnheiligaards die samenspanden om hen te vervolgen. Ze trok Pol vaster tegen zich, en stak haar vuist op naar de
anderen, die haar tegengrijnsden van achter de bosschen.
Toen ze veertien jaar waren, vonden de twee oudsten een dienst
als meid in de stad. Zoo bleef Fieke met heur jongen alleen. Twee
eenzamen die zich wegsloten in hun armoe en hun wrok. Stilaan had
Fieke zich de kunst eigen gemaakt, de menschen uit te buiten en
te bedriegen. Eens had ze voor een zieke boerin een drankje gemaakt
en er deze dadelijk weer op de been mee geholpen. Heur faam liep
het dorp rond. De boeremenschen, van natuur afkeerig voor 'n dokter met al z'n steedsch geflikflooi, kwamen bij voorkeur bij Fieke
Fret te rade, als ~e ziek waren, als koeien of geiten iets mankeerden, als de kwade hand over hun stal gekomen was of als hun kinderen van « den ouden man» gekweld waren. Fieke Fret had raad
voor allen, verkocht ulf;es en kruiden tegen allerlei ziekten, molle2.22

pooten tegen kinderstuipen, galnoten tegen kramp, zijden draadjes
voor goede bevallingen, kwam de behekste stallen belezen en «den
ouden man» uitdrijven. In haar vuist lachte ze om de domheid van
al die menschjes. En grinnikend borg ze 't geld weg, smoezelend
voor zich heen van stil plezier.
Pol was nu 'n groote jongen, hoekig en lomp, met 'n scherp
gezicht lijk het hare. Een echte fret. Op school had hij niets dan kwaad
uitgestoken. Hij kon niet eens zijn naam schrijven, maar des te beter
wist hij strikken te zetten voor hazen en konijnen, netten op te hangen voor merels en kwakkels, snoek te vangen in de hofsloot van het
kasteel, eieren te gappen, bij de boeren en bij ongeluk wel 'ns een
kip in zijn zak weg te moffelen, als die toevallig, heel toevallig kippen zijn zoo dom; ze weten niet waar ze loopen! - onder zijn
voeten terecht kwam.
Fieke stond in bewondering voor heur jongen.
- Ge zijt me de rekel! lachte ze, en om haar liefde uiting te
geven greep ze hem vast en kittelde hem in de lenden tot hij giechelend ineenkromp, als een dier dat geaaid wordt en v,ergaat van zaligheid.
Het gebeurde wel eens dat de boschwachter langs hen kwam
en wantrouwig in het keukentje rondkeek, maar Fieke gebaarde
zich stom tot ie weer weg was, schoot dan in haar hysterischen hiklach. Eens kwamen de gendarmen de hut binnen. Er was dien nacht
gestolen op de pastorie, en de verdenking viel op Pol die den avond
te voren in de omgeving gezien was. Ze doorzochten alle hoekjes
en kanten maar vonden niets.
- Pas op voor uw kereltje! zeiden ze dreigend.
- Zoo'n braaf manneke! deed Fieke.
Als Pol 's avonds thuiskwam, vroeg ze of hij het was die op de
pastorie gestolen had, dien nacht. Hij bezag haar en vloekte :
- Da' zijn mijn zaken!
En toen ze bleef aandringen had hij haar ' n slag in het gezicht
gegeven. Ze duizelde en sukkelde weg. Het was de eerste maal dat
hij haar sloeg. Ze lag er over na te denken, dien nacht, met een pijn
omdat hij van haar vervreemd scheen plots, maar toch met een fierheid dat hij zoo sterk was en niets of niemand ontzag.
Op een middag bracht de veldwachter het bevel dat Pol zijn
dienstplicht in het leger voltrekken moest. Pol vloekte, zette zich
schrap, gromde dat hij niet gaan zou. Ze konden stikken, de lamme223

lingen! Dat ze hem gerust lieten, hij vroeg hun toch ook niks! Maar
Fieke schrok voor de gevolgen, en met taaie volharding, iederen dag
een beetje, wist ze Pol z'n eigenzinnigheid te breken. Op een donkeren regen-ochtend trok hij op. Fieke stond in de deur. Ze was
'n oud vrouwke, een beetje gekromd en grijs; ze had behoefte aan
wat zachtheid. Maar Pol keek niet eens om, stapte met zijn loggen
stap van woedend dier den zandweg op en verdween achter het
bosch. Een verteedering kwam over haar, ze had haar jongen willen
naloop en, en hem nog 'n woordje zeggen, even maar, om heur hart
te verlichten.
Den volgenden dag stond Pol plots terug in de hut.
- De sloebers! vloekte hij en zwaaide woest met de armen rond.
- Wat is er? vroeg Fieke angstig.
- Ze kunnen stikken! brulde Pol; ik hou het daar niet uit!
- Zij-de weggeloopen, Pol?
- Natuurlijk! Wat dacht-e dan?
Hij bleef in de hut en hernam 's nachts zijn strooptochten.
Maar het duurde niet lang, de gendarmen kwamen hem halen en
brachten hem terug naar zijn garnizoen. Geruimen tijd vernam
Fieke niets meer van hem. Nu zal hij wel getemd zijn, dacht ze, of
misschien zit hij in 't gevang of bedrinkt hij zich iederen avond. Het
was of ze heelemaal verlaten was; of ze niet eens meer bestond voor
haar zoon. Als hij terug komt, zal ik hem verwennen, dan heb ik
hem weer voor mij alleen, besloot ze. En ze spaarde, gierig en schraapzuchtig, al het geld dat ze met haar drankjes en geneesmiddelen
aftroggelen kon.
Op een nacht werd ze gewekt door een vreemd gerucht. Ze
luisterde en hoorde permintelijk iets bewegen boven op het zoldertje.
Ze riep : « Wie is daar 1 » maar ze kreeg geen antwoord. Ze schoot
haar rok aan en siefte den trap op. Daar stond een man over het
kistje waarin al haar geld verborgen was. Zo schrok :
- Pol! zei ze angstig.
- Zwijg! grolde Pol en stak met gretige handen het geld bij zich.
- Pol! niet doen, Pol... smeekte ze en greep hem bij zijn jas.
- Zwijg! vloekte hij en duwde haar weg. Maar ze loste hem
niet, wist alleen het afschuwelijke van zijn daad :
- Ik ben toch uw moeder, Poll...
- Weg! Hij gaf haar een schop op ,r buik, dat ze kreunend
neerviel, en rende buiten.
:1124

Het duurde verscheidene dagen, vooraleer ze weer op dreef
kwam. Ze sjokte rond met heur moede voeten en wist niet hoe of
waarheen, heelemaal de kluts kwijt lijk een kindsch-geworden oudje.
Nu was ze alleen. Pol zou nooit meer terugkomen. Al wat ze gedaan
had, al heur werken, heur sparen, heur hopen, 't was alles nutteloos
geweest. De stad had hem beet. En ze ging maar rond, bestelde de
geit, knutselde op het veld, gaf drankjes mee, voor koeien en menschen hetzelfde, maar de grijns van stille pret en heimelijke voldoening op haar gezicht was tot een suffe onverschilligheid vervaagd en
het geld, dat de boeren haar gaven, weigerde ze te aanvaarden.
Weer kwam de veldwachter op een ochtend binnen. Ze schrok.
Ze hield niet van dergelijke gasten. Dat waren ongeluksvogels die
beter buiten mochten blijven.
- Wat is er? hikte ze.
De veldwachter vertelde dat in een kroeg een soldaat· vermoord
en heur zoon als de dader aangehouden was.
- Ge liegt! weerde ze zich uit al haar kracht.
- Hij is verdacht, hij droeg bloedvlekken op z'n broek.
- Onzin t gilde ze, Pol is geen moordenaar t
- Dat zullen we nog zient deed de veldwachter met 'n heimelijk
lachje dat beduidde : we hebben hem eindelijk, de loeder t
- Natuurlijk, gij-lie hebt hem altijd vervolgd, altijd getreiter4
en gejudast, as de burgemeester in z'n vinger sneed of as de meid
van den pastoor de melk liet overkoken, 't was altijd Pol de schuldige t Maar ik zal hem verdedigen, ginder bij die groote heeren, ik
zal zeggen dat ze liegen, allemaal. ••
- Wacht maar, ze zullen u wel zelf roepen, zei de veldwachter.
Een paar maal werd ze in verhoor genomen. Eindelijk, drie
maanden later, kwam de zaak voor het gerecht. Fieke trok heur zondagsche kleeren aan, gaf de geit eten voor drie dagen, deed de deur
op slot en begaf zich op weg. Het dennebosch ruischte in den stillen
herfstregen, een koude wind schuurde tegen haar rokken, moeilijk
strompelde ze voort door den mulligen heidegrond. In het dorp keek
ieder haar na; fier over haar bijval, stapte ze vinniger door en
groette hier en daar. Eindelijk bracht de trein haar in de stad. Ze
durfde niet ademen, in die grauwe, woelige straten. Ze dacht :
natuurlijk moest heur Pol hier verloren loopen. Maar 'n moord kon
hij nooit gedaan hebben. Zoo slecht was hij niet. Zij wist het. Zij was
zijn moeder. En ze moesten haar geloovenl
~~5

Op het gerechtshof moest ze langen tijd wachten. Ze zat sufferig
voor zich uit te kijken, moe en ijl van al het ongewone rumoer in haar
hoofd. Dan bracht een agent haar in een groote zaal vol menschen.
Het schemerde vóór haar oogen, al die geûchten die haar aankeken.
Net of ûj zelf ging aangeklaagd worden voor 'n onbekende misdaad.
Eindelijk zag ze haar jongen, geboeid, tusschen twee gendarmen.
« Pol! » zei ze angstig, maar ze werd voorgeduwd naar het midden.
De voorûtter vroeg haar wat ze wist over haar zoon.
- Hij is veel te braaf om iemand kwaad te doen! gilde ze; al
wat van hem gezegd wordt, is gelogen! Hij had u niks gevraagd,
waarom moest hij dan weg van huis! Zoo'n stad, dat is 'n hel! Maar
moorden kàn hij niet, dat is gelogen!
Het klonk schel en uitdagend. Dat hij haar geslagen had, en
bestolen, verzweeg ze.
- 't Is goed, moedertje! zei de voorzitter.
Dan stond Pol zelf recht.
- Bekent gij de moord? vroeg de voorûtter hem.
- Ja! zei Pol driest.
- Ge liegt! hikte Fieke uitûnnig; ge weet niet wat ge zegt!
Een meneer begon te praten, hooge, ronkende woorden die
Fieke niet begreep. Aan ûjn geûcht was te ûen, dat hij erg toornig
was. Hij wees dreigend naar Pol en Pol boog het hoofd. Fieke had
dien meneer z'n oogen willen uitkrabben, die fijne vent die er op uit
was de kleinen er in te lappen en de sukkelaars, die ûch niet v~r
dedigen mochten, te beschuldigen van al wat hem door het hoofd
schoot.
- Dan kwam er beweging in de zaal. De gezwoornen stonden
op om te beraadslagen. Het duurde niet lang. De voorûtter las het
vonnis « Schuldig aan moord, twintig jaar dwangarbeid.))
,
« Gij liegt, hij is niet schuldig! wou Fieke roepen, maar ze kon
niet meer. Heur keel werd dichtgewrongen en haar hoofd gonsde
als 'n kokende ketel. Ze moest ûch vasthouden om niet te vallen.
Ze was oud en klein, heel klein, en heur zoon was veroordeeld, heur
jongen. « PoL.» fezelde ze terwijl ze voortslefte, « Pol, mijne
jongen••• »
De trein bracht haar terug naar het dorp. Weer keken de menschen haar na, hoe ze zoo mizerabel en klein voortsjokte door de
schemering, en ze wisten genoeg. Pol ût vast, zeiden ze, lachend
226

omdat ze verlost waren van zoo'n bedreiging die hun alle rust ontnomen had.
Fieke Fret strompelde voort, door den avond, den langen zandweg op, naar heur leege hut. « Als hij vrij komt, ben ik allang dood, ))
wist ze plots en tranen schoten in haar oogen. De eenige tranen die
ze ooit gestort had. Ach ja, zoo is het leven, zei ze. Fieke Fret is er
gewéést en Pol is er gewéést. Daar is allemaal niks aan te verhelpen,
Fieke, zoo is het leven, we moeten vooruit tot we kapot zijn. En een
moeder heeft altijd het meest te verduren.
De dennen ruischten. In de verte blaatte haar geit. De nacht
viel over alles, de donkere nacht.
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Twee gedichten
voor Leentje.

I

We hebben van zoveel landen gezongen,
en ieder lied maakte u stiller weer.
In de ruimte van uw ogen drongen
de sterren verpulverd tot licht elke keer.
Hoeveel is van dat licht gebleven '?
want wijd moet dat land, waar ik telkens gekeerd :
geen dal is zo diep en geen heuvel verheven,
geen verlangen werd ooit aan zijn grenzen geweerd.
Breder dan mijn weg en eeuwig - jong en
zacht is het licht en trouw aan de reis.
We hebben van zoveel landen gezongen:
weet ge, welk is het paradijs '?
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Nu wagen weer die witte winden
dat lied door uw haar.
Altijd zal ik u vinden
zonder te zoeken. leder jaar
worden uw handen gewassen in het gestolde licht
van de lente over de brede bomen,
en de dromen
houdt ge daar zo klaar en zo dicht,
dat ik u naderen moet, elke dag weer.
In de nacht is de warme barenspijn,
in de morgen uw handen gevuld altijd meer,
en voor uw lippen de schaal met de sterkende wijn,
die uw handen nog houden: ze vallen niet neer,
en ze zullen nimmer geledigd zijn.

JAN VERCAMMEN.
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Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.
Op deze plaats werd reeds gewezen op het verheugend verschijnsel dat men in de laatste jaren, hoe langer hoe meer, het XVI eeuwsche
gebeuren is gaan bestudeeren in eigen geest; d. i. van uit een zelfstandige opvatting van ons bestaan als volk. Tot voor enkele jaren
bekeek men maar al te veel de zaken van Noord-Nederlandsch
protestantsch of van katholiek-Spaansch standpunt uit; men scheen
niet eens te vermoeden dat er nog andere factoren de personen bezielen konden : aan een eigen Zuid Nederlandsch beschouwen der
toestanden en gebeurtenissen dacht men niet eens. Dat dit thans aan
't veranderen is, bewijst eens te meer het verschijnen van het flink
werk van E. P. Dr. Em. Valvekens, O. P. (I).
Onder den druk van de troebelen en gewelddaden, die onze
bevolking onder het Spaansch regime te verduren had, treedt het
natievormend ferment met anti-Spaansche ondergrond duidelijk naar
voren en een Nederlandsch samenhoorigheidsgevoe1en, alhoewel
slechts in bepaalde lagen van het volk - is goed merkbaar. Het
aandeel van ieder der drie standen hierin is niet te onderschatten :
gaf de adel de politieke en militaire leiding, de geestelijken, in 't bezonder de regulieren, zorgden voor de bevoorrading der rebelliekas,
terwijl het volk het menschenmateriaal leverde ter verdediging der
wallen. Over deze actie zou er nog heel wat te schrijven zijn. Zulk
een studie is slechts mogelijk wanneer elke stand in zijn eigen kader
van psychologische, sociale, politieke en godsdienstige structuur
wordt opgevat en hun handelingen aan deze richtlijnen en toestanden
worden getoetst. In deze richting werd - alvast wat de geestelijkheid
betreft - reeds heel wat gepresteerd door E. P. Dr. Erens O. P. (2)
(I) P. EMIEL VALVI!Xl!NS, O. PRAEM : De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen
en de Opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585. Brussel, N. V. Standaard-Boekhandel,
1929; 287 blad%.
(2) AMBR. ERENS, O. PRAEM : Tongerloo en 's Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe
bisdommen in Brabant 1559-1597. Tongerloo 1925; 382 buo
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en E. H. Dr. Willocx (x); een niet te onderschatten waarde heeft in
dit opzicht ook het werk van den bekenden Premonstratenzer uit
Averbode.
In verband hiermede willen wij echter dadelijk aanmerken dat
de titel te min en te veel geeft van het onderwerp en zeker te weinig
naar het boven uitgestippeld plan. Te min omdat slechts de zuiver
poI1tieke daden der abten in het kader van den opstand worden behandeld, en over de handelingen der kanunniken weinig of niets wordt
gemeld. Stellig, de abten beinvloeden in groote mate ook hun ondergeschikten wat hun politieke opvattingen betreft, en daar waar het
niet gebeurt ontstaat er broedertwist, die niet aan heftigheid zal te
kort schieten, doch de betrekkingen tusschen kloosterlingen en de
opstandelingen zijn te erg verdoezeld om wille der abten.
Te veel, omdat men het vermoeden krijgt dat de Premonstratenzer abdijen een beslissende rol - gelijk in de Brabantsche revolutie - in de XVIe eeuwsche revolutie gespeeld hebben. En daar is
toch geen sprake van.
De moeilijkheid van zulke onderwerpen ligt dan ook in de verscheidenheid der bestanddeelen en de ongelijkheid der actie. Immers,
wel maken de Premonstratenzer abdijen een gesloten eenheid uit in
zake orde- en kloosterleven, maar van politiek standpunt uit zijn het
individueele eenheden. Te meer men kan de actie der abdijen niet
weg schakelen uit de algemeene werking der kerkelijke overheid en
daarom is er een niet onbelangrijke wisselwerking tusschen de feiten
van de nationale kerkgeschiedenis en de abdijen. Maar daardoor ook
dreigt gansch de eenheid van het werkte loor te gaan : meer dan eens
vindt men bezwaarlijk de groote lijnen van de actie terug.
Een andere vraag die hier ook wel gesteld moet worden : waarom
slechts de studie aanvangen in x576, alsof hetgeen voorafging reeds
bekend was?· Het schijnt wel, dat Eerw. Pater Valvekens zich heeft
laten beinvloeden door het boeiende, het pakkende, het antistaatsche
van de beschreven periode. Komt dit wellicht op rekening van zijn
journalisten-temperament?
Al deze bezwaren - van uit een standpunt gezien - ontnemen
niets aan de waarde van het werk zelf. Dat er heel wat in te leeren
valt zal deze bondige samenvatting wel aantoonen. Een twintigtal
(1) F. WILLOCX : L'introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Btu
et dans la Principauté de Liège. Louvain 1929; 318 bb;.

23 1

premonstratenzer abdijen hebben tijdens het Spaansch regime hier
te lande meer hun economischen dan hun godsdienstigen invloed
laten gelden. De losbandigheid en tuchteloosheid in de kloosters
nemen naar de meening van P. Valvekens, die hier veel zwartgalliger
kijkt dan zijn confrater pater Erens, erg toe. Voor optimisme in dit
opzicht is er geen plaats, tenzij men strak de toekomst inkijkt waar
het gedreun van de opmarsch der jongeren de periode van hernieuwing en verjonging inluiden. Vrij vlug kwamen nochtans de abdijen
van Averbode, Park, Tongerloo, Bonne Espérance, en Grimbergen
hun XVIe eeuwsche kwalen te boven; de andere volgden langzaam
en doelmatig, zoodat omstreeks I565 de toestand heel wat opgeklaard
was: een ernstige reformatie was begonnen; de geest van Trente had
geweldig ingewerkt op de levensopvattingen der kloosterlingen, wat
niet belette dat de abten anti-Spaansch bleven.
De nationale partij die anti-Spaansch, doch niet anti-Philips
was, evolueerde stilaan naar het « los-van-Spanje » en zelfbestuUi. Het
extremisme had de leiding en wie zou niet opkomen tegen Philips
het symbool der verknechting en voor de Nederlanden met hun oude
costuymen?
Nu dreigt voor de abdijen de vuurproef te komen: dra zullen de
Nederlanden in volle rebellie staan tegen den koning; « dan dreigen
de abdijen de volle oude wanorde opnieuw te kennen met al haar
droeve, lang, nasleep ende gevolgen.» (bI. 17).
Daarmede staan we met onze twee voeten in den opstand. Bij
Requesens' dood (I576) weet men niet te best waar naartoe: de eenen
wilden zelfbestuur, bevrijding der Spaansche souvereiniteit, vrijheid
van godsdienst voor de Calvinisten; de anderen wenschten herziening
van het bestuur in gemeenschappelijk overleg tusschen souverein en
gewesten; bevrijding van den druk der vreemde vendelen, behoud
van het wettig gezag, trouw aan den Roomsch- Katholieken godsdienst. In dezen toestand van hopelooze verwarring wordt het trt:ffen
van besluiten noodzakelijk; er was immers nog geen gouverneur
generaal aangestdd; dan maar de Staten- Generaal bijeengeroepen en
zien wat er te doen valt. Onbewust schier worden deze nu de leidende
kracht van de nationale partij. Met Oranje werd onderhandeld over
het herstel der oude orde en over den gemeenschappelijken strijd
tegen de Spaansche troepen, mits eerbiediging van kerken en kloosters; de onderhandelaars steken het ten andere niet onder stoelen
of banken dat zij zelf getrouw blijven aan den katholieken eeredienst
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en den ... koning Dit is overigens best te verklaren : men beoogt toch
in. de et:rste plaats vrede en rust voornamelijk door bevrijding van de
verafschuwde vreemde soldaten.
Over twee punten wordt druk onderhandeld : de veiligheid van
't volk en de overeenkomst met Oranje. De lichting der nationale
troepen werd noodzakelijk, daartoe hoorde er echter financieele steun,
die door de abdijen ruimschoots wordt verleend. De onderhandelingen met Oranje brachten de Pacificatie van Gent, die in feite, wat de
godsdienst betreft, den statu quo bevestigde. De gewelddaden der
Spaansche Furie, twee dagen na het afsluiten der Pacificatie, verhoogden den haat tegen al wat Spaansch was en brachten de 17 provincies
nauwer samen : meer dan ooit was er geld noodig, tegen een nieuwen
aanval der spaansche sercios kon alleen een flink nationaal leger
beveiliging brengen. De abdijen steunden hierin flink, met als gevolg
dat « de bisschoppen, de abten en alle goede elementen in den lande
aldus automatisch lid waren geworden der nationale partij. » (bI. 35).
In weerwil van elk meeningsverschil werd een algemeene aktie tegen
den vreemdeling ondernomen.
Lang duurde echter die eensgezindheid niet: de aan~telling van
Don Juan (3-ü-76) ontwikkelde de splijtzwam der oneenigheid bij de
rebellen. Van de twee partijen, de eene welke op een biJ.lijke overeenkomst met den gouverneur aanstuurde'; de andere, welke kortweg
van Spanje wou lOSScheuren, bleek de eerste de sterkste en alhoewel
de Unie van Brus!.>el (9-1-1677) de samenhoorigheid der Nederlanden
andermaal bezegelde toch bracht het Eeuwig Edict van Marche de
verzoening met Don Juan een heele stap vooruit. Aanvankelijk werd
het rustig in den lande, de abten keerden, nu de Staten-Generaal hun
taak afgedaan was, terug naar hun abdijen. Vele moeilijkheden zullen
deze in den beginnen aan den gouverneur niet berokkenen : al verliepen de onderhandelingen over de verkiezingen der te benoemen
prelaten in Park, Grimbergen en Averbode en de incorporatie van
Tongerloo bij 't bisdom den Bosch niet van een leien dakje.
Ondertusschen was er niet veel van de mooie verwachtingen die
men van Don Juan verhoopt had in huisgekomen : het wantrouwen
tegenover hem groeide aan en al wat hij deed verwekte argwaan : hij
zal zich dan maar terugtrekken in de citadel te Namen en ûch voor
den strijd gereed maken.
Nu gaan echter de poppen aan 't dansen: de Staten nemen de
leiding d,e.r zaken in handen en de verhouding tusschen Don Juan en
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de Staten, « vertegenwoordigérs van het volk, wiens recht hooger
staat dan dit van den vorst» is ten zeerste gespannen. Ze beschouwen
elkaar wederzijds als rebellen en meineedigen. In dezen roes van
antispaansche stemming krabbelt de geestelijkheid wat achteruit:
dadelijk worden zij dan ook door het volk voor handlangers van den
koning uitgemaakt en enkele abdijen o. m. St-Michiels te Antwerpen,
waar een Spaanschgezind administrator doorgezonden en de rebel
Greve hersteld wordt, ondergaan den invloed van deze nieuwe
strooming. Opgeschrikt door de consequentie der revolutionnaire
theoriën verkozen tal van abten in dien tijd terug naar hun abdijen
te keeren : zij worden de politiek momenteel moe. « De rasse vooruitgang van de rebellie leek hun alvast te gedurfd, terwijl hun momenteel
terugtrekken aan de durvende drijvers de gelegenheid gaf de radikale
gedachten te doen veld winnen)) (bI. 58).
De toestand ontwikkelde zich verder zonder hen en al spoedig
hadden zij te kiezen: ofwel de leiding aannemen van Oranje, ofwel
zich van de nationale zaak afzijdig houden. Immers Oranje had zich
met zijn hulptroepen op aanvraag der rebellen te Brussel gevestigd
en spijts de pogingen der katholieken om Oranje's invloed, en meteen
deze van het Calvinisme, te breken door de uitroeping van Mathias
tot gouverneur-generaal, bleef Oranje de onbetwiste leider. De abten
kozen het eerste, en niettegenstaande deze echte revolutionnaire daden
en het vervallen verklaren van Don Juan als landvoogd bleven zij de
nationale partij getrouw.
Gaandeweg bezorgden de Staten-Generaal alle zaken van het
landsbe~tuur : zoo be~listen zij ook over de kerkelijke aangelegenheden: een buitenkansje voor hen was het feit dat de abtsverkiezingen
onder Don Juan nog niet waren geschied; dadtlijk bekommeren zij
zich om de benoemingen in de openstaande plaatsen en te Averbode,
Grimbergen en Tongerloo evenals in andere niet premon"tratenzerkloosters worden de abten aangesteld. Overal zijn het natuurlijk
rebelsche abten! Het is immers de Staten vooral te doen om financiee1e
en politieke doeleinden. Opvallend dat meest al die rebelsche abten
met volle vertrouwen de toekomst inzagen. « Ze wisten van zelfsprekend dat ze niet zouden behagen aan Don J uan. Maar was die zelf
niet een rebel en een meineedige? Koning Philips zou hem stellig
niet als gouverneur handhaven, doch zou vrede nemen met Mathias,
den katholieken Habsburger, alles zou dan wel in orde komen.»
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(bI. 86). Wel erg naïef zoo'n redeneering niet? De desillusie zou dan
ook niet uitblijven.
Ook de rebelsche leiders gingen ntet een zeldzamen overmoed
de komende dagen tegemoet. Vrij vlug keerde de kaart en ze zagen in
hoe erg z~ misrekend hadden : de nationale troepen werden verSlagen,
de Staten Generaal trokken naar Antwerpen, de buitenlandsche hulp
faalde : Engeland en Frankrijk brachten ten slotte door hun wederzijdsehen naijver enkel verwarring. Don Juan op I Oktober I578
overleden werd dadelijk vervangen door Alexander Farnese, die in
militair en diplomatisch opûcht een andere kerel was. Intusschen
hadden de abdijen af te rekenen met 4 legers : dit van Casimir
(Engelsehen) Mathias, Anjou en Farnèse. De velden werden tot
woestenijen gemaakt en het kloosterleven was onmogelijk geworden.
Maar 't ergste begon pas : Philips erkende geensûns Mathias,
dus ook de verkiezing der abten niet; hij eischte volledige onderdanigheid aan den landvoogd. Paus Gregorius XIII onderzocht de zaak,
hield het principe van- 't gezag hoog en keurde de houding der
rebelse he geestelijkheid af. Toen de abten door allerlei uitvluchtsels
hun houding dachten goed te praten vaardigde de Paus, - die intusschen den koning tot mildheid jegens de Nederlanden aanzette,
besluiten uit die voor de katholieke rebellie de klare definitieve veroordeeling beteekende. Ook de abt-generaal der orde, schaarde zich, na
onderzoek der zaak, aan de zijde van vorc:;t en Pau~.
Zoo stonden de rebelse he prelaten voor de keuze : of den katholieken eeredien!>t of de rebellie te verloochenen. Intusschen bleek het
zonneklaar uit de feiten dat godsvrede tusschen katholieken en anderen een illusie was, ten andere de Unie van Utrecht (23-I-I579)
liet duidelijk in de kaart der Calvinisten lezen. Daarenboven ondervonden de premonstratenzer abten dat het voor of tegen Spanje hen
niet beschutte tegen de plunderzucht der hulptroepen. Bij het volk
had het slagwoord (, R.-K. godsdienst-spaanschgezindheid)) ingeslagen
en zelf de meest nationali!>tische abten ondervonden de zware gevolgen van deze meening. In de abdijen zelf ging het er niet rooskleurig
toe : de exodus op groote schaal nam een aanvang. Drongen werd
afgebroken, Veurne verwoe!>t, Averbode overvallen, St-lVIichiels overgeleverd aan de Lutheranen, Tongerloo verlaten en geplunderd. Dit
alles noopt t~t verzoening : « Ook in geval motieven van hoog er belang
niet zouden vermogen te bekeeren de partijgangers van de voorheen
besliste en glundere rebellie, de armoe, de hongel", en de velerlei
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lichamelijke. miserie zullen ten slotte de armen doen reiken naar de
zegevierende troepen van Farnese.» (bI. 137).
Maar dit alles was nog maar één aspect van de zware gevolgen
der rebellie : in het cominuniteitsleven ging het er niet beter toe.
Ook intra-muros werd de strijd met alle heftigheid uitgestreden;
overal heerschte er tweedracht. Vooral ter gelegenheid der abtskeuze
laaide deze broedertwist scherp op. Vooral in de jaren 1579 en 'So
beleefde men in dit opzicht moeilijke en dubbelzinnige toestanden.
Vrede toch kon alleen verwacht worden door een nederige overgave
aan Spanje: Farnese liet dan ook niets onbeproefd om hen daartoe
over te halen. De eerste die de rebellen verliet was abt Loots van
Park. Daarnaast bleven de abten van Drongen, Ninove, Veurne,
St-Michiels, Tongerloo en Averbode onverzoenbaarj op hun abdijen
worden dan ook strafmaatregelen toegepast en administratores gelast
met het beheer.
«Hiermede hadden de rebelsche abten de lange reeks van hun
desillusies doorgemaakt : hun met zooveel moeite samengebrachte
leger was verslagen; en vriend en vijand had te over geleefd op kosten
van bevriende evenals van niet bevriende abdijen. Alle autoriteiten
stonden radikaal tegen de rebellie gekant. In de conventen was de
vroegere tuchteloosheid met het groeien der verwarring in den lande
aan snoodheid ook gegroeid. En dan was het allerlaatste gekomen : de
schorsing, door de eigen partijgenooten, van den katholieken eeredienst.» (bI. 178). Kon het anders of ze moesten hun ouden trots
voelen breken en stilaan lust krijgen den knieval voor den koning te
doen?
In staatkundig opzicht was inmiddels de verzoening tusschen de
Waalsche gewesten en Farnese door het verdrag van Atrecht (12-91579) bevestigd geworden. De rebelsche abten zouden na 't naleven
van bepaalde verplichtingen ten slotte toch erkend worden. Daar het
hier echter alleen over de Waalsche gewesten gaat had deze verzoening
niet zooveel belang van ons standpunt uit, daar de prelaten der abdijen
van Bonne Espérance en Saint Feuillen het reeds vróeger voor den
koning hadden opgenomen. Omstreeks den zelfden tijd werd te
Keulen door toedoen der keizerlijke en pauselijke legaten een vredesconferentie belegd waar beide partijen naar een vreedzame oplossing
zochten; deze poging mislukte wegens de halstarrige houding der
Staten o. m. in zake het erkennen der gekozen prelaten, maar zij
bracht de verzoening van twee der voornaamste abten, deze van Mar336

ville en Sint Geertrui. Dit voorbeeld werkte aanstekelijk en na eenigen
tijd bleven nog slechts drie prelaten over, dezen van St-Michiels, van
Drongen en van Averbode die bij hun meening bleven.
Uit het verder verloop der gebeurtenissen maakt schrijver op
dat de abt van St- Michiels, Greve, wel zou gecapituleerd hebben voor
Farnese, maar dat zijn dood de verzoening verijdelde; ook prelaat
Baes uit Drongen wenschte de verzoening maar de dood verhinderde
deze. Alleen de abt Leefdael van Averbode bleef dus volharden; zelfs
hier zou men te oordeelen naar zijn briefwisseling met den abt van
Park niet mogen gewagen van « volharden in de boosheid»; had hij
nog wat langer geleefd ook hij zou zich verzoend hebben. « Aldus
waren alle rebelsche abten uit onze abdijen den weg naar Canossa
opgegaan. Van niet één kan met zekerheid gezegd worden dat hij
onverzettelijk bleef en ûjn trots niet heeft voelen breken.» (bl. 214)
En nu de RestaUlatie. De strijd in de verschillende kloosters
was ook na de verzoening der abten niet uitgestreden ; vooral SintMichiels geeft daar stichtende (1) !>taaltjes van. De aangestelde vicarii,
abt Vlierden van Park en abt Luc van Bonne Espérance hebben dan
ook geen plezierige taak, en moeten heel wat moeilijkheden overwinnen alvorens alles weer wat in orde is. Vooral prelaat Vlierden
heeft in dit opzicht flink werk geleverd. Onderwijs, tucht, regelorde,
zeden, alles werd hersteld naar Trentsche geest. Waar er nog tweespalt bestond o. m. te St-Michiels, Averbode, Grimbergen komt
Vlierden zelf alles regelen. Tongerloo werd ontlast van de incorporatie. In stoffelijk opzicht echter bleef de ar~alige toestand nog lang
nawerken; bijna alle abdijen waren verplicht g~ederen te verkoop en
om hunne gebouwen te kunnen herstellen en over 't algemeen liepen
er zoowat een twintig jaar overheen voor de abdijen weer vlot kwamen
uit hun ellendigen toestand zoo in stoffelijk als in moreel opzicht.
In een appendix onderzoekt de schrijver de rechtsvraag : was
een rebelsch abt wettig abt'? en hij besluit dat volgens het toen in
zwangûjnde premonstratenzer recht, die abt wettig was die Ie door
de religieuzen werd gekozen of aanvaard en 2 e door zijn vader abt
werd bevestigd. Dit was zeker het geval voor Leefdael van Averbode,
alvast tot in 1579; dit geldt niet voor de andere verkozen abten. Het
geval van Tongerloo blijft een speciaal geval, wegens het in corporatiebesluit en de schrijver trekt hier geen besluit.
Wanneer wij nu willen besluiten dan komen wij tot de volgende
vaststellingen.
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Ie De Z.-Nederlandsche abdijen - op enkele na, - waren allen
rebelsch gezind en de meeste bleven zoolang mogelijk in de revolutionnaire rangen.
~e Hun aandeel in den opstand mag niet onderschat worden.
3 e Ook na het terugtrekken der bisschoppen uit de rebelsche
beweging bleven de abten trouw aan hun partij. De schrijver betreurt
dat juist het oprichten der nieuwe bisdommen een rede te meer werd
voor de rebe1sche abten om den opstand te steunen en oordeelt dat de
abten hier gefaald hebben aan opofferingsgeest. Is dit besluit niet
wat te sterk? Had het oprichten der nieuwe bisdommen ook geen
politieken ondergrond? Waren de abten niet de beschermers der oude
vrijheden en moeten we dus niet veel meer rekening houden met den
geest der XVIe eeuw?
4e Ten slotte zijn alle abten den weg der verzoening opgegaan.
5e Het werk der restauratie in de orde ging moeilijk vooruit, zoodat men slechts circa 1605 van een hernieuwd leven mag gewagen.
« En wat nu te zeggen over de rebelsche abten zelf?» Wel niets;
de feiten zijn daar en ieder onbevooroordeelde lezer zal zelf wel zijn
gedacht daarover hebben zonder het « afwegen in het goudschaaltje. »
Zij hebben geen verontschuldigingen noodig. De abten staan in
·t· volle van den strijd en hebben gedaan wat ze oordeelden goed te
zijn voor eigen orde en eigen land. Krijgen we niet onwillekeurig het
idee dat de verhouding van deze abten tot vorst, Paus en orde niet
zoo kettersch was, als we hun kalme terugkeer naar vorst, Paus en
orde beleven? Zeker schijnt het niet dat die abten arrivisten waren
die « verbrand hebben wat ze vroeger aanbeden hadden)) om wat
materiee1e voordee1en. Wel een ongelukkig zinnetje als slot van dit
prachtig boek. Komt het allicht op rekening van de premonstratenzerziel of van de journalistieke vaardigheid van E. P. Valvekens?
Dit werk blijft alvast - niettegenstaande sommige gebreken,
die hooger werden aangestipt een flinke aanwinst voor de historiographie van Vlaanderen en 't verwondert ons dan geenszins dat het
bekroond werd door de jubelfeest-commissie voor de nationale
geschiedenis.
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BREITNER.
De tentoonstelling van Breitner's werken (1857-1923) in het
Paleis voor schoone kunsten te Brussel beleefde er een triomf. De
verzamelaars schijnen zich tot doelwit te hebben gesteld van elke
werkwijze, en van elk genre voorbeelden te laten ûen, zoodat we
den grooten Hollander konden bewonderen in zijne veelz;ijdigheid,
in zijnen groei, en in zijne rijke verscheidenheid : den schilder der
huzaren-charges en der trampaarden (het tragisch witte paard dat
als een wrak in de tliestigheid staat van den vallenden avond, is
overbekend door reproducties; het doek is helaas reeds deerlijk
gebarsten; inwerking der kleuren op elkaar of wat '?); den schilder
der grachten van Amsterdam, der huiz;enreien, grijs, droef in den
motregen met schielijk licht op den natten macadam, der nieuwe
kwartieren in aanbouw; den schilder der akten vol spannend leven;
hier leeren we daarbij Breitner kennen die portretten schildert,
japaansche figuren, bloemen (bij uitzondering op het bijna totale
overige werk, nauwkeurig vast omlijnd, met levendige tegenstelling
van kleuren); en ook den schilder van het straatleven •. Men "oelt
zoo goed dat Breitner's sympathie gaat naar het volk, en dat hij op
zijn minst, heel volksgezind was.
Dat volksch voelen brengt hem tot geen mooidoenerij, geen
ophemelen; lijk ze zijn, zijn ze hem mooi genoeg. Geen sentimentaliteit. Hoewel hij diep heeft aangevoeld als in het doek waarop
twee schooiers langsheen de Amsterdamsche gracht door den modderigen dooi plonsen.
Geen zoeken ook naar het pittoreske of naar het sierlijke. Geen
denken aan 't oordeel van toeschouwer of mogelijken kooper. Breitner
schildert voor eigen vreugde. En gelijk Vermeylen het schreef in
het inleidend woord, er kan van hem niets zakelijkers gezegd worden als dat hij schilder is. Hoe sober en hoe somber de kleurengamme
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ook weze, en hoe de kleuren ook worden aangebracht, ge zijt zeker
te staan voor struisch kloek werk, zwaar misschien, maar gezond.
Evenals bij Hals, en bij alle groote schilders is er bij Breitner een
groeiende losheid van penseelslag en een groeiende stoutheid waar
te nemen. Hij is braafjes in het zicht op Gracht dat eigendom is
van de Koningin der Nederlanden; later, b.v. in het doek met twee
spelende kinderen, en in het doek waarop karnavalviersters optrekken,
zet hij kleur tegenover kleur en penseelstreep tegenover penseelstreep als in een waagspel; maar hij is zeker van zijn waaghalzerij.

***
L. A. ROESSINGK.
In de zaal Wijnen werd er een overzichtelijke tentoonstelling
gehouden, een tamelijk volledig beeld van Roessingk's werk. Overrompelend is het niet, maar het geeft genegene sympathie voor
dezen fijnen geest en dezen veelbegaafden technisch heel ervaren
kunstenaar. Impressionist mag men hem maar kwalijk heeten;
zijn landschappen zijn de weergave niet van een moment, ze
zijn er te klassiek voor opgebouwd door indeeling in plannen,
in lichtpartijen en schaduwpartijen; en zijn soms te veel afgelikt.
Deze schilder wil zijne tableaux af, weert het hotsende en botsende,
vijlt, schaaft en snoeit, dat er ten lange laatste weinig blijft van den
eersten ovel'weldigenden indruk; hij moet zijn dagen versleten hebben in eeuwig gezeur over eene tint en in eeuwig gepieker over eene
lijn.
Waar we wèl impressionistisch werk krijgen uit zijn hand, b.v.
het kleine doekje «Aliceke» verbaast hij door zijn direktheid in aanleg
en koloriet. Ten andere, de portretten van Roessingk mogen er zijn :
zóó de jongenskop met het streuvelend haar, cc een bengel» met
astrante oogen, vol goedheid toch.
Maar Roessingk's roem moet verlegd worden naar een ander
gebied, tegenwoordig gesmaad en geschuwd, waar niemand bekent
thuis te hooren, dat nochtans alle eeuwen dóór betreden werd, en
ook nu meer bezoekers lokt dan wel wordt beleden. Roessingk haalt
er gaarne een geschiedenisje bij, eene anecdote, een zedeles, naar
verkiezen; en hij doet het geestig, fijn en spiritueel. Zóó het heerken
van Maldeghem, zóó « De Preutsche » en IC Men zegt». In flinke
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silhouette, in scherpe aflijning, in rake typeering staan ze afgeteekend tegen het landschap, dat enkel tot kader dient. Soms wil hij
moraliseeren, althans een algemeen gedacht uitdrukken : herinneren
we ons de pijpende dood uit voorgaande tentoonstellingen.
Uit deze doeken spreekt een fijne opmerkersgave; de kunstenaar vertelt, hekelt of moraliseert op schalkschen, speelschen toon,
waaronder men den dieperen klank der ziel hoort. Deze was misschien
wel de aangewezen weg voor Roessingk; hij heeft hem bewandeld
in 't begin en op het einde zijner artistieke loopbaan, en het is spijtig
dat hij daarvan is afgeweken : maar de wisselende mode, het geblaf
der kritiek, wie kan er steeds tegen op 1 In deze tafereeltjes schijnt
hij gemakkelijkst te bewegen; zij vervallen niet in overtollig en angstvallig gepeuter; zij zijn geborsteld met zorg, maar ook met beslistheid
en hebben soms een groote fijnheid van koloriet.

***
PAUL, JOOSTENS-GEORGES VAN RAEMDONCK.
Het winterseizoen verliep tot hiertoe in Antwerpen eentonig;
de crisis drukt zwaar op alles wat kunst betreft, en velen aarzelen
het risico te loopen van een tentoonstelling die sluit met verlies.
Dat het heel benarde tijden zijn, roept P. Joostens ons toe in zijn
doek « de engel en het hondje» (tentoonstelling zaal Hartveld) j
waar de schilder in lange sleepende kleederen als een engel van
middeneeuwsche kerkportalen door de wereld stapt, wordt hij nijdig
aangeblaft door een kefferken ; « primum vivere» luidt de bijtitel
van de schilderij : 't spook der miserie grijnst. Geen nood echter
dat deze schilder de hoog-gestelde idealen zal ontrouw worden en
abdicatie doen; heel de tentoonstelling legde getuigenis af van het
tegenovergestelde. Het was zoo wat een uitstallen van het werk der
laatste jaren. De zeven O. L. Vrouwen hingen er andermaal in hun
donker-fluweelen -gamme, ook de thema's over Brugge. Als men
deze werken vergelijkt met de laatsten in datum, dan valt een
bepaald streven op naar grootere monumentaliteit; de personen
missen het ziekelijke dat soms deed denken aan serre-planten; de
engel-pop met slechts half te betrouwen onschuld blijft weg; de
personen worden vaster gebouwd van binnen in en van buiten : er
is meer beslistheid. Het achterplan, het moge bestaan uit dooreen24 1

woelende vlakken of half-opdoemende figuren, blijft als een veld van
angstige droomen en hallucinaties waaruit de hoofdfiguur oplost en
ook wel bevrijdt.
G. Van Raemdonck stelde in zaal Aghte, enkele doeken, veelal
portretten ten toon; vroeger mochten we reeds wijzen op het sterke
karakter dier portretten; hun beeld blijft u bij. Ze roepen niet ,ze
onderlijnen niet brutaal, deze of gene bijzonderheid, ze nemen den
toeschouwer niet voor een schooljongen wien alles moet worden
uitgelegd, - dat schoolmeesterachtig gedoe is soms onuitstaanbaar
van aanstellerigheid - en geven juist hierom des te beter de ziel,
en het innerlijke weer, want dit laatste is niet zoo eenzijdig,als men
't wel verklaren wil. Ik denk hier aan het kleine doek dat een bekende
figuur voorstelt uit de Antwerpsche balie : gesloopt, ineengestort
lichaam, aristocratisch fijne maar bloedlooze en half doode vingeren,
het hoofd in moeheid neergezonken tegen den rug van den zetel;
verweerd, verrimpeld gelaat, waaruit alle leven geweken schijnt,
maar waarin vinnige, doordringende, fixeerende oogen al het leven
concentreeren. Het is misschien unfair het zoo brutaal te schrijven,
maar men krijgt den indruk te staan voor een loerende panther die
straks opveert. En meesterlijk stonden er twee werkwijzen tegenover
elkaar : romp en armen in eenige losse, schijnbaar onbedachtzaam
neergestreken penseeltrekken; de kop in geduldige haarfijne techniek.
H~t schoonste stuk uit de tentoonstelling, om de meesterlijke behandeling van kleur en lijn en de pakkende zielkennis was misschien
wel het portret dier matrona in zwart kleed en zwarten pels tegen
bruinen fonds; ouderdom en zorgen groeven hun merkteeken in
hoofd en handen, dikten de balken aan onder de oog en, maar
spijts sleetage, welke wilskracht, zelfzekerheid, overrompelend meesterschap sprak er niet uit heel deze verschijning. Dat worden conterfeitsels die ver boven 't gewone en 't individueele uitreiken, en
het portret worden van een stand en een klasse.
Van Raemdonck heeft daarbij eene bijna feillooze techniek;
hij weet wat hij wil, en hij stapt op het doel af, zonder zich in iets
gelegen te laten aan allerlei ismen met hun despotiek optreden.

Internationales Jahrbuch der Gemäldeauktionen für 1930; Verlag
Paul Neff, Berlin, geeft den verkoopprijs aan van circa 10.000 doeken
gedurende het seizoen 1928-29, en eerste helft van seizoen '29-'30.
Voor België worden de veilingen in zaal Campo en Hartveld te Anta4a

werpen, en in zalen Fievez, Giroux, en te Le Centaure te Brussel
opgegeven, ten minste voor de doeken die boven de 500 mark gingen.
Hans Tietze schreef ervoor een korte inleiding waaruit we eenige
beschouwingen vrij vertalen.
De verkoopprijs hangt af van plaats, tijdsomstandigheden
en ook wel van heerschende mode. Hij kan worden opgejaagd
door fiktieve verkoop en ; bijzonder als een goed gevestigde kunsthandel een grooten voorraad beût en gestadig nieuwe artikels op
de markt kan smijten; dat geldt dan bijzonder voor moderne werken,
waarvan men een stock kan aanleggen. Maar in 't algemeen mag men
de kurve der prijzen als maatgevend aanzien.
Als meest opvallende trek voor de huidige tijden mag men aanstippen het hooge prijsverschil tusschen groote en kleine meesters;
een goed doek van een minderen kunstenaar kan kwaliteit, en als
historische beteekenis een zwakke prestatie van een grooten meester
overtreffen; in finantieel opzicht is het tegenovergestelde waar. Dat
ligt aan velerlei factoren. Het sterren-systeem geldt ook hier :
wij interesseeren ons enkel aan het hoogste. Verzamelingen worden
heden bijna uitsluitend met commercieel doel aangelegd, en voor
de groote meesters alleen wordt een boom aangelegd. Het meerendeel
der werken gaat naar musea, en deze willen representatieve werken,
en werken van meesters, wier naam ook door den leek gekend is.
Naar zulke doeken is er dus groote vraag.
Particulieren kunnen ûch minder en minder de zoo hoog opgejaagde werken aanschaffen; zoo sterft het ras der schilderijen-verzamelaars stillekens uit. En de ondergang van den middenstand
heeft tot gevolg dat kunst van tweeden rang veel van hare waarde
inboet. En wat de moderne kunst betreft, buiten Frankrijk komen
ze weinig in openbare veilingen voor; men is kleiner behuisd, de
moderne aanleg der kamers is vijand van doeken, en de moderne
kunst staat verre buiten 't leven.
Uit den mangel aan werken van beroemde meesters, ontstond
onvermijdelijk vervalsching. Dees laatste tijden beleefden uitgebreide
en welgeslaagde vervalschingen. Toch heeft dat in den regel niet
geschaad aan den marktprijs. Maar waar de vervalsching een heel
terrein schijnt te bestrijken, is zulks wel het geval. Doeken van
Van Gogh zijn uit die reden fel in prijs gedaald; en de jongste Milletaffaire heeft het verlangen naar zijn werken fel afgekoeld.
Uit de gemaakte prijzen (de opgave is in Mark) blijkt dat de
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italiaansche, hollandsche en ook de engelsche meesters uit begin 18eeuw opbod maken.
Er dient echter opgemerkt dat de veilingen geen waarborg
zijn voor authenticiteit; een werk aan een grooten meester toegeschreven,

~al

als twijfelachtig, een minderen prijs gaan.

Ghirlandajo (portret van een jonge Florentijnsche) steeg tot
750.000 M.; Fra Filippo Lippi (Madonna met Kind) tot 523.000 M;
Filippino Lippi (Geboorte), 300.000 M.; Lotto (portret van man
en vrouw), 310.000 M.; Luini zelfs werd voor het doek, H. Agatha
in halffiguur, opgejaagd tot 260.000 M.; Tizian (portret van Barbara) haalde 154.000 M.; en een portret van Raffaël bracht het tot
42.000 M.
Hobbema staat bovenaan bij de Hollanders; eene hofstede onder boomen, bereikte 612.000 M.; dan komen Terborgh (vrouw
met brief) 493.000; Rembrandt (Krijgsman) 332.000; J. Steen
(oestereetster) 323.000; Adriaan Van de Velde (strand bij Zandvoort) 105.000; Ruysdael, 70.000. Ook Mieris, Cuyp, Hals, Maes,
gaan de hoogte in.
Gainsborough (colonel Craggs) 310.000; Reynolds, 267.000;
Romney, 182.000.
'
Van Dyck (portret van J. Le Roy) 365.000; Mabuse (Maria
met Kind) 95.000; Rubens (Decius Mus) 45.000; Brueghe1 (Boerenkermis) 42.000; Jordaens (aanbidding der Herders) 35.000.
Greco (Onbevlekte Ontvangenis) 297.000; Velasquez (hertog
Olivarez) 10.000 m.
Ingres (portret Me Ingres) II9.OOO; Renoir (MelIe Lacroix)
55. 000•
Ten slotte eenige prijzen van moderne kunstenaars: Alfred
Stevens, 7.700 M.; Ensor (dronkaard) 4.500; Picasso, 3.500; Courtens, 3.300; V. Dongen, 2.600; Permeke, 880 M.

a.t4

Drie Kantteekeningen
De urste voor Mr. A. Cornette en d. tweede voor Dirk Vansina.
Mr. Arthur Cornette is er niet zoo heel zeker van dat Dietsche
Warande en Belfort nog altijd leeft ... Zoo beweert hij althans in het
Februari-nummer van De Gids.
U vraagt me misschien : is Mr. Cornette dan heusch een vreemdeling in Jeruzalem?
Ja, ûet u, Mr. Cornette heeft nooit het katholicisme als een
heilzamen voedingsbodem beschouwd, voor kunst of kultuur.
I Sinds «Van Nu en Straks hebben we geen tijdschrift meer
bezeten van zulk alluur 11, schrijft hij. En de arbeiders van Dietsche
Warande en Belfort ûjn kritisch en eerlijk genoeg om dit volmondig
te erkennen. Maar dan volgt deze passus :
u Vlaamsche Arbeid heeft 25 jaar bestaan, maar ondanks de
Yeelzijdigheid die het op den duur bereikt· heeft (dank zij het eclectisme van Jozef MuIs) was het toch van huis uit het orgaan der
literaire jonge catholieken, en catholiek is het in den grond altijd
gebleven. 11
Merkt u wel hoe onschuldig neutraal het daar staat en· met
welke verwarrende natuurlijkheid het verband wordt gelegd tusschen
het katholicisme van Vlaamsche Arbeid en zijn geringere beteekenis.
Neen, waarde Mr. Cornette, daar schuilt de kern niet. Van Nu
en Straks is een tijdschrift geweest van groote alluur, niet omdat
Vermeylen een vrijzinnige was; evenmin omdat Van Langendonck
katholiek was. Maar nog minder : ondanks het katholicisme van
Van Langendonck.
Van Nu en Straks is een tijdschrift van groote beteekenis geweest,
Ie omdat het een groepeering was van sterke persoonlijkheden en
~. omdat deze persoonlijkheden een nieuwe kracht deden zegevieren.
In de eerste plaats was het een kwestie van persoonlijkheden;
maar deze reden is niet te scheiden van de tweede: van de omstandigheid dat ze iets nieuws hebben gebracht aan Vlaanderen. Ik
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wensch hier niet de persoonlijkheid van de Vlaamsche Arbeiders
of de Warandiers af te meten aan de Van Nu en Straksers - wij hebben genoeg bescheidenheid en zelfkennis om de verhoudingen
niet te forceeren maar met even sterke persoonlijkheden
als Van Nu en Straks, zouden Vl. Arbeid en D. Warande niet
meer dezelfde beteekenis gehad hebben. Toen zij hun arbeid inzetten, was de wereld al ontdekt. En dat geldt ook ten deele voor
c( Vlaanderen ». Streuvels is een grooter prozaschrijver dan De Bom,
Van de Woestyne was een grooter dichter dan Van Langendonek.
Toch kon (c Vlaanderen )I niet meer voor de literatuur de beteekenis
hebben van Van Nu en Straks.
Maar Mr. Cornette houdt niet van groote tijdschriften. « Niemand heeft er nog behoefte aan» schrijft hij; en dat lijkt wel eenigszins inkonsekwent van wege iemand die geregeld medewerkt aan
het grootste tijdschrift van Nederland: De Gids. Cl Onze belangstelling gaat naar meer avontuurlijke zijpaden », bekent hij. En zoo komt
hij er toe aan zekere cc kleine» tijdschriften als b.v. Het Roode Zeil,
dat reeds gezonken was vóór het de pier bereikte, toch nog een zeker
karakter toe te schrijven. We zullen niet twisten over de voorkeur
van Mr. Cornette, wiens belangstelling gaarne het nieuwe en het
nieuwste achterhaalt, ook buiten deze grenzen; hij heeft alleen ongelijk gehad met een bisschoppelijke plechtigheid te spreken vap
cc onze)) belangstelling, waar hij niets meer dan een persoonlijke
meening verkondigde. Wij zijn geenszins gekant tegen avontuurlijke
tochten, wanneer die niet uit snobisme of aanstellerij worden gewaagd;
avant-garde tijdschriften hebben een rol te vervullen die een algemeen tijdschrift niet vervullen kan. Maar beide hebben hunne taak;
de eene doorgaans van voorbijgaanden, de andere van meer bestendigen aard.
En wat Dietsche Warande betreft, het heeft zijn noodzakelijkheid en zijn leefbaarheid bewezen doordat het leeft; en leeft uit
eigen kracht. En wanneer Mr. Cornette beweert niet zoo heel zeker
te zijn van zijn bestaan, gebaart hij maar zoo... Want een maand
te voren heeft dezelfde heer Cornette in het tijdschrift De Gids
een uitvoerige bespreking gewijd aan onze dubbel-aflevering: Zoo
verhalen de Vlamingen. Hij weet dus dat we bestaan en hij weet
dat we iets doen. Deze bundel mocht den heer Cornette slechts
matig bekoren. Het was zijn recht aldus over dezen bundel te oordeel~n
en zijn plicht het te zeggen in zijn bespreking. Maar Mr. Cornette
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heeft blijkbaar geheel over het hoofd gezien dat deze bundel niet
was: een bloemlezing, een keur uit het werk der Vlaamsche Verhalers
in de laatste veertig jaren, maar : een boeiend dubbelnummer van
een tijdschrift, waaraan een vijf en twintigtal vlaamsche prozaschrijvers heeft meegewerkt.
Maar Mr. Cornette heeft tegen dezen bundel een ander
bezwaar : wij hebben « niet de minste proportie in acht genomen ••
Immers Buysse krijgt slechts vijf, Streuvels zes, en De Bom
vier bladzijden, terwijl het echtpaar Claes-Vetter bedeeld werden
met vier en dertig bladzijden!» Ik wil hopen dat het liberalisme
van Mr. A. Cornette ons niet van zulk bekrompen clericalisme
verdenkt, dat we opzettelijk aan Buysse zoo weinig plaats zouden
hebben toegemeten, maar het staat er toch een beetje vreemd.
Want, ten eerste had Mr. Cornette kunnen weten dat C. Buysse
dergelijke vernedering niet zou hebben geduld; en ten tweede moge
hij vernemen dat ik aan C. Buysse uitdrukkelijk geschreven heb, dat
alhoewel de gemiddelde lengte der bijdragen op tien bladûjden was
gesteld, wij voor hem deze ruimte gaarne zouden overschrijden.
Maar C. Buysse heeft ons niet meer ingezonden dan we gebruikt
hebben. Evenmin als De Bom; en de keuze uit Streuvels' werk is
met zijne instemming geschied.
Zin voor proportie heeft de redactie van dit tijdschrift wel.
En in dit opzicht heb ik iets te bespreken met Dirk Vansina.
Deze beweert in het laatste nummer van het tijdschrift De
Pelgrim, dat hiermee ook al weer ter ziele is, dat ik me zou hebben
geërgerd aan de onhandigheden van het genie, dat Verschaeve heet.
Hij is verbolgen omdat ik me « genoopt gevoeld (heb) op een zitting
van de Kon. Vi. Academie het wraakroepend feit aan te klagen dat
Verschaeve als geniaal geroemd werd. Maar Verschaeve is geniaal
niet omdat hij knapper is - hij is het overigens niet - maar omdat
hij een ander doel beoogt en vaak bereikt dan hetgeen wij allen nastreven». (De Pelgrim.)
Ik heb in de Vl. Akademie het gemis aan kritischen zin en zin
voor verhouding bij den doorsnee intellectueel aangeklaagd; en ik
zal het nog doen. « Ze sloegen indertijd, zegde ik daar, niet zoo
» gemakkelijk iemand tot ridder als men in Vlaanderen iemand tot
» genie zalft. We hebben het met L. Dosfel gedaan, die in zijn eerste
»literatuurjaren verbazend vroegrijp en werkelijk sterk begaafd
» bleek te zijn.
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» We hebben het later met Verschaeve gedaàn, zonder onder-

» scheid tusschen zijn werkelijke gaven en zijn rethOliek.»

Dat heb ik gezegd. Niets meer, maar ook niets minder. Doch
de dankbaarheid, die Dirk Vansina verschuldigd is aan het werk van
Verschaeve heeft hem een beetje onrustig doen lezen.
Vooreerst heb ik nergens beweerd of geschreven dat er geen
geniale vondsten of flitsen zouden zijn in het werk van Verschaeve,
maar dit is nog· geen voldoende reden om de rethoriek als echte waar
op den koop toe te nemen.
Over onhandigheden bij een begenadigd kunstenaar zal ik niet
struikelen. Onhandigheid is geen bewijs van minderwaardigheid; het
is ook geen bewijs van superioriteit, zooals sommigen meenen.
Ik houd het met het woord van Juliaan De Vliendt : van de behendigaards is doorgaans niet veel te verwachten voor de kunst; de
kunst moet het hebben van de onhandigaards die nooit tevreden
over zichzelf, gestadig worstelen om hunne onmacht te overwinnen.
Maar wat ik in Verschaeve heb verworpen is niet : onhandigheid;
wel : zijn rethoriek. Dat is niet hetzelfde. Onhandigheid raakt niet
de kern van een dichterschap; rethoriek wel. Rethoriek is bij sommigen een organisch gebrek; bij allen is het een onzuiver element
die het wezen zelf van het dichterschap aantast. En daarom betreur
ik dat het werk van Verschaeve, door leeraars met onvoldoenden
kunstzin, onoordeelkundig wordt gebruikt. De jeugd vergaapt zich
zoo gauw en zoo graag aan rethoriek. Laten de leeraars dus uit het
werk van Verschaeve kiezen wat die geestdrift voor schoonheid
en grootheid kan doen ontwaken of prikkelen, zonder hen te voeden
met rethoriek. Gezien de naoorlogsche atmosfeer die over Vlaanderen
hangt, is het misschien niet overbodig hierop de verklaring te laten
volgen dat ik dit oordeel over Verschaevc='s welk twintig jaar geleden,
met dezelfde overtuiging heb verdedigd. En in verband hiermede
wil ik aan Dirk Vansina even het oordeel herinneren van Dr. J.
Persijn, dien hij, bij mijn weten, nergens van kortzichtigheid beschuldigd heeft. Dr. Persyn heeft den opgang van Zeemeeuwe-Verschaeve
met een onbeteugelde geestdrift begroet, maar toen hij in het rustiger
Oxford ten gerieve van de Engelschen zijn overzichtelijk boekje
o A glance at the soul of the low countries » schreef, zag hij het werk
van Verschaeve met klaarder oogen. En toen schreef hij: « Verschaeve is the poet of Zeesymphonieën, a great poet indeed when
he does not versify».
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Dat Verschaeve « een ander doel beoogt ... dan hetgeeij nw
aUen nastreven ... » ik ben waarlijk niet zoo bijzichtig dat ik dit niet
merken zou, maar de kwestie is vooral : of en in welke mate hij
dit doel bereikt. Hoe ~ij dit bereiken mocht laat me volslagen onverschillig, maar op het bereiken komt het aan.
Den grootschen aanleg van Verschaeve heb ik nergens miskend
of onderschat; de wezenlijke schoonheid en grootheid in dit werk
verheugt me even diep als Vansina, maar het is mijn recht, zonder
kortzichtigheid, te zeggen waar de luidruchtigheid van zijn woord
een holte dekt.
We hebben in Vlaanderen wel gevoel voor grootheid; maar we
hebben te weinig zin voor verhouding. En Dirk Vansina brengt er
een nieuw bewijs van, in datzelfde Pelgrim-nummer, waar hij nu
reeds Victor Leemans als « een onzer stevigste denkers» begroet I
Ik wil hopen dat de heer Leemans, die ongetwijfeld knap en zeer
aktief is, bescheidenheid genoeg bezit om zich te ergeren aan dergelijke grootspraak en zich te schamen over de « denkers» van
Vlaanderen.
A. V. c.

•••
En een derde of :

«

gebroken rechtszweir» à la Allaeys.

Vraag niet : « Met botersaus'?» want je kan je aldus enkel blameeren in de oog en van alle welgeaarde West-Vlamingen. Maar
gaarne beken ik dat je min of meer te verontschuldigen bent. Je
dacht waarschijnlijk aan het gas~ronomische woord zwezerikken en
zoo kwam je ertoe het woord « rechtszweir» voor een menu-woord
te aanzien. Dat spruit blijkbaar voort uit het feit dat je verzuimde
het lezensvaardige artikel van dien ooiijken dr. Allaeys te lezen in
het ultieme nummer van De(n) Pelgrim. Daar zul je bemerken dat
de geleerde schrijver aanstipt betreffende wijlen Pol de Mont :
« Onlangs heeft zijn gebroken rechtszweir de tooneelschrijver Paul de
Mont uit Ninove, gepoogd daar een uitleg te geven••. »
Nu is het urbi et orbi en ver en « kortbi» bekend dat Paul de
Mont de neef van Pol de Mont was. Zonder nu op onkiesche wijze
op familieaangelegenheden in te willen gaan stelt ieder onbevooroordeeld en nuchter mensch zich de vraag : wat voor een potje
hebben ze daar in die familie gebroken, werd er tegen de geboden
van Kerk en Staat openbaar gezondigd zoodat het resultaat van die
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breuk de Ninoofsche belastingontvanger was? Duizendmaal neen,
veeleer veronderstelt men dat die gebroken toestand wijst op een
aangetrouwd verwantschap. Raad ik juist dan is een gebroken hoeis-het-ook-weer een collaterale afstammeling en zijn wij, sukkelaars
die probeeren nederlandsch te schrijven, allen zooveel we zijn,
rechtszweiren van ons eigen ouders en op ons beur1; zijn we dan
weer gebroken rechtszweiren van een aantal ooms en tantes die
God weet hoe heeten in het taaltje dat het dr. A1laeys behaagt te
schrijven. Ah! la belle chose que de savoir quelque chose.
Ergens in zijn artikel stelt dr. A1laeys voor een Raadberek
aan te stellen. Ja, laat ons raadberekken. Wij zullen een raadberek
samen stellen uit halve, heele, gebroken en ongebroken rechts- en
links-zweiren om uit te maken of we zullen voortgaan ons nog langer potsierlijk te maken met ons kerstekinderlijk particularisme van
« bachten de Kuppe ».

x.

aso

Boekbespreking
Hl!NRI GOOR: Épiphanie. Dlustrations de François Bisson. (Coll•• L'Année en
Fêtes pour nos Enfants .). - Dac1ée de Brouwer et Cie. Paris. 10 fr.
Een zeer mooi boekje. In een soort mysteriespel, eenvoudig en boeiend, toom
Henri Ghéon dat kan, wordt de dichterlijke tocht der drie koningen voorgesteld. Een
T.
uitstekend boekje voor onze kinderen die Fransch beginnen te leeren.
CARDJRAL LÉPJCJl!R : Le Monde invisible. Le spiritisme en face de la théologie
catholique. (Bibliothèque française de philosophie. Nouvelle série). - Desc1ée-De
Brouwer et Cie. Paris. 24 fr.
Dit boek, ingeleid door een brief van Z. H. Benediktus XV en een ander van
Kardinaal Gasparri, zag het licht een tiental jaren geleden. Deze tweede uitgave getuigt
van de belangstelling die het ontmoette. Steunend op S. Thomas, bestudeert schrijver
in het Ie deel de wereld der goede en booze engelen, hun kennis en macht; in het a",
den toestand der ziel na den dood; in het 30, de verschijnselen van het spiritisme in betrekking met de bovennatuurlijke wereld en met O. H. Jezus-Christus; in het 4", het
hypnotisme en de telepathie. Wetenschappelijk en methodisch voert hij zijn onderzoek,
en komt tot het besluit dat vele der vreemde, geheimzinnige verschijnselen die zich in
het spiritisme voordoen, tot de onmiddellijke actie van booze geesten moeten herleid
worden. Het uitoefenen van spiritistische proefnemingen kan dus slechts nadeelig zijn
voor den mensch en wordt met recht door de Kerk veroordeeld.
Al schijnen al de argumenten van dit wel wat al te lijvig boek, niet altijd afdoende,
T.
toch bevat het zeer belangrijke bladzijden.
VJCTOR HOSTACHY : Les Év6qaes de la Salette. Desc1ée de Brouwer et Cie. LilleParis.
Een zeer gedocumenteerd boek over drie bisschoppen: Mgr. Philibert de
Bruillard (1765-1760), bisschop te Grenoble tóen het mirakel van la Salette gebeurde,
die niets verwaarloosde om licht over de feiten te brengen en de waarheid ervan krachtig
steunde. Mgr. Ginoulhac (1806-1875), die zich insgelijks een overtuigd kampioen van
la Salette toonde, en met onvermoeibaren ijver alle tegenstanders - zoowel katholieken
als vijanden van den godsdienst - bestreed. Eindelijk Mgr. Fava (1826-1899) wien het
gegeven was over alle hinderpalen te zegevieren en de kroon te zetten op het werk van
zijne twee voorgangers, al had hij gedurende heel zijn episcopaat een hevigen strijd tegen
de vrijmetselarij te voeren. Nevens deze drie koene voorstanders van la Salette, komt
eene vrouwefiguur te staan, MOlle des Brulais (1809-1896), eene onderwijzeres van
Nantes, die meer dan wie ook gewrocht en gewroet heeft om de waarheid te doen zegevieren. Van 't begin af, in nauwe betrekking met Mélanie en Maximin, wist zij door
haar wakkeren ijver de minste details der «Verschijning. in 't licht te brengen.
Al is het boek soms wel wat langdradig en van herhalingen niet vrij te spreken,
toch is het belangrijk om lezen, omdat het een zeer volledige documentatie geeft, van
T.
de eens too gecontroverseerde mirakuleuze feiten.
Dom HILAIRB DUISBERG : Apologie... d ceux qui croient. - Desc1ée de Brouwer et
Cie. Paris.
En boek dat vele katholieken en - ondanks zijn titel - ook veel andersdenkenden
met vrucht zouden lezen, want het werpt licht op veel punten, die al te veel onbekend
blijven of misverstaan worden. Eeurt om beurt behandelt het den godsdienst onder
ritueel, innerlijk, verstandelijk, moreel, sociaal, indivudueel oogpunt, om te eindigen
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met een ~er schoon hoofdstuk over -la religion de la souffrance et de l'amour ••
Geschreven om de~n die gelooven beter in te lichten over de redenen van hun geloof,
hun gezichteinder te verbreeden en een stevigere basis aan hun geloof te geven, beantwoordt dit boek aan zijn doel. Na het lezen ervan•••• zal onze godsdienst ons als een
wonder van evenwicht en juiste maat voorkomen; deze harmonie weet hij te verwe~n
lijken uit een element van wanorde, de gevallen menschelijke natuur, en uit een factor
van buitensporige macht, de persoonlijke tusschenkomst van Gods Zoon; de menschelijke ellende en de goddelijke goedheid, de twee factors van het christianisme••••
L. D.
Vele schoone, diepe, warm gevoelde bladzijden in dit boek.
NORAH JAMES : La Vaine Équipée (Sleeveless Errand). Préface de Edmond Jaloux.
- Librairie Stock. Delamain et Boutelleau. Paris. 15 fr.
Dit boek werd bij zijn verschijnen in Engeland verboden. Het is dus geen lectuur
voor jongeren. Het beschrijft in schelle kleuren de algeheele ontreddering waarvan
velen in Engeland, meer dan elders misschien, sedert den oorlog lijden. Geen houvast
aan leidende levensprinciepen hebben ze meer, want die ze vroeger hadden werden
door den moordenden storm weggewerveld. Ze begrijpen niets meer van het leven,
waaraan ze nog slechts genot vragen - ook het grofste en walgelijkste. En is de beker
ledig, dan vinden ze hun eenige redding in zelfmoord .... Voyez notre génération, BiD .,
zegt Paule, • et celle qui la suit... Est-ce qu'iJs ne vous ont pas donné l'impression de
naufragés sans espoir? Dans l'ensembie, iJ ne nous reste pas une seule valeur morale.
Et ce n'est pas étonnant, quand on considère jusqu'à quel point la guerre a démoli
toutes les théories préconçues ... Voyez les femmes aujourd'hui. Elles ne peuvent supporter d'être privées de ce qu'elles appellent les joies que nous goQtions pendant la
guerre, alors que, du haut en bas de la société, la discipline sexuelle était passée pardessus bord au cri de. Demain c'est la mort I... Ma génération est damnée, parce qu'elle
corrompt les autres ....
Een vreeselijk treurig boek, dat - laat het oils hopen - een al te algemeen en
eenzijdig tafereel van het huidig Engeland geeft, maar vol leven in zijn tragischen wanT.
hoop.
VIRGINIA WOOLF : La Promenade au Phare. Traduction de M. Lanoire. - Librairie
Stock. Delamain et Boutel!eau. Paris, 15 fr.
Een roman waarin het onderbewustzijn der personen om zoo te zeggen alleen
aan 't woord komt - en dat is soms wel wat langdradig. Meermaals vraagt de lezer zich
af wanneer hij eindelijk uit al die kleine dttails, uit al de duizende kronkelingen van die
verborgen gedachten, die hem meestal heelemaal onverschillig laten, geraken ::al. En
toch leest hij door, trots alles geboeid. Want, hoe onbeduidend in schijn de aldus vervaardigde achtergrond, toch rijst er allengskens het levendig beeld op van het huisgezin Ramsay, met zijn talrijke kinderen, vrienden en huisgenooten; heel den handel
en wandel van al die menschen, hun zieletoestand, de. onderlinge of intieme drama's
gesproten uit de wederzijdsche botsing der karakters. Men denkt onweerstaanlijk aan
Proust, al is bij Virginia Woolf de lijn minder vast. Het • procédé. blijft bij haar al
te zichtbaar, en dat werkt soms hinderlijk, jaagt aandacht en belangstelling weg. Maar
een artiste is ze, en haar boek is een kunstwerk, al is het niet van allereerste gehalte.
Het bevat allermooiste bladzijden.
T.
EDWARD PEETERS : «Bommetje en zijn Maats •• Davidsfonds, Leuven, 1931.
Schoolmeesterservaringen van iemand die op zijn gebied een bevoegdheid is en
een persoonlijkheid die over reglementen en toestanden zijn eigen meening heeft en
~ggen durft. Deze schetsen zijn zonder letterkundige betrachtingen geschreven, doch
zij boeien en leeren alwie met kinderen omgaan moet, de kleinen beter begrijpen en naar
dit begrijpen beter opvoeden ook. Het Davidsfonds deed wel dit boek onder zijn lezers
te verspreiden.
A. D.
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Homeros' Ilias. Metrische vertaling van Dr. A1!GIDxus W. TIMMERMAN. Uitg.
Puis, Amsterdam.

Dr. Timmerman is een van de beste kenners der grieksche literatuur in Nederland; en hij is bovendien een kunstünnig beoefenaar der nederlandsche taal. Zoo heeft
zijn vertaling de zingende schoonheid van het oorspronkelijke behouden of althans
benaderd.
Dr. V.

De Historie van den vier Heems1cinderen. Uitgegeven door Prof. Dr. G. S. OVERDIEP,
bij J. B. Wolters, Groningen. Pro 5,90 g1.
Deze uitgave is geschied naar den druk van 1508, die op de universittitsbiblio·
theek te München berust.
De uitgave is een model van smaak en verzorging.
G. L.
Zestalig Handelswoordenboek, bewerkt door H. DE MAAR, S. Van Praag, N. Stalling,
A. Zathraeus, J. Van Praag. Uitg. Wolters, Groningen.
Dit zestalig handelswoordenboek bevat in 2614 kolommen ruim 100.000 vetgedrukte hoofdwoorden in de zes talen samen, met ongeveer 500.000 hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Ter vergelijking moge dienen, dat het grootste thans bestaande woordenboek, de OxJord Dictionary, bijna 178.000 gangbare hoofdwoorden bevat met 500.000 definities en ruim
t .800.000 citaten.
De hooCd%aak in dit boek is de algemeene handelstaal. Zoo vindt men onder
handel 28 termen, onder handels- (d.w.%. samenstellingen, waarvan handels- het eerste
deel vormt) 88 termen, onder wissel 27 en wissel- 30, onder winst en winst- 21, onder
offerte 13, order, 18, monster 3'5, rekening 30, kolen 60, katoen 27, papier 44, en onder
recht en rechts- 68 genummerde, %ooveel mogelijk a1phabetisch gerangschikte voorbeelden, termen of samenstellingen.
Sophie za Eltz : Sankt Franz Xaver, der tapJere Mann. Verlag Herder u. Co.
Freiburg.
Het leven van St. Franciscus Xaverius, verteld voor de jeugd.
FEDERER : Sisto en Sesto. Uit het Duitsch vertaald door H. G. Heynen. Uitg.
Malmberg. Den B03ch.
Het eerste verhaal dat in dit boekje werd opgenomen: Sisto en Sesto behoort tot
bet allerbeste dat H. Federer geschreven heeft. Zoo vlot en boeiend is het verhaald. V.
SIGRID UNDSET : Vigdis Gunnarsdochter. Vert. door H. M. Ledeboer. Uit de
lUlden Ster, Amsterdam, Pro 2,90 gl.
Dit is weer een verhaal uit een tijd waar moord en manslag en verkrachting geen
ongewoon gebeuren was. Maar het is verbazend hoe menschelijk Sigrid Undset ons
deze gruwelijke dingen verhalen kan; en hoe dicht ze door hunne menschelijkheid,
het hart van den modernen mensch benaderen.
Het is een boek voor rijpe le%ers.
V.
L. ANDRBJBW : De roode Lach. Vert. S. Van Praag, Uitg. De gulden Ster, A'dam.
Pro 1,50 g1.
Dit boek is een echte nachtmeme. Het is het oorlogsverhaal van een Russisch
verminkte, die schrijvend over al den gruwel en ellende en krankzinnigheid, zelf tot
V. L.
krankzinnigheid gedreven wordt.
TH. ROTTEN : Felix Timmermans. Uitg. J. B. Wolters.
Met dit proefschrift verkreeg de heer Th. Rutten, aan de Leuvensche universiteit
het Doctoraat in de nederlandsche letteren.
Actueel was het onderwerp van dit proefschrift zeker; men zou zelfs kunnen beweren : een beetje voorbarig. Maar als reactie tegen den stofferigen arbeid die door
zooveel aspirant doctors in de letteren werd verricht, was dit zeker te waardeeren.
Behoudens eenige onjuiste details en beschouwingen is het een verdienstelijke studie.

V.
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G. A. BRBFDEROO : Moortje. Uitgegeven en toegelicht door Dr. F. Stoett. Uitg.
W. J. Thieme en Co, Zutphen.
Tot grondslag van deze uitgave werd genomen de eerste druk van 1617. Hoofdbedoeling was tekstverklaring. Vandaar de uitgebreidheid der aanteekeningen en van
het glossarium, die elkander aanvullen.
Vooraf gaat een korte studie over Bredero's bronnen en taal.
Hier werd een respectabelen Iiterair-wetenschappelijken arbeid verricht.

ALBltANDRB DtJMAS : De drie Musketiers. Vertaald door Carry van Bruggen. Met
honderd illustraties. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam, Pro 3,75 g1.
Dat de directie der wereldbibliotheek, die haar publiek kent, opdracht gaf dit
lijvige boek in het Nederlandsch te vertalen bewijst dat het hart van den modernen
lezer nog slechts aan de oppervlakte is veranderd I De kern bleef ongeveer dezelfde.

L.

C. EECKELS : De eenzame Tuin. Uitg. L. Opdebeek, Antwerpen.
Daar is in deze verzen niets meer van de harde worsteling en het mannelijk leed
uit de twee eerste verzenbundels van C. Eeckels. Zelfs daar waar hij zingt van ziekte
en dood heeft zijn vers een toon van vrome bezinning, die zich in een gemakkelijk vers
L.
verwoordt.
Deutsche Kunst und Dekoration. Uitg. van Dr. Al. Koch, Darmstadt.
Dit door Dr. Koch geleide tijdschrift voor schilderkunst, architeciuur, plastieken woningskunst is telkens weer een kostbare verrassing. De inhoud is degelijk en
aktueel, - een der laatste afleveringen bevatte o. m. eene overzichtelijke bijdrage
van Dirk Vansina over George Minne - en de uitvoering, met een overvloed van
illustraties is een weelde voor het oog.
Dit is een van de enkele tijdschriften die elke belangstellende in de moderne kunst
V.
bezitten moet.
Innen-Dekoration. Uitg. Dr. AL KOCH, Darmstadt.
Dit tijdschrift is een aanvulling van Kunst und Dekorationj speciaal voor woningskunst : meubileering, schildering, behangen en inrichten der woning. Niemand die
een huis bouwen of herinrichten laat zou mogen nalaten deze keurcollectie te raadplegen. Elke aflevering brengt een overvloed van reproducties van al het nieuwe eiJ.
interressante dat op dit in ons land nog zoo weinig bearbeide terrein wordt voortgebracht.
V.
Deze warme aanbeveling moge volstaan.
Stickereien und Spitzen. Blätter für kunstliebende Frauen. Uitg. Dr. A. Koch,
Darmstadt.
We hebben hier den laatsten jaargang van dit luxueus uitgegeven tijdschrift
yoor fraaie vrouwenhandwerken voor ons liggen, in keurigen band.
Met nadruk aanbevolen.
Frans Massereel: Mei en Juni nr. van Kunst-Opbouwen. Uitg. Vyncke, Gent.
Beide afleveringen werden gewijd aan het werk van Massereel, dat door Georges
Chabot, H. Devoghelaere, Fr. Van den Wyngaert en C. Lebeer, werd· toegelicht.
Behalve talrijke illustraties bevat dit dubbelnummer 16 origineele houtsneden
van F. Massereel.
• Dat Holland Massereel betrekkelijk nog slecht kent, pleit voor het moderne
Holland niet. schreef enkele jaren geleden Just Havelaar. Maar over Vlaanderen kon
hetzelfde worden getuigd. Daarom verheugt ons deze hulde aan den Vlaming Massereel,
V.
die spoediger door het buitenland erkend werd dan door zijn eigen volk.

LANGBEHNS LIEDER: Verlag J. Kösel U. Püstet, München.
J. Langbehn die een van de merkwaardigste geesten is geweest die Duitschland
in de laatste honderd jaar heeft gehad, was niet in den vollen zin des woords een dichter,
wel een dichterlijke ziel. Hij was een edel man in wiens leven en denken poezie, gedachte en werkelijkheid verweven waren.
Dr. L. D. S.
~54

JULIARA VOR STOCKIL\USBN : Vom nordischen Geisu. Ein Buch aus Skandinavien,
mit drei Legenden von Sigrid Undset. Verlag Kösel u. Püstet, München.
De titel duidt voldoende aan wat dit boek ons brengt. De katholieke Duitsche
romanschrijfster J. Von Stockhausen verhaalt van haar tocht door Denemarken en
Noorwegen, hare indrukken over landschap en volk en haar bezoek bij Olav Duun
en Sigrid Undset e. a. Misschien heb ik dit boek met zooveel belangstelling gelezen
omdat ik het las in den ban van S. Undsets Kristin Lavrandochter. Want zelfs
de onbelangrijkste dingen krijgen in den mond van iemand die terugkeert uit een land
of een wereld die ons zeer dierbaar zijn, een ongewone waarde en een bijzondere
bekoring.
Dr. H. D. S.
J. REYREKB VAR STUWE : Succes, Roman uit de grootindustrie. Uitg. Wereldbibliotheek. A'dam.
Zoo zet Kloos' echtgenoote hare reeds respectabele reeks romans voort. Verdiefill
stelijk werk. De stijl kon pootiger zijn, meer karakter en temperament verraden, maar
deze schrijfster vermag niet te min een roman op te bouwen.
V.
W. ESDEN : Het voorbereidend onderwijs op den weg naar schoonheid en kunst. Overwegingen over kunst en esthetiek in de opvoeding. - Uitg. De Vlaamsche Drukkerij,
Leuven, - Pro 12 fr.
Dit is een boekie waarover ik me hartsgrondig verheug. En ik heb hierbij maar
één wensch : dat de geestelijke overheid het onmiddellijk op de lijst der verplichte
klasboeken brengen zou. Het is klaar en kerngezond.
A. V. C.
KI .... BURD : Borgia. Roman einer Familie. Mit ein und dreiszig Kupfer-Tiefdrucken. Phaidon. Verlag, Wien.
Klabund heeft gearbeid met de koortsige drift van iemand die weet hoe weinig
jaren hem toegemeten werden. Hij droeg de ziekte als een bestendige gast in zijn bloed,
en op zeven en dertigjarigen ouderdom was zijn taak volbracht.
Hij is geweest een van de wonderlijkste, veelzijdigste en meest begaafde kunstenaars uit de Jongere Generatie. En zijn invloed ook buiten de Duitsche grenzen men denke even aan het werk van P. Van Ostayen e. a. - is zeer groot geweest.
Borgia - de roman van het Borgiageslacht - is zijn laatste werk geweest; en het
is wellicht zijn sterkste. Het is geschreven met een geweldige spanning, verbeeldingskracht en, ik zou haast zeggen, diabolische onverbiddelijkheid. Korte, geladen zinnen;
beelden die u niet meer loslaten. Maar de zedelijke verdorvenheid der Borgias wordt
met zulke opzettelijke ongenadigheid vervolgd dat het boek slechts in de handen komen
mag van weinigen.
G. V. L.
LOUIS LBFEBVRB : Le Christ aux armées. - Editions Rex. Louvain. Paris.
Een boekje van beschouwing en bespiegeling over den oorlog, dat weldoend en
opbeurend aandoet. Schrijver heeft de vreeselijke nachtmerrie van Verdun meegemaakt,
maar hij heeft er iets anders in gezien dan gruwel en verbeesting. De groote les van
't sacrificie heeft hij begrepen, en Gods liefde en machtige tegenwoordigheid in den
afgrijselijken strijd, het bovenmenschelijk lijden, al die lange jaren van martelie door...
Hij weet ook dat geen toeval bestaat.... Seule existe la volonté de Dieu. Quiconque,
même loin des heures plus sonores de la guerre, se penche sur sa vie, sa médiocre vie
quotidienne, est forcé d'y reconnaitre la trace divine, une correspondance entre sa vie
profonde et les faits qui l'enveloppent. A quiconque regarde est offert Ie geste du Maître,
sa réponse à qui interroge. Celui qui ne voit ni n'entend, c'est qu'il est inattentif ou
infirme ....
Een boek dat velen met vrucht zullen lezen.
L. D.
RENtE ZBLLER : Noël. Illustrations de Jacques Ie Chevallier. (Coll' ,L'Année
en Fêtes pour nos enfants). - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 10 fr.
Een mooi uitgegeven boekje, boeiend van de eerste tot de laatste bladzijde. Het
schoone kerstmisfeest wordt er in opgetooverd in al zijne diepe, innige poi!zie. Een
L. D.
allerliefst kinderboek.
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LOUIS LIFIBVRB : La Ver"" humains. Poèmes. - Le Rouge et Ie Noir. Paril.
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Mooie, gemakkelijke verzen van zuivere, edele ingeving :
• Misérable courbé sur sa lente mis~re,
L'homme ne comprend pas la tendresse divine ....
Maïs du fond de l'amour Dieu veille l'insensé .....
Die verzen zouden als motto en leid-motiv kunnen dienen van 't heele werkje,
dat Gods zorgende liefde en 's menschen zwakheid bezingt in de talrijke, keurige stukjes
die de natuur in zijn volle schoonheid beschrijven, beurtelings in Wintertijd, in Lente,
Zomer eft Herfst.
Geen grootsche of machtige pol!zie, maar fijne, innige pol!zie, diep gevoeld en
uit het hart gevloeid.
L. D.

A. T'SusTIIVINs : Lu Corsai,es du Roi. - Les <Euvres Représentatives. - Paris.
6. fr.
Een roman dat in 't begin der 18e eeuw speelt. De kapitein van het schip • La
Pomme-Couronnée. is een vrijbuiter. Om zijn laatste zegepraal te vieren, legt hij aan
in een verlaten eilandje der Antillen, en gaat aan land, met gevangenen en manschap,
om daar een monster • boucan de cochon • in te richten, dat is een braspartij waar geweldig gegeten en nog meer gedronken wordt. Als 't feest aan den gang is, vertelt ieder
om de beurt een of ander avontuur uit zijn leven. Sommige dezer vertellingen zijn vol
kleur, maar, om wille van enkele al te ruwe bladzijden is het boek geen lectuur voor
L. D.
jongeren.
HBmu ALLORGB : Lu Robinsons d, P,anc,-N,uv, ou La Nouvelle. De mystérieuse "
Dessins de Pierre Noury. (ColI•• Les Jeunes .). - Editions «Les (Euvres Reprisentatives •• Paris. - 7,50 fr.
Een gemoderniseerde • De mystérieuse., minder boeiend misschien dan het
beroemd werk van Jules Veme, waarmee zooveel kinderen gedweept hebben, en nog
dwepen. Dit boek echter, zal ze niet onverschillig laten. Het is vol onverwachte verwikkelingen, ontzettende gevaren en wonderbaar ontsnappen. Alle kinderen van la tot
16 jaar zullen het gretig verslinden. Voor katholieken zal het boek wel een weinig al
L. D.
te neutraal voorkomen, maar verzettelijk is het zeker.

LBO PBRUTZ : A la Dlril1e .... Roman ttaduit de l'allemand par Odon Niox Chateau.
Albin Michel, Paris. - 15 fr.
Een Oostenrijksch officier, Georges Vittorin, door de Russen gevangen genomen
en naar Siberil! gestuurd, wordt na de omwenteling naar zijn vaderland teruggezonden.
Maar heel zijn ziel blaakt van haat tegen een Russisch officier, Seljukow, die het kamp,
waar hij verbleef, bestierde, en hem bloedig beleedigde. De herinnering aan die beleediging is eene obsessie die hem geen rust laat. Hij moet zich wreken. Verzakend aan al
de zoetheid van den huiselijken haard, aan zijn toekomstdroomen, aan zijne verloofde.
trekt hij naar Rusland, geleid door een soort waanzin. En dan begint zijn jacht op Seljukow, te midden van duizend hinderpalen en gevaren. 't Is de tijd van het zegevierend
bolsjevisme. Gevangenis, ziekte, honger, koude, bittere ellende, vallen Vittorin ten
deel, niets doet hem echter zijn doel uit het oog verliezen. Overal tracht hij Seljukow
te vervoegen, te Moskow, op 't front, te Constantinopel, te Marseille, te Parijs; om daar
eindelijk te vernemen dat zijn vijand zich te Weenen gevestigd heeft. En wanneer hij
eindelijk tegenover hem staat, vindt hij in plaats van den eens zoo arroganten officier,
een geknakt man die kinderspeelgoed .vervaardigt om van honger niet te vergaan. Aldus
beeft Vittorin zijn eigen leven gedurende twee jaren verspild, heeft zonder het te willen
den dood veroorzaakt van degenen die hem in Rusland geholpen hebben, zijn verloofde
verloren en ten val gebracht, zelf de meest verschillende rollen gespeeld, en vernederende avonturen gekend - en nUl op eens, is zijn haat als lam geslagen. Hoe kan hij
dien beproefden man nog tot een tweegevecht dwingen en d. geleden beleedigiq
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in zijn bloed uitwisschen ~ - Om zijn onverwacht bezoek uit te leggen bestelt hij een
deel speelgoed, en verlaat de kamer, schielijk ontnuchterd.
Een roman, die wel geen meesterwerk is, maar toch vol leven, en dien men met
L. D.
belangstelling tot het einde toe leest.
FRANS SMITS : « Onder het Oog van Mercurius.)) - Uitg. N. V. Van Dishoeck,
Bussum. - Ing. 34,80 Fr.; Geb. 49,20 Fr.
In dezen roman verhaalt de schrijver hoe een typiste de mattresse van haar patroon wordt, waarmede zij een tijd lang in zonde leeft, en hem ondertusschen toch bedriegt, totdat hij ten laatste in een autoöngeval verongelukt. De houdingsloosheid
van Smits tegenover dit onderwerp en zaken, die wij onvoorwaardelijk verwerpen moeten, doen zijn boek aa~ rijpe lezers voorbehouden. Overigens is het werk knap geschreven, cp de eerste hoofdstukken na, die te weifelend zijn en niet rechtstreeks genoeg
tot den kern van den roman voeren. Doch nergens verrast het door een dieper in2:Ïcht
in de menschenziel, het brengt geen waarden aan die het leven schooner kunnen maken
en zijn verschijnen gewettigd zouden hebben.
A. D.
FRANS VERMEULEN : • Miele Brommer ». - Uitg. Allecourt, Vilvoorde.
In de inleiding tot deze « Episodes uit het Studentenleven» verwittigt de schrijver
ons, dat de lezer, die over geen onregelmatigheid heen kan, zijn boek ongelezen mag laten.
Ik hoop dan ook niet alleen te zijn om voor zulke schrijverijen te bedanken. Uitgaven
als deze, zouden beter uit den omgang verdwijnen. Moesten al de studenten-normalisten
uit het officieele onderwijs aan de hier geteekende gelijken, wij zouden met recht de
kinderen die zij tot « groote )) menschen moeten opleiden bitter beklagen.
A: D.
G. Rou: «De Kajotter ». - Uitg. St. Franciscusdrukkerij, Mechelen. Ing. 10 fr.
De roman verhaalt van een werkjongen -uit een gemeen midden, die van God
begenadigd en onder de stuwing der K. A. ]. beweging, niet alleen een schoon mensch,
maar ook een apostel wordt. Het is een warm pleidooi voor de Kristene Arbeidersjeugd
en als zoodanig verdient het onze aanmoediging en zelfs onzen dank. De gloed die den
schrijver bezield heeft, kon echter niet beletten dat zijn werk op kunstgebied volstrekt
mislukt is door de vele onwaarschijnlijkheden, de technische onbekwaamheid en de
onverzorgde taal.
A. D.
Dr. Mr. L. J. C. VAN GORKOM : De beteekenis van den Fransch-Duitschen Oorlog
van 1870-1871. De strijd om de natuurlijke grenzen. - Uitg. N. V. Dekker en Van de
Vegt en ]NW. Van Leeuwen. Nijmegen, Utrecht, 1927.
De eigenaardige geestesrichting van den schrijver wordt volkomen gekenmerkt
door een kort citaat uit de voorrede van zijn boek : « Ook in Engeland weet men, dat
Frankrijk den inval van 1870 te wijten had aan de wereldhistorische vergissing, den
natuurlijken groei der Duito;che eenheid te willen verhinderen en den ganschen linker
Rijn-oever te willen heroveren; eene wereld-historische vergissing, wellicht van een
zelfden aard als welke het Duitsche Rijk beging na 1890, na Bismarcks val, door de
natuurlijke overmacht van Engeland ter zee te gaan bedreigen ».
Zoo is meteen het wetenschappelijk peil van dit werk aangegeven, wanneer men
verder in het boek de schuld van het uitbreken van den oorlog met volle zwaarte op
]. A. G.
Bismarck ziet wegen. Qui veut trop prouver~
V. KOLB S. J. Das Leben der H.Il(natius von Loyola. Verlag Herder. - Freiburg.
Een bondige, zeer goede biographie van den stichter der ]esuitenorde.
V.

Letterkundig Leesboek 1 en 11 door Dr. C. D.e Vooys, J. H. van den Bosch en Dr.
D. TENBERGEN. - Uitg. ]. B. Wolters, Elk deel 4.25 gl.
De bedoeling der samenstellers was niet zoozeer een overzichtelijke bloemlezing
te geven, dan wel inzicht te geven in de ontwikkeling der nederlandsche letterkunde
en letterkundig begrip aan te kweeken bij de jeugd.
V.
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PAUL KIROUL : «Bloempjes van 't Sprookjeshoj •• Davidsfonds, 1931.
In dezen bundel werden vier verschillende sprookjes opgenomen van den bekenden schrijver. Vooral het eerste dient vermeld. Voor kinderen brengt het boekje aangename en opvoedende lezing.
A. D.
M. J. BRUSSB:« Jonker Johnny D. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam, 1931.
Die Jonker Johnny is een verachtelijke kerel: een verloopen edelman, die handelaar in zijde werd, en alhoewel hij nauwelijks zijn brood verdienen kan, toch een gemeene
dronkaard is en blijft. En daarbij een ikzuchtige en een opsnijder zonder weergade.
Later kent hij nog weelde, nog bittere armoede, en ten slotte, zelf half lam, oud en versleten, trouwt hij na tweemaal gescheiden te zijn voor de derde maal met een stervende
rnillionnaire, waarna zijn eerste daad in het publieke leven is « een belangrijke gift aan
de facistische rartij D. De schrijver heeft deze figuur met nauw verholen leedvermaak
geschapen, hij bespot, geeselt, striemt er een levenshouding in. Hij doet dit eenigszins
langdradig, en te detailleerend, al blijft hij ook de schrijver van « Boefje " sprankelend
en geestig, maar van een geestigheid hier, waar bitterheid en walg in medespreken.

A. D.
ELINB MARE: • Mossieur Sarelke D. Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, 1931.
Dat Mossieur Sarelke is een kleermakerke zonder werk, geld of verstand, wien
na veel wetenswaardigheden het onverdiende geluk toevalt, met één slag een vrouw,
aanzien en fortuin te verwerven. Eline Mare schrijft zeer verzorgd, doch zij weidt langer
uit dan het gekozen onderwerp vermag, en daardoor boeit haar verhaal slechts matig.
Als schildering van Gentsche middens is het niet zonder verdienste, maar een kijk in
de diepte geeft het niet, het blijft te veel aan de oPPl'rvlakte, er is geen gloed, geen
menschelijkheid genoeg in, om het tot het groote werk te doen behooren. Een paar
schimpen, en een nauw naspeurbare spottende houding tegenover ons geloof zullen wij
de schrijfster maar niet te zwaar aanrekenen, want er is blijkbaar weinig moedwil mee
gemoeid.
A. B.

Verschenen :
Nederlandsche Volkskunde voor de Lagere Scholen, bijeengebracht door: D. Wouters; Dr. J. Waterink; Paul van Ipenburg; Diet Kramer; Drs. P, J, Meertens; Aane
de Vries; Daan Deken, e. a. Uitg. B. Noordhoff, Groningen.
Drente en Overijsel. - Groningen. - Nederland. - Friesland. - Noord Holland
en Utrecht. - Zuid Holland en Zeeland. - Noord Brabant en Limburg. - Gelderland.
Die Feste, nach zwölf Handbemalten Holzschnitten von Ruth Schaumann. Verlag
Kösel u. Püstet, München.
De Tooneelvriend: Lijst van Vlaamsche en Hollandsche toonee1stukken. Uitg.
P. Vinck, Antwerpen.
Vergilius Aeneas, met inleiding en commentaar door Dr. J. MEHLER, Ie Deel,
Boek I en II, Uitg. J. B. Wolters, Groningen. - Pro 1.90 gl.
M. A. P. POELHEXKE : Taalbloei. Letterkundig leesboek. Uitg. J. B. Wolters,
Groningen.
Prof. G. Brom en Herman de Man hebben Poelhekke's werk herzien en verkort.
Dr. RALPH. KREBMERS : Sinclair Lewis. Uitg. De Standaard. Antwerpen.
E. B. KOSTER: Niobe. Gedicht. Vierde druk. Uitg. S. W. Den Boer, Middelburg.
PIMPERNEL (W. MULLBR) : Tim. Roman van 'n hondenleven. Uitg. A. J. S. Strengholt, Amsterdam.
U. VAN DE VOORDB : Het Raadsel van den Meester van Flemalle. - Uitg. L.
Kryn, Brussel.
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Filmalbum Van h.t W'Jtelijk front gun ni.uws. Hoe van het wereldberoemde boek
van E. M. Remarque de Wereldberoemde film gemaakt werd. Uitg. Erven J. Bijleveld,
Utrecht. - 0.75 gl.
Rondom RoelantJ, Walschap, Zi.l.ns. Uitg. Het Kompas, Mechelen.
Mr. J. L. M. EGGEN VAN TBRLAN : Bijdrage tot d. Geschiedenis van de Vlaamsche
Beweging gedurende den Oorlog.
.
AL. JANSSENS : Joanna Dedemaecker. Een mystieke Uit het land van Aalst
(1600-163 1).

Oorlog of Vrede. Algemeen weekblad voor Democratische samenwerking, nationale ontwapening en internationale aaneensluiting. Redacteur: PAUL KIES. Uitg. N.
Z. Voorburgwal, Aznsterdam.
Tijd~chrift voor Geschiedenis. 468 jaargang n r 2. Uitgave Noordhoff, Groningen.
Bonnes Pages. - Livre de lecture à l'usage des classes inférieures des établisse-

ments d'enseignement secondaire par
Groningen. - Pro ing. 1,70 gl.

J. B. BESANÇON et J.

FRANSEN. - Uitg. Wolters

Dr. C. DE BABRB : Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst, 1I,
5' druk, fr. 10.-.
Dr. L. BRBCXX en Dr. L. GOEMANS : Eeme fransche Lessen, Nieuwe leermethode
voor de Vlaamsche Klassen, deel lIl, 38 verbeterde druk, fr. 8.-.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDBRVORST : ExeTcices adaptés au Précis de
Grammaire française à l'usage des Flamands, 1 8 partie, 48 édition, revue et corrigée fr. g.
M. B. HopGBVEBN : Leesoefeningen, ter inleiding van M. B. HOOGEVEEN, JAN
LIGmART en H. SCHEEPSTRA'S LEESBOEKJES, geillustreerd door C. JETSES: Leesoefeningen
V: bij het Vijfde leesboekje, fr. 0.25. - Leesoefeningen VI: bij het Zesde leesboekje
fr. 0.25.
M. B. HOOGEVEEN : Handleiding voor het Onderwijs in het aanvankelijk lezen
(toelichting bij Hoogeveen's leesplank en bij de vertelselplaat) 108 herziene druk, geilt.
gebonden, f. 275.

C. R. C. HBRCDNRATH en ALBBRT DORY : Oefeningen bij • Fransch Taalgebruik
Verhelderd. fr. 1.40. - gebonden f. 1.60.
Aug. A. Boudens : Inleiding tot Onze Moedertaal, taalboek voor de R. K. Muloschool, 28 druk, fr. 0.50.
K. Brants : Helden van de dag. I. Werkers voor ons allen. - Helden van den de
dag, II.
A. Boudens : Inleiding tot onze moedertaal (tweede druk).
J. J. Starkenburg : Uit onze omgeving (tweede druk, derde deel).

J.

J. Starkenburg : Uit onze omgeving (tweede druk, vierde deel).

Dr. M. A. Schwartz en Dr. E. Slijper: Grieksche grammatica.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GIDS (Januari). - Stemmen uit de Redactie. - Augusta de Wit: Vlinders
vele en velerlei. - A. Roland Holst: Uit een Winter aan 2:ee. - H. L. Van Oordt: Uit
de geschiedenis van het zeerecht der neutralen. - R. F. Beerling : Geschiedenis als
cultuurfactor. - L. M. A. Von Schrnid : Eischen en methoden (slot). - H. Th. De
Booy : Middelandsche zee-problemen. - Buitenlandsch OverÛcht.
DE NIEUWE GIDS (JanuaTI). - L. van Deyssel : Opmerkingen, Beschouwingen, Herinneringen. - Dr. L. H. Grondijs : Antroposophie en Oost-Christelijke
Mystiek. - H. van Loon: Lucien Guitry. - H. H. J. Maas: Fatsoenbanden. - Dr. H.
Gerversman : De hut van Oostvoorne. - Hein von Essen : Gas! - Hélène Zwarth :
Vrouwen. - Khouw Bian Tie: Verzen. - Willem K100s : Binnengedachten. - Willem
K100s : Een onzer jongste dichters. - Maandelijksch overûcht. '- Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch overûcht. - Jeanne K1oos-Reyneke : Feiten en Fantaûel!n. Frans Erens : Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Febr.). - Dr. L. H. Grondijs: Anthroposophie en OostChristelijke Mystiek.- Fred Batten: Benard Gebed. - Fred. Oudschans Dent2: : Ontwaakt Zuid-Afrika. - H. Ch. G. J. van der Mandere : De Ontwapeningsconferentie
en haar mogelijke Resultaten. - N. J. Swierstra : P. Corne1is de Moor. - Hélène
Swarth : Kinderen. - J. Decroos : Verzen. - Fred Batten: Ver2:en van Jou en Jou.
- Willem Kloos : Binnengedachten. - Roei Houwink als geestelijk ûend en voelend
Dichter. - Hans P. van den Aardweg. : Antoon van Welie over de Schilderijen van
de Koningin. - Ralph Springer : Distributie-dag. - Maandelijksch Overzicht. Jeanne K1oos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën (Dames-Rubriek). - Maurits
Wagenvoort : Buitenlandsch Overûcht. - Joannes Reddingius : Bibliographie.
NUOVA ANTOLOGIA (I Jan.).
Benito Mussolini : Enrico Corradini.
Luigi Pirandello : Fantasrni. - Lorenzo Guisso : Dostojewsky nel cinquantenario. dalla
sua morte. - Pierro Gadda : Gagliarda, Roman2:o lIl. - Silvio Benco: Vita Triestina
alla Vigilia Della Guerra. - Le Condiûoni prezenti dell' econornia Agricola italiana 1I. Nazzareno Strampelli : La Cerealicoltura. - Giovanni Goeio : La SericoJtura. - Vittorio Peglion : Le piante industiali. - Parrucchière : Al 29 Novella italo inglese. Serninatori : Enrico consenz, Savario Nasalli Rocca.
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Gennaio). - E. Corradini : Dalle carte inedite. Carlo Schanzer : Verso la conferenza dell' Uabi-Uebi-Schebelli. - Filippo de Filippi:
La esplorazione. - Ces. Giulio Viola: Fine del Libero muratore. - Arrogo Serpiere :
Bonifica integrale e coloni2:zazione. - Gaetano Briganti : L'ortifruticolturae I'agrirnicoltura. - Piero Gadda : Gagliarda. _. G. Ceccarelle : La mostra dell' Ottocento
romano. - Note e Rassegne.
NUOVA ANTHOLOGIA. (I Febr.).-Fr. Graûolo:La giovine2:za di Garibaldi.
- Giani Stuparich : L'incontro di Silvia. - Fr. Tommasini: Una fase ignorata delle
Triplice Alleanza. - Piero Gadda : Gagliarda (roman VI). - Alb. Pingaud : Bettino
Rocassoli e la questione romana. - F. de Marchio : Angora 1924. - Giov. Raineri :
Fertillizzanti e macchine. - P. Sitta: Credito fondiario e ageicolo. - Note e rassegne.
~60

LA REVUE BELGS (15 Jan.). - Multatuli : Sardja et Adinda. - Charles du Bus
de Warnaffe : Un siècle d'enseignement primaire libre en Belgique. - Franl: Ansel :
Nostalgie Italienne (poème.) - Colonel X •.• : Le nouvel uniforme de nos officiers. Cypriaan Verhavert : Types Bruxellois : Zot Lowieke (Croquis marollien). - Edouard
de Keyser : Le Maudit de l'ne (Roman-fin). - Paul Lambotte : L'exposition
d'Art français à Londres. - Thomas Greenwood : Lettre de Londres : Les Anglais
hivernent chez eux. - PÁlul Tschoffen : La Quinzaine politique : Les discours du RoL
LA REVUE BELGE (I lévrier). - Lt. gl. de Selliers de Moranville : Les pouvoirs Inilitaires du roi d'après la constitution. - Armand Thibaut : La Bauge (Roman I).
- P. de Ceuleneer: La reforme du calendrier. - Edith Vaucamps : L'aInitié de Balzac
et de Gavarni. - Henri Coppieters : Poèmes. - Jacques de Cezamy : Le stupéfiantisme.
- P. Prist : Lettre de Paris. - P. T. Tchoffen : La quinzaine politique.
LA REVUE BELGE (15 lévrier). - Nic. Politis : Le problème du désarmement.
Jean Giono : Jofroi de la Maissan. - Ch. A. Janot: Trois fables. - Abbé Lambert
et Jos. Gaillart : Le mystère du sourcier. - A. Thibaut : La Bauge Il. - Jean Nesmy :
A travers les livres. La vogue de l'histoire. - Thomas Greemood : Lettres de Londres.
- P. Tchoffen : La quinzaine politique.
LA REVUE G~N~RALE (Janv.). - Joseph Mhlot : Le pape et Ie désarmement.
- Camille Melloy : La chanson de l'homme aux pieds nus (poème). - Pierre Nothomb :
Les dragons de Latour (roman, dernière partie).- Luc Hommel: Hitler.- Jean Stienon
du Pré : L'homme au chapeau melon (Roman I). - Ch. d'Ydewalle : Les maitres de
l'heure. - Henri Davignon : Le théätre et l'art: Les deux héros et les deux psychès.
- Edmond Joly : Revue litéraire : " Say it with flowers '. - Fernand Baudhuin: La vie
éconoInique et financière : La maison Rothschild. - Auguste Mé10t : Les livres
nouveaux.
LA REVUE G~~RALE (févr.). - Cte Louis de Lichtervelde : Générations.
(Ie partie). - Aug. Melot: Beernaert et Ie Congo. - Jean Stiennon du Pré : L'homme
au chapeau melon. - A... : Le haut commandement et notre constitution. - Mgr.
Schyrgens : Monseigneur Waffelaert. - Henri Jaspar : Le chemin de la paix. Arnold Goffin : Jules Lagae, - Bon Pierre de Gerlache : Revue littéraire. "Sur une
note de- musique ». - F. Baudhuin : La vie économique. - A. M. : Chronique politique. - Carlo de Mey : Les livres nouveaux.
DE GEMEENSCHAP (Oktober). - M. Mok: Najaar. - M. Revis : Zand. L. J. van Geuns: Aan een kind. - W. Nieuwenhuis : Dans der Uren. - Charles Eyck:
De herders. - A. den Doolaard : Milia's terugkeer. - J. J. van Geuns : Herinneringen.
- Charles Eyck: Vischvangst. - J. J. van Geuns: Der Tod und das Mädchen. - Albert
Kuyle : Werkverschaffingen.
DE GEMEENSCHAP (Nov.-Dec.). - Anton van Duinkerken ~ Klein lied aan
den dood. - Gabriel SInits : Maratoon. - Jac. Schreurs M. S. C.: OnnoozeIe kinderen. - Charles Eyck : Kerstlied. - Uit het devoot ende profitelijck boecxken geschreven en geteekend.
DE GEMEENSCHAP (Jan.). - Redactie: Verantwoording. - A. Van Duinkerken: Kerstmis voorbij. - W. Nieuwenhuis : Dans der Uren, een spel in zes tafereelen.
- M. Nyhoff : De gesternten. - A. Van Duinkerken: De heks van Harderwijk. A. J. Van Oosten: Drie Koningentriptiek. - L. de Bourbon: Schipbreuk. - Hagel.
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BOEKZAAL. - P. Maximilianus, O. Cap. : De roman van een Heilige. Jos. Panhuysen : De pathetische roman. - C. Slootmans : Het herstelvraagstuk. Dom J. de Vathaire O.S.B. : Van drie keizerinnen. - P. Pladicus, O. Cap. : De donkere
poort. - G. de Van der Schueren : De vliegende hollander. - Uit boek en blad.
DE VLAAMSCHE GIDS (Jan.). - Marcel Daman : Jeugdherbergen. - K.
Jonckheere : Drie Gedichten. - Herman A. Thiery : Maurice Ravel's Pavane pour une
Infante défunte in 'n metriese omzetting. - André M. Pols: A Voce sola (slot). - Dr.
F. Closset : Het Werk van Leonhard Frank. - Julius Van Etsen: Muziek. - H. Van
Tichelen : Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (Februari). - Dr. R. Claeys: Finsche Studiën: Mikael
Agricola. - H. Heman : Een Gevangenis te koop, I" bedrijf. - A. De Marest : Ontmoeting. - Eugenie Boeye : Twee Verzen. - H. Van Tichelen: Onderwijs en Opvoeding. - A. : Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
ROEPING (FebruaTt).- F. v. Oldenburg-Ermke : Zwijgen over den Zwijger (vers).
Gandhi (vers). - Prof. Dr. J. A. Veraart : Principieële Katholieke Staatkunde. - Hans
Van Zijl: Maria Magdalena (vers). - Dr. Victor Leemans: Revolutie van rechts van
Nationaal-Socialisme. - Gerard Knuvelder : Gedichten van Jongeren in 1931. F. v. Oldenburg-Ermke : Het leidend principe (vers). - C. Slootmans : De historie
der plaats die Bergen op Zoom heroveren wil I. - Teo De Witte: Jan Sluyters 50 jaar.
- A. D. J. Van Oosten: Vliegje in mijn glas (vers). - Prof. L. Levaux : Ghandhi
als religieuse figuur I. - Boekbespreking.
DE PELGRIM (nO 4). - Twee teksten van Ruusbroec. - Theophilus : Christusuren. - Felix Timmermans : Franciscus. - Jeanne van de Putte: Uit de nalatenschap van .... - Cyriel Verschaeve : Venetië en zijn schilders. - Dirk Vansina : Leven.
- Auguste van Boeckxsel : 't Begijntje. - Brugge. - De Landman.- .1. Caeymaex :
Kerkwijding. - Fr. X. : Drie gedichten. - Jan Vercammen : Voor Vader. - Wies
Persijn: Breiuurtje. - Aanteekeningen en kronieken. - Letterkunde. - Dr. H. Allaeys:
Onuitgegeven brieven van Rodenbach. - Beeldende kunsten. - D. V. : Tony Van
Os. - Jan Hallez: De kruisweg van Westrode. - Boekbesprekingen. enz.
ELSEVIER (Jan.). - Mr. J. Slagter : Jan van Herwijnen, met 9 illustr. - W. Jos
de Gruijter : Archaische en Modern Archaiseerende Kunst, I, Inleiding, met 10 ill.
- W. Steenhoff : De Kunst der Boschjesmannen, met 5 ill. - Theun de Vries: De
Verloofden. - Theun de Vries: Bruidsdag. - C. en M. Scharten-Antink : Jhr. Mr.
James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken. - Raym. Brulez: De Achtste Reis
van Sindbad, of« Het Geluk is het Andere..... - J. J. van Geuns : Rilke in Oorlogstijd. - Kroniek. - Boekbespreking. In Memoriam W. B. Tholen.
ELSEVIER (Februari). - Frontispice-plaat: Raffaëllo Santi, Galatea. - Dr.
T. H. Fokker: Het ontstaan der Vroegbarokke schilderkunst. met 7 illustraties. Johan Schwencke : De ex-libris-verzameling en de ex-libris van Ir. E. L. C. M. Strens,
met 7 illustraties in den tekst en 21 daarbuiten. - M. Mok: Het feest. - Miek Janssen :
Toorop bij Hugo Verriest en Stijn Streuvels te Ingoyghem, (1913), met 3 illustraties.
- W. Hesseis : Drie liedjes. - C. en M. Scharten-Antink : Jhr. Mr. James De Beyll,
Minister van Nuttelooze Zaken, vervolg eerste schrift.
Juul Roggeveen : De Vriendin. - A. J. D. van Oosten: Zoete snelheid. - Kroniek.
- Boekbespreking.
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandschen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 15 1.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.

HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boekhandelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
ter inzage ligt.

N. V. UITGEVERIJ" JOOST VAN DEN VONDEL tt
AMSTERDAM.
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OPGANG
DE OBLAAT (I)
door P. Willebrord Verkade.
Meer dan dertig jaren zijn verloopen, sinds ik, als jonge man
voor de eerste maal aan de deur van den novicenmeester der St.
Martinsabdij te B~uron aanklopte. D~ vijf~ntwintigjarige is nu een
zilverharige priestermonnik geworden, die bij den plechtigen intocht
in het koor, in de lange rij van paters en broed~rs haast op den óudsten
volgt. D~ Hattemsche « Langejan » en de Parijzer « Nabi obéliscal »
heeft het in B~uron, waar hij een nieuw tehuis vond, buiten verwachting uitgehouden.
Over deze zoo snel vervlogen jaren wil ik nu een en ander vertellen. D~ meeste verliepen stil en rustig. Andere waren bewogen
en vol afwisseling, maar alle waren rijk aan beleven en geen heeft
de doodende verveling gekend ... Zoo vang ik dan aan dankbaar, en blij.
Nadat ik ongeveer tien minuten op den novicenmeester had
gewacht, verscheen aan het eind van den langen kloostergang een
groote, magere monnik met de kap over het hoofd en de handen
onder het schapulier verborgen. H~t was Pater B~nediktus Radziwill,
de magister, zooals de novicenmeester in het klooster geheet en wordt.
Enkele oogenblikken daarna stond ik in zijn cel. « Vader abt generaal
zendt mij tot u, om te vragen wat ik doen moet om een goede novice
te worden» vroeg ik eenvoudig. « Ja, dat hoorde ik zoojuist van
hem» antwoordde Pater B~nedictus. « Dat ge bij ons wilt opgenomen
worden, is voor mij een blijde verrassing. » Nu volgde een aantal
vragen over vaderland en vaderhuis, over mijn voorgaande leven,
over godsvruchtoefeningen, en zoo meer. Pater magister m~rkte spoedig dat ik door mijn verblijf bij de Franziskanen in Fiesole reeds
eenigszins met het kloosterleven vertrouwd was, en verklaarde zich
spoedig voldaan. Maar ik zou niet direkt als novice worden aangekleed; dat had geen haast, zei hij. Intusschen moest ik vlijtig Latijn
stud~eren.
(1) Zie D. W. en B. Maart 1932.
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Den volgenden dag kwam P. Benediktus op mijn kamer om mijn
beurs, mijn horloge en andere kostbaarheden te halen. Het was de
gewoonte in het klooster deze dingen af te geven bij het binnentreden.
Ik glimlachte, want ik had niet meer dan een paar honderd mark
en een uurwerk bezat ik niet meer. Nadat ik het bij Ma tante, dit wil
zeggen in den Berg van Barmhartigheid te Parijs een tijd lang had
laten rentenieren, vond ik dat ik het best missen kon en zoo had ik
het op zekeren dag weggeschonken.
Het was te Rome in den Karnavaltijd van het jaar r893. Mijn
vriend Ballin en ik deden vroolijk mee aan het onschuldige !straatvermaak, zooal; : kaarskens uitblazen, enz. Zoo waren we eenige
gemaskerden gevolgd en in een danslokaal terecht gekomen. Ik
deed een dansje mee; maar Ballin kreeg er gauw genoeg van en wilde
naar huis. Ik keek naar mijn uurwerk. Toen zei mijne schoone, een
eenvoudig burgermeisje « Laat eens kijken, molto bello, mooi! )) en dan
echt op zijn Italiaansch : « Geef het me. » Ik antwoordde : « Daar
hebt je 't, asjeblieft en toen gingen we. Het meisje keek ons verbluft achterna, met het uurwerk in de hand. Ik was blij het broze
ding kwijt te zijn. Daar hangen tegenwoordig uurwerken aan eIken
straathoek, dacht ik bij mezelf. Later heb ik ondervonden, dat men
slechts op reis een uurwerk noodig heeft, om 's morgens bij het
ontwaken te kunnen ûen, hoe laat het is.
Ik zei dus aan P. Benediktus : « Ik heb geen uurwerk, Hoogeerwaarde )), waaruit hij besloot dat ik blijkbaar al begonnen was
aan het aardsche te verzaken. Ik zweeg en liet hem in dit goed geloof.
Overigens had ik hem gerust het lot van mijn uurwerk mogen vertellen, want hijzelf, een vroegere prins, was een model van roekelooze
vrijgevigheid. Toen hij nog wereldlijk priester was, moest zijn kamerdienaar zijn linnen, kleeren en schoenen opsluiten of verbergen, of hij
zou het aan den eersten den besten bedelaar weggeschonken hebben.
Toen pater magister vertrokken was, nam ik mijn latijnsch boek
ter hand en begon vlijtig te studeeren. Dat viel niet mee. Ik was
maar terloops een goed leerling geweest en geheugenwerk had ik
weinig verricht. In de studie zag ik echter een middel om me te genezen
van mijn oppervlakkigheid en slordigheid. In elk menschenleven
moet éénmaal de ûn voor orde, stiptheid en degelijkheid wakker
worden en volharden, zij het slechts op een enkel gebied van zijn
bedrijvigheid, of men blijft zijn leven lang een stumperd en een
nietswaard.
j.
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Ik verlangde toen vurig me te volmaken en schuwde het detailwerk der bekeering niet. Op veertienjarigen leertijd had ik reeds een
goed en vast geschrift, maar in de Sturm und Drangperiode van mijn
twintig jaren verwilderde het steeds meer, zoodat het haast onleesbaar was geworden. Ik begon met mijn schrift te verzorgen; ook
aan andere dingen besteedde ik meer zorg dan vroeger.
Pater Benediktus zou niet lang mijn overste blijven. Ik werd
bij een groep van vier kunstenaars ingelijfd, die evenals ik nog latijn
moesten studeeren voor zij in het noviciaat konden opgenomen
worden. Zij waren vijf tot tien jaar jonger dan ik. Wij hadden een
eigen overste, P. Wolfgang Schnell. We studeerden, teekenden en
sliepen samen in één groote kamer. Ik kreeg nu ook een ordekleed,
zooals de leekebroeders in Beuron dragen, met dit verschil ecbter
dat wij oblaten een linnen band en de broeders een lederen riem
als gordel droegen. Hoe voelde ik me behaaglijk en veilig in mijn
uniform en hoe gelukkig was ik niet meer als leek in het klooster te
moeten rondloopen. Maar het schapulier ontbrak nog, daar moest
eerst nog « om studeeren». Niet zonder heilige afgunst zag
ik -hoe de eene postulant na den anderen ermee bekleed werden.
Gelukkige jongens! Zij hadden op school reeds Latijn en Grieksch
geleerd en alhoewel ik vóór hen binnengekomen was, zouden zij allen
later voor mij komen te staan. Want in het klooster wordt de rangorde
geregeld naar de professiejaren, dit wil zeggen : volgens de aflegging
der geloften.
Als schilder trachtte ik me in te wijden in de techniek der Beuroner kunst, en ik werd een overtuigd en viiitig leerling van P. Desiderius
Lenz. Het « meten en deel en» en het mathematisch konstrueeren
beviel me zeer. Maar mijn liefde tot Giotto en zijne volgelingen
kon ik niet verloochenen. Steeds had ik reproducties van zijn werk
voor me staan op mijn werktafel.
Nu ik de kloosterpij droeg, nam ik het ook met de kloosteroefeningen zeer ernstig op en ging met ijver den weg op der innerlijke
reiniging. Wat in mijn vroeger leven verkeerd was geweest, werd
onbarmhartig verbannen, klagend en rouwvol, en met geweld teruggestooten. Mijn afkeer voor het kwaad keerde steeds weer terug
naar de plaatsen waar ik het bedreven had. Ik kon er niet aan denken
zonder afschuw. Het was een bitter verloochenen en een volkomen
afbreken met het verleden; een bloedig afrukken van de oude huid,
waarin gedeeltelijk de nieuwe mensch nog leefde. Bloedig en daarom

267

zoo geweldig, voorbarig en overhaast en daarom gevaarlijk en niet
duurzaam, maar volstrekt eerlijk en echt. Later hebben ze me weleens
un décorateur austère genoemd; waarom ik lustig gelachen heb;
maar toen was ik werkelijk austère ....
Maar mijn overdreven ijver wreekte ûch spoedig. Een morgen
ontwaakte ik met hevige hoofdpijn die steeds toenam en ten slotte
niet meer week.
Wat mij, die eens 2;oo'n vrije vogel was geweest, in 't begin
2;eer zwaar viel, was : « niet meer heer en meester » te zijn over mijn
tijd, de gedurige veranderingen in den arbeid zooals het uurrooster
het opgaf, en het voortdurend samenzijn met ouderen en jongeren.
Met de jaren heb ik echter geleerd mij daarnaar te schikken en ieder
spaarzaam oogenblik te benuttigen. En de gedachte dat men zelf
ook door anderen moet verdragen worden, en anderen, al is men nog
zoo heilig, onbewust verdriet en last veroorzaakt, heeft mijn geduld
en mijne inschikkelijkheid versterkt.
.
Rechtvaardigen schitteren als de zon. Daar straalt een licht van
hen af, en alleen reeds door hunne aanwezigheid werken zij op anderen
in. En wanneer zij gehoor geven aan hun vurig verlangen om dat
goddelijk licht te verbreiden, dan doen zij dat met een wijze bescheidenheid, uit vrees Gods plannen te wederstreven of te verwikkelen,
in plaats van ze te helpen. Nieuwbekeerden kennen deze bescheidenheid doorgaans niet. Daarom maakt hun ijver vaak een onbehaaglijken indruk. Zij vermoeden niet dat zij vaak in 't begin als slecht
geslepene spiegels zijn, die alles wat ze opnemen, misvormd weergeven en dat zij nog te weinig weten om anderen 2;onder gevaar
voor dwaling te leiden. Nieuwbekeerden moet men een beetje in
het oog houden, want hun hart is zoo vol dat de mond ervan overloopt.
Maar zalig zijn de jongbekeerden die vóór alles Verlaine's raad volgen:
faire bien obscurément son devoir et se taire. In het verborgene zijn
plicht doen en zwijgen.
Niet zonder diepe schaamte heb ik later de brieven herlezen, die
ik aan mijn goede moeder schreef in de eerste jaren na mijn doopsel.
Wat een mikmak van slecht verteerde lektuur en kritieklooze napraterij. Toch vond ik tusschen de regels iets heel zacht en echt nl.
de lidde als vrucht der waarheid die ons in Christus geschonken
wordt.
In het begin van I895 was P. Desiderius Len2; met eenige leekebroeders naar Praag vertrokken, om de kerk der Benediktenessenabdij
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St. Gabriël te schilderen. Ook ik kr,eeg mijn aandeel in den arbeid.
Den 8 Augustus van hetzelfde jaar spoorde ik met den oblaat Franz
Xaver en onder geleide van een der paters, ~onder oponthoud naar
Bohemen's hoofdstad. De drie andere oblaten ~ouden pas later overkomen. Zoo ~ag ik na anderhalf jaar de « wereld» terug. Zij had weinig
aantrekkelijks voor mij. De lawaaierige stemmen van de medereizigers
gaven me een onaangenaam gevoel. Ik was aan dat luide spreken en
roepen niet meer gewend.
Te Praag trokken we eerst naar de Abdij Emaüs. Daar hadden
de door de meiwetten verdreven Beuroner monn.iken na een ~even
jarig verblijf te Volders in Tyrol, door de gunst van Kei~er Frans
Jo~ef in het haar 1880, een nieuw tehuis gevonden. De Abt B~dedikt
Santer, die destijds de eerste novice was van Beuron, ontving ons
met vaderlijke liefde. Na een kleine versterking te hebben gebruikt
maakten we eene wandeling door het klooster. We bezochten de
kerk, die door paters Desiderius, Gabriel en Lukas met behulp van
eenige leekebroeders in éénzelfde karakter en schoon geschilderd
was geworden. Naast herhalingen van schilderwerken die reeds in
Monte Cassino werden uitgevoerd, was hier ook scheppend werk
o.a. het bekende Marialeven.
In den namiddag togen we naar St. Gabriel. De abdij die in
1918 opgeheven werd, lag in de buurt van den Witten Berg in de
voorstad S~ichow. De schildering der kerk was al goed gevorderd.
Het gewelf en de koorbogen waren klaar. Wij groetten P. D~siderius
en de schilderbroeders. De meester verheugde zich over de nieuw
opdagende hulp, want er was nog werk in overvloed. Nadat we de
kerk bekeken hadden, bracht een broeder ons naar de (c Villa», waar
we gehuisd zouden worden. Het was een verwaarloosd, gebouwtje
met naakte muren, nevens de abdij, dat vóór de komst der schilders
jaren lang had leeggestaan en wachtte op afbraak. Rondom het gebouw
stonden struiken en eenige kastanjeboomen door wier roestig loof
men in paleisstijl opgetrokken huurkazernen onderscheiden kon.
Oblaat Xaver en ik kregen samen een kamertje. Hèt was kaal en armzalig, maar het was voldoende voor de nacht.
Om 4 uur zongen de nonnen de eerste vespers van den H.
Laurentius. Van uit het kerkschip kon men de kloostervrouwen
niet zien. Wij hoorden alleen hunne zingende stemmen. Het was
een gezang vol wijding en innigheid en blijheid.
EIken dag stichten ons aldus de mede~usters door hunne feeste2 69

lijke oefeningen. Terwijl zij het H. Officie baden, de hoogmis of
de vespers zongen, schilderden wij maar door. Het was steeds een
schoone afwisseling bij het werk van iederen dag. Van op de stelling
konden we ook een bescheiden blik werpen in het vrouwenkoor.
Dat was een verheffend schouwspel: de zwarte zusters in het bruine
koorgestoelte; de blanke borstsluier met het roze der aangezichten
en de roode snee van het koorboek, brachten leven in het geheel.
De abdis zat aan het hoofdeinde van het koor. Rechts en links de rij
harer dochteren. Het leek een edele hofhouding, om Christus geschaard, der maagden Bruidegom en Kroon.
Het heeft me steeds diep gelukkig gemaakt, dat het schoonste,
het beste en liefste dezer wereld ten slotte aan God gewijd is, en
dat geen mensch van zooveel anderen, en zoo innig bemind wordt
als Christus. Werkelijk, God heeft den mensch niet voor niets geschapen, en Christus heeft hem niet vergeefs gered. Want de reinste,
edelste en rijkste zielen hoor en Hem toe. En Hij verheugt zich om
hare maagdelijke schoonheid en laaft zich aan hare reine, eenvoudige
liefde zooals de mensch aan een edelen, ouden, gouden wijn.
Mijn arbeid in St. Gabriel bepaalde zich in 't begin bij het gereedmaken, aanstrijken of vergulden der wanden of het schilderen der
ornamenten. Pater Desiderius liet alles met de hand uitvoeren. Hij
had een hekel aan den snellen, maar levenloozen arbeid volgens patronen. Hij achtte zijn beste krachten niet te goed voor het eenvoudigste
werk. Talent en smaak moesten ook spreken uit ondergeschikte dingen.
De Grieksche vaasschilders maakten ook alles met eigen hand, de
figuren zoowel als de ornementen. Aan tijd of geld besparen dachten
ze allerminst. De stelling moest eigenlijk eerst onder de voeten van
de schilders verrotten, beweerde hij, dan pas kan er iets goeds uit
groeien. « Maar we hebben doorgaans ons werk gestaakt, waar het
pas aanvangen moest,» beweerde hij eens.
Zoo kalkte en vergulde ik menigen wand en schilderde
met groote liefde tallooze ornamenten. Ik beschouwde dat niet als
tijdverlies, want ik wilde alles leeren ; en op acht en twintigjarigen
ouderdom voelt men zich nog zóó jong. Dan is men graag tot alle
werk bereid. Toen echter P. Desiderius mijn getrouwheid en volharding zag, liet hij me ook figuren schilderen.
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De hoofdpijn die me gedurende mijn eerste kloosterjaren plaagde
kwelde me ook in Praag, dag voor dag. Ik raakte er wel eenigsl1:Ïns
aan gewend, doch, soms namen zij zoo sterk toe dat ik onder het
gebed mijn gedachten niet bij elkaar kon houden. Ik leed ook aan
zware vermoeienis; het lot van alle levendige maar bloedarme menschen. Daarom durfde ik toen om mijn aanneming in het noviciaat niet vragen, hoezeer ik er ook naar verlangde. Ik vreesde zelfs
wegens mijn hoofdpijn ontslagen te worden. Daarom verkoos ik te
wachten en God zelf het het uur te laten bepalen. Hij zal me dan
ook de kracht en de gezondheid geven; dacht ik, om mijn proefjaar
goed te doorstaan.
Wijs is de gelatenheid, die even ver verwijderd is van domme
overgave als van roekeloos beproeven.
Mijn vertrouwen werd niet beschaamd. In den zomer van 1896
ontving ik een brief uit Beuron. Vader Abt schreef me dat eerlang
eenige postulanten tot het noviciaat zouden worden toegelaten en
dat ik mijn proefjaar kon beginnen. Want ik was intusschen al een
dagje ouder geworden. Kort daarop kwam vader Abt zelf naar Praag
en liet me roepen. Van dit onderhoud kan ik me nog enkel herinneren
dat hij naar mijn finantieelen toestand informeerde. Een Abt
moest rekenen, zeide hij. « Maar indien u niets meebrengt, voegde
hij er bij, neem ik u niettemin aan ». Daarop gaf hij me zijn zegen en
stond me toe, nog voor mijn intrede in het noviciaat, mijne ouders
te bezoeken.
Thuis wachtte me een hartelijk onthaal. Mijne ouders, broers
en zusters hadden zich reeds met mijn overgang tot de katholieke
kerk verzoend. Maar monnik worden, dat mocht niet. Dat vonden
ze iets onnatuurlijks. Alle goede raad hielp evenwel niets; ik zou
mijn weg gaan.
Het was den 4en Oktober, feestdag van den H. Franciskus en
geboortedag van mijn schoonzuster. Ik was al eenige weken thuis
en dien dag wilde ik hun zeggen dat ik voor goed in Beuron blijven
wilde. Daarbij dacht ik aan de moeilijkheden, die de H. Franciskus
te overwinnen had toen hij de wereld verliet en hoopte op zijn voorspraak en hulp.
Het was op een zondag. Mijn vader zat alleen op zijn kamer en
teekende. Ik ging naar hem toe en sprak: «Vader, ik moet U wat zeggen:
Ik zou graag in Beuron blijven. » Hij antwoordde me zeer opgewonden
en streng: « Je weet hoe ik daarover denk. Ik kan je niet vasthouden,
27 1

je bent meerderjarig. Doe wat je wil. Maar je vergist je indien je
meent dat je een duit meekrijgt. » Ik deelde hem mee wat heer Abt
me gezegd had : ct Indien u niets meebrengt, neem ik u niettemin
aan.» Dat verraste hem zichtbaar. Dan boog hij zich weer over
zijn teekenwerk, bedroefd en vertwijfdd. Hij zal wel gedacht hebben:
~ Het is een kruis met de kinderen. Men kwelt zich half dood voor
hen en ten slotte gaan zij toch hun eigen weg en loop en verkeerd. »
Ik verliet de kamer en wilde me op mijn zolderkamertje terugtrekken.
Op den trap ontmoette ik mijne moeder. Zij zag mijn ontsteld gezicht
en wist dadelijk wat er gebeurd was. « Moeder, » sprak ik « je hebt
acht kinderen. Schenk er één van aan den Goeden God! » Toen begon
ze te weenen en antwoordde : « Dat kan de Goede God niet van mij
verlangen». « Moeder» ging ik voort; « ik zal gelukkig zijn.» Ze
hield me vast omklemd, alsof ze me weerhouden wilde. Ik maakte
me los uit hare omarming en bad haar mij alleen te laten. Hi:t was
of mijn hoofd zou barsten. « Ik begrijp het» zeide ze en ging.
Ik liet me neervallen op mijn bed en verborg mijn aangezicht
in h~t kussen, even vertwijfeld als mijn vader. « Mijn God, ik wil
toch het goede en het beste. Andere ouders zouden gelukkig zijn
een kind aan het klooster te geven. )) Slechts langzaam kwam ik weer
tot rust. Des avonds ging ik met mijn ouders naar Zaandam, om mijn
schoonzuster te feliciteeren. Onder het avondmaal hield mijn vader
een kleine toespraak, waarin hij ook over mij sprak en vroeg dat ik
geen vreemde wegen zou gaan en niet van mijn tweelingbroeder
scheiden.
Mocht de liefde van alle ouders zoo ver gaan als de liefde der
mijnen ten slotte ging, zoodat zij bereid zijn afstand te doen van
hunne kinderen en met mijne moeder kunnen zeggen : « Mijn kind,
als je maar gelukkig bent. Ik blijf steeds bij je, wa<tr je ook zijn zult. »
Gewis ook mijn ouders hebben erom moeten strijden. Mijn vader
vO<'fal scheen in 't begin mijn stap te beschouwen als een groote ondankbaarheid en een breuk met de heilige; eerbiedwaardige familietraditiën, zelfs een overloop en naar den vijand. Je verlaat hen, die je
met liefde hebben grootgebracht, en je gaat naar vreemden, die
nooit iets voor je gedaan hebben » zeide mijn vader me op zekeren
dag. Maar ook hij beoogde ten slotte alleen mijn geluk, en toen ik
bleef volharden en hij merkte dat zijn ondernemenden geest ook in
mij stak, gaf hij zich gewonnen.
Tijdens dit laatste verblijf in Holland, vóór mijn definitieve
(I
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intrede in het klooster, stelde vaders goedheid me in de gelegenheid een reis naar Londen te maken. Ik dacht bij mezelf I( Daar kom
je zoo gemakkelijk niet meer toe », wat achteraf ook gebleken is,
alhoewel een van mijn zusters in Engeland is getrouwd.
Londen wordt niet zooveel bezocht als Parijs, tenminste niet
door Europeanen. Eenerzijds wellicht omdat hiervoor een kleine
zeereis noodig is en anderzijds omdat Engeland, alhoewel het groote
kunstenaars beût, toch op esthetisch gebied volstrekt niet toonaangevend is. Wie echter Londen niet geûen en doorkruisd heeft,
mist iets in zijn ontwikkeling. Londen is tegelijk eene historische
en een moderne stad. Men merkt er voortdurend, dat men in het
middelpunt staat van een groote natie, ja, in het middelpunt van een
wereldrijk, dat meer door wijs beleid dan door geweld wordt samengehouden. De macht en de rijkdom van Engeland vinden wellicht
hunne treffe:nde uitdrukking in de grootsche verzamelingen van het
Britisch Museum. Bijna alle volkeren der aarde hebben daaraan
het beste en schoonste dat ze bezaten, moeten afstaan.
De: Engelschen zijn de Romeinen der moderne tijden en de
scheppers van een wereldkultuur, die heden met behulp van Noord-'
Amerika de latijnsche kultuur overvleugeld heeft. Of het in het voordeel is der menschheid, is een andere vraag. In elk geval heeft ze iets
te beteekenen.In Engeland is het prototyp ontstaan van den cc Ge:ntIeman » en van de I( Clubs», evenals het sport met zijn I( fair play»,
drie nauw verwante dingen, die tegenwoordig in alle landen op
min of meer gelukkige wijze werden gecopieerd. Maar een copie
is nooit een origineel.
De Engelschen heeten zeer terughoudend te zijn en ze zijn het
ook. Zij houden er niet van, alle mans vriend te zijn. Zij hebben eerbied
voor zichzelf, zooals trouwens voor elke persoonlijkheid en achting
voor den gewonen man. Dit laatste kan de reden zijn waarom in
Engeland de kloof tusschen rijk en arm niet zoo groot is als in andere
Europeesche landen. Voor aristokraten en rijke burgers steken ze
daar niet met een proletische aanmatiging den neus op. Maar men
beschouwt ze als een deel van een geheel en als medeburgers, van
wie men iets leeren kan.
Voor de gebreken en fouten van de Engelschen ben ik niet
blind. Men kan ze sterk overdreven terugvinden in het boek van
Max Scheler : Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg»
Ik laat ze hier buiten zake. Overigens heeft God me scherpere
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oogen gegeven voor de goede zijden van menschen, zaken en toestanden dan voor de slechte, en ik verheug er me om dat er een
Engeland en Engelschen hebben bestaan en nog bestaan. Zonder
hen ware de wereld nu een nog grootere chaos. In deze nieuwromeinen, voor zoover het Anglosaxen zijn, steekt er in den diepsten
grond een heilige ernst, taaiheid en kracht. En dat' is de reden
waarom ze iets presteeren •
Van deze reis blijf ik me, onder meer, drie dingen herinneren,
die ik graag vermelden wil. EIken dag spoorde ik van Brockley naar
Londen. Zekeren dag was het zeer mistig. De trein moest telkens
stoppen. Voortdurend knalden schoten, als teeken voor den machinist
dat hij voortrijden mocht. In mijn wagen zaten enkel heeren, die
naar de « City» moesten. Alle waren keurig gekleed en glad geschoren,
en elk hield zorgvuldig een opgerold regenscherm en een groote
krant in de hand. Van de negen mannen waren er slechts twee of
drie die lazen. De andere zaten kaarsrecht, koud, berekend en onverstoorbaar en staarden voor zich uit als herkauwende ossen. Elk was
met zichzelf begaan, en genoot volgens mannenaard van zijn eigen
heerlijkheid. Een der medereizigers, een Jood, hield zich echter niet
2;00 goed in bedwang. Telkens de trein stilhield knarste hij met de
tanden en schimpte om het tijdverlies. Maar geen der reizigers
stoorde zich aan zijn gesputter. « Zoogauw ik de « ondergrondsche )
nemen kan, stap ik uit I), bromde de Jood. Maar niemand gaf antwoord.
Eindelijk kon hij overstappen. De langgekwelde man sprong den trein
uit en sloeg het portel met groot geweld dicht. Nu kwam er leven
in de overblijvende reizigers. Allen lachten om den gek die zich niet
bedwingen kon en met zijn gevoel te kijk liep. De heeren wisselden
drie à vier woorden en weer zaten ze daar, keurig, zwijgend en onbeweeglijk, tot de trein Charing-Cross binnenreed. Alle stapten uit
en toen begon het jachten. Plotseling zetten zij het op een loopen,
als tang geketende hazewinden, die op een stuk wild worden losgelaten. En toen moest ik, kalme Hollander, die daar zat, ook om hen
lachen, want ik had heelemaal geen haast.
Den derden dag van mijn verblijf was ik op weg naar het Britisch
museum, toen me in een der drukste straten een lange, schrale,
goed gekleede man kruiste. En opeens, in 't voorbijgaan zegt hij,
zacht en lakonisch dicht aan mijn rechteroor : « Are you saved?»
- « Is u gered?» - Verwonderd keek ik hem achterna, maar de man
stapte verder zonder het hoofd om te wenden. Misschien was het
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een . lid van het Heilsleger, misschien ook niet. In ieder geval was
het een apostel der grootstad die met zijn drie woorden menigen
mensch tot nadenken zal hebben gebracht.
Ik betreur het steeds dat men midden de reclameplakkaten
der grootstad niet in vette letters het volgende te lezen krijgt
Je hebt een ziel, redt ze!
Je bent een mensch, leef niet als een dier!
Wat heb je met je jeugd gedaan?
Je kan jezelf niet ontvlieden.
Verknoei je leven niet.
Heden of morgen moet je sterven!
Eens is het de laatste maal - en dan?
ofwel
Waar is je vrede gebleven?
Waarom lach je al ben je bedroefd tot in de ziel?
Bijbelspreuken zijn daar niet op hun plaats, die hooren niet
tusschen de plakkaten.
Een andere goede reklame zou Z1Jn
Wat ben je?
Een leider of een verleider?
Een
Een
Een
Een

leeraar of een woelmaker Y
kletser en een zwetser en een kieschheidskwetserY
groote muil of een misloopen knol?
nijdig bureaukraat of misschien een menschen-surrogaad

Den volgenden dag, toen ik naar het onvergetelijke SouthKentington-Museum ging, gebeurde iets anders. Bij de stoep van
een breede straat, stortte een jonge man, die een handkar voortduwde,
bewusteloos neer. Twee jonge knapen liepen naar hem toe, zetten
hem halfrecht, trokken zijn krampachtig gesloten handen open en
sloegen met de vlakke hand op zijn handpalmen dat het kletste t
om het bloed van den bewusteloozen man weer in beweging te brengen. Vele menschen kwamen even kijken, maar de meeste liepen
dadelijk weer door. « Time is money!» Tijd is geld! Daar kwam ook
een jong meisje uit de burgerij voorbij. Zij had een lief gezichtje,
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dat me sterk aan de vrouwenkoppen van Gabriel Rossetti herinnerde.
Medelijdend keek zij den ongelukkigen aan, veegde het zweet van
zijn voorhocfd, streelde hem over de wangen, bekeek hem nog eens
vol medelijden en liep dan snel verder. Ook zij was haastig. Toen
kwamen er twee politiemannen aan, twee prachtkerelc;. Zij laadden
den man d1e intusschen weer bijgekomen was op zijn eigen wagen
en reden ermee naar de wacht. Dat alles was zoo frisch en eenvoudig
en daarbij zoo hartelijk, als ik het van Engelschen niet verwachtte.
Tusschen het gedrang van menschen, dieren en gerij, waar alles
onverschillig aan elkaar schijnt voorbij te jagen, was er toch dadelijk
hulp, medelijden en erbarmen zoodra een van de velen in den levensstroom dreigde ten onder te gaan.
Kort na mijn terugkeer uit Engeland ontving ik een brid uit
Beuron met het verzoek naar Praag terug te keeren. Mijn prof~ssie
was uitgesteld. Dat was een groote ontgoocheling voor mij. Alhoewel
ik besloten was aan het verzoek gevolg te geven, stelde ik mijn terugreis een heelen tijd uit. Dat beviel mijn vader niet. Toen ik na zijn
geboortedag, op 20 November, vertrekken wilde en mijne moeder
me wilde overhalen om nog wat te blijven, zegde hij: Het is tijd dat
Jan gaat. Het viel hem zwaar, maar hij hield volstrekt niet van sentimentaliteit. Wat gedaan moet, moet gedaan; en wanneer het geschieden moet, dan hoe eerder hoe beter. Dat was het princiep van mijn
vader.
Zoo kwam de dag van de scheiding, vader was onwel. Daarom
had ik 's avonds te voren van hem afscheid willen nemen, maar hij
verzekerde me : ik zie je nog wel, morgen vroeg ». Bezorgd als een
Martha liep moeder rOlld, terwijl ze in stilte weende. Ze praamde me
om nog wat te eten, want ik had een lange reis voor me. Maar het
brood bleef me in de keel steken. (l Moeder, ik kan niet ... » Sprakeloos
omarmde zij mij en kuste mij. Toen kwam vader de kamer binnen.
Met vochtige oogen keek hij me aan en zei met bevende lippen:
« Dag, Jan, het ga je goed! » en reikte me de hand. Haastig kuste ik
mijn moeder nog eens en liep zonder nog om te zien naar de deur.
Moeder riep me nog iets achterna, ik verstond het niet meer. Tien
minuten later zat ik in den trein, verslagen en gebroken en voelde de
smart van het offer, alles te verlaten, waarmee ik zooveel inniger
verbonden was, dan ik zelf vermoedde. Vele jaren zouden verloopen
vóór ik mijn vaderland en mijn ouders terug zou zien.
Het « scheiden» speelt een hoofdrol in 's levens treurspel.
(l
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Is ons heele leven niet een voortdurend vaarwel zeggen'? Uren en
dagen komen en gaan. Lente en zomer komen en gaan voorbij.
Genot en vreugde : het is een aanhoudend af.5cheidnemen
tot het eindelijke afscheid komt .... Hoe onzeggelijk titter zou het
leven zijn,indien dit scheiden niet dikwijls een opgang naar, en vaak
eene noodzakelijke voorwaarde tot het bereiken van een nieuw en
hooger leven beteekende. Wie geen afstand doet, kan niet herboren
worden tot het nieuwere leven. « De man zal zijn vader en moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen, en beiden zullen één vleesch zijn. »
En uit deze verbintenis zal nieuw leven ontstaan. En ieder, die zijn
huis; broeder of zuster, vader of moeder, vrouw of kind of akker
verlaat om Christus' wille, zal het honderdvoudig terug ontvangen
in het eeuwige leven. Het eeuwige leven! Het hart siddert bij deze
woorden! Het eeuwige leven, dat geen scheiding meer kent en waar
een duurzame toestand is ingetreden. Een eeuwige vreugde, een
vertrouwvol en getrouw samenzijn en een eeuwig en volledig bezit,
zonder afscheid, en zonder scheiding. Of, zooals Ruysbroeck het
zegt, een zalige overgang naar het hoogste Goed, een vreugdig
ondergaan in het stralend geheim der Godheid.
Toen ik na enkele uren sporens de grens van mijn gelidd
vaderland overschreden had, wi:rd ik rustiger en een st'lle vrede
kwam over mij. Ik was nu vrij en kon doen wat ik wilde. Mijn
maag begon te brommen. D~ strijd van de natuur, die onbekommerd om al de rest, brutaal hare rechten opeischt. En dit is
maar goed ook.
Met het oog op de nonnen kost, waar ik me spoedig weer zou
moeten aan gewennen, bestelde ik in den spijswagen een bloedigen
beef.~teak en begon smakelijk te eten. Dat gaf Helkuleskracht! En
nu vooruit! Nog eenige maanden schilderen in Praag en dan terug
in het noviciaat. Maar in de ziel bIet f ik treurig daar ik Keulen
voorbij moest en eerst in Frankfort stilhield. D~n volgenden morgen
spoorde ik verder naar Nürenberg, waar ik het G~rmaansche Museum
bezocht. Di: derde dag, na zes uur 's avonds, kwam ik te Praag aan, en
begaf me dadelijk 1 a u St. Gabriel.
Ik kwam er onverwachts. P. D~siderius had sinds lang alle
hoop opgegeven me nog weer te Ûen. « Indien hij vandaag niet komt,
had hij reeds anderhalve maand te voren gezegd, heeft hij zeker
zijn roeping verloren en komt hij nooit meer terug. » Groot was dus
de verrassing, toen ik plots in de kamer stond, waar mijne vijf mede277

broeders, de oblaten Xaver, Ludwig, Charles, Baptist en Bernhard
aan tafel latijn te studeeren zaten.
Ik schrok toen ik in de kamer rondkeek. Vier kale vuilroode
gebarsten muren. Als eenige versiering een armzalig boekenrekje.
Geen gordijnen aan de vensters, een verwaarloosde vloer en in het
midden een oude tafel met vijf stoelen. De tegenstelling met het
behaaglijk, gezellig, ouderlijk huis was verpletterend. « Brr, wat een
hondenhok »1 bromde ik voor mij uit. « En daarin zou ik weer moeten
huizen? Nu, in godsnaam, lang zal het niet meer duren » troostte ik,
mezelven. Dan ging ik P. Desiderius groeten. « We hadden u niet
meer verwacht, )) zei hij. « We hebben veel werk afgedaan, sinds uw
vertrek. Oblaat Xaveer heeft nog vreese1ijk last gehad met de koornis.
Maar nu zijn we toch zoo ver .... )) Een tijdje nadien lag ik neer op
mijn harde bed, in de rij, tusschen de andere oblaten, als een soldaat
in de kazerne.
Niet zonder ironie bedenkt men hoe, wanneer en waar de groote
kunst geboren wordt. In vorstelijk uitgeruste woningen en goed
ingerichte ateliers is slechts een gering gedeelte der meesterwerken
ontstaan, die we thans in de kerken, raadhuizen, privaat huizen en
musea bewonderen.
Phidias heeft waarschijnlijk als een gewone steenhouwer gewerkt in open lucht in de schaduw der boomen en vermoedelijk op
een zeer smalle stelling, die hem niet toeliet achteruit te gaan om
zijn werk op afstand te beschouwen.
Michel Angelo zwoegde in de Cappella Sixtina op een vuile
stelling vol moortelafval, en terwijl hij het gewelf schilderde, druipte
de verf van zijn penseel over zijn hand en zijn arm. En hoe ellendig
was het gesteld met de verlichting! Slechts aan eene zijde zijn ramen
in de kapel, die bovendien voor het grootste deel door de stelling
waren bedekt. En toen hij het Laatste Oordeel schilderde, kwam het
ongetwijfeld vaak voor dat een paal of een plank eene figuur van zijn
geweldige compositie in tweeën sneed en hij voortdurend de ladder
op en neer moest om op twee stellingen aan eenzelfde figuur te arbeiden. Bovendien beletten de planken en balken hem ooit het geheel
te overschouwen. Welke leek heeft ook maar een flauw vermoeden
van de slechts louter physieke moeilijkheden, die de bejaarde meester
toen te overwinnen had!
En hoe mag de keet eruit gezien hebben, waarin van Gogh en
Gauguin te Arles samen woonden en elkaars portret schilderden?
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In welke moeilijke omstandigheden heeft Van Gogh zijne stralende
landschappen geborsteld. In den geest zie ik hem midden het veld
staan, bij hevigen wind, die elk oogenblik zijn veldezei dreigt
omver te werpen. Blootshoofds staat hij daar in de brandende zon;
want zoodra hij aan den arbeid is, gooit hij zijn hoed weg. In dikke
lagen strijkt hij de verf uit. Soms perst hij de tube direkt op het
lijnwaad uit en verdeelt dan de verf met zijn penseel. Elke kleur
moet hij berekenen; want de zon schijnt vlak op zijn schilderij,
en Uit ervaring weet hij dat de kleuren binnen anders spreken
dan buiten in de vrije natuur.
En terwijl hij er op los penseelt in vreugdevolle marteling,
staan er vier; vijf jongens rondom hem, die drukte maken en hem
uitlachen. Het werk is klaar. Hij spoedt zich naar huis. Hoe zal het
wezen'? Hij werpt ezel en verfdoos op de sofa. Hij plaatst het schilderij
op een stoel en bekijkt het. (t Sapristi, mijn verf en penseel!» Hier
nog een veeg, daar nog een correctie - tot Gauguin komt, hem het
schilderij afneemt en roept: « Prachtig! Laat er je handen af, cochon,
je gaat het bederven. »
tt Gebeurt ook vaak dat een kunstwerk zoo maar terloops in
vrije oogenblikken wordt voortgebracht of al rondtrekken van de
eene stad naar de andere. Goethe schrijft van Napels uit aan
Seidel over zijn ct Iphigenie » : (c Het eerste ontwerp schreef ik neer
tijdens de rekrutenkeuring en ik werkte het uit tijdens een reis door
Italië. Wat zal daaruit groeien'?»
Zoo heeft elk beeld, elk boek, elk plastisch werk zijn eigen geschiedenis - meest een komisch-treurige.
Nu ik dagelijks met anderen samenwerkte, voor het bereiken
van een verheven doel, n1. het waardig versieren van Gods huis,
en aldus een dringend verlangen uit mijn Parijzer tijd in vervulling
gaan zag, keerden, mijne gedachten begrijpelijkerwijze vaak naar mijn
Fransche vrienden terug. Ik had vernomen dat Maurice Denis
getrouwd was, en veel geschilderd had en ook koopers had gevonden.
Wat Vuillard, Bonnard, Ranson, en Serusier uitrichtten, wist ik niet
precies. Daarom schreef ik op zekeren dag een langen brief aan Serusier en sprak daarin breedvoerig over de opvattingen van P. Desiderius. Als slot van mijn epistel, noodigde ik hem uit naar Praag te
komen. Op dezen brief ontving ik volgend antwoord :
(! Uw brief was werkelijk providentieel. Hij heeft me veel troost
gebracht temidden vreeselijk leed, zooals de wereld er overzendt
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aan wie hem niet verlaten en dat een leven breken zou indien men
zich niet verweerde. In zulke tijden moet men kracht en vrede zoeken
bij hen die beide bezitten. De opvattingen die je over de kunst ontwikkeld hebt waren steeds de mijne. Een mens eh alleen kan dat
niet heropbouwen ; slechts door een gemeenschappelijk pogen kan
dat bereikt worden. Dat zou de taak geweest zijn van hen dIe ik trots
de Nabis heb geheeten. Maar de zucht naar persoonlijkheid, een
uitvinding van journalisten, heeft al die schoone krachten verstrooid. »
De kring der Nabis was blijkbaar uiteengevallen. Elk ging ûjn
eigen weg en Serusier die hen in 't begin op het « atelier Ju1lian»
rond ûch geschaard had, voelde zich in zijn vereenzaming doodongelukkig.
De «Nabi à la barbe rutilante» kwam me werkelijk opzoeken
in Praag en ûjn wekenlang verblijf aldaar gaf hem een nieuwen prikkel
tot den arbeid. Hij was begeesterd over de opvattingen van P. D.!siderius; ook voor hem was de verwezentlijking eener theorie niet de
aanleiding maar de voorwaarde tot den arbeid.
Vreugdevol keerde hij naar huis terug, en hoopte te Parijs de
Nabis en andere kunstenaars voor het « meten en deelen» te interesseeren.
Een heuglijke gebeurtenis uit mijn Praagsehen tijd was de bekeering van den Deensehen dichter Johannes Jörgensen.
Hier moet ik even naar vroegere gebeurtenissen terugkeeren.
Toen ik Jörgensen in het jaar I894 te Kopenhagen leerde kennen,
was de godsdienstige evolutie, die hem ten slotte 'in den schoot der
Katholieke Kerk zou brengen, reeds begonnen. Na jarenlang natuuren zelfvergoding, was hij 'weer bij het geloof zijner jeugd aangeland.
God was opnieuw in zijn leven getreden, eerst weliswaar als een
hinderlijke vermaner; iemand die een lastige en zware taak oplegt.
Bovendien stond hij toen in de voor vroegrijpe lyriekers noodlottige
jaren, waarin het lustige en moeitelooze opborrelen uit het onderbewustzijn, door te veel nadenken en te stelselmatig handelen gestremd
wordt.
Wat vroeger al spelend werd bereikt, wil nu niet meer slagen.
Nu heet het: « Sterf en word» opdat het reeds bereikte in nieuweren
en rijperen vorm herrijze .•.
Mijn vriend Ballin en ik hadden de krisis van Jörgensen gemerkt en dikwijls samen overwogen hoe we hem best helpen z.ouden.
Over een zaak waren wij akkoord: hij moest vreemde, ook katholieke
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landen zien en nieuwe indrukken opdoen. Ballin die steeds voor anderen beter raad wist dan voor zich2;elf, richtte een loterij in van kunst·
werken, waarvoor eenige zijner vrienden schilderijen schonken. Zoo
werd Jörgensen in de gelegenheid gesteld, Duitschland en Italië
te doorkruisen. Ballin en de dichter togen samen op reis en bezochten
Berlijn. Te Nurnberg scheidden hunne wegen. De eerste reisde
zoo snel mogelijk naar Assisi; Jörgensen echter kuierde door het
Duitschland der Romantiek langzaam naar het Zuiden toe. Op zijn
reisplan stond ook een bezoek aan de Abdij van Beuron, waar ik
hem uitgenoodigd had. De reis was voor den worstelenden dichter
een zware verzoeking. Onder de toovermacht van het Duitsche
Pantheisme smachtte zijn wankelend hart naar de lichte nachten
van zijn vaderland en zijn ongebreidelde jeugd.
In dezen gemoedstoestand kwam hij den 16 Juni 1894 aankloppen aan de poort van St. Martinsabdij te Beuron; nadat hij zich eerst
in een herberg door een krachtigen dronk den vereischten moed voor
deze koene daad had ingeschonken. De gastpater, dien ik gewaarschuwd had, begreep het en kwam me glimlachend melden :
UW vriend is er al ». We gingen naar de gastenkamer en begroetten den dichter. Ik merkte dadelijk dat mijn goede vriend
zich vreemd te moede voelde. En ik had er een boos plezier in; maar
ik dacht erbij: « Dat gaat wel over!» Doch het ging niet over. De
onrust stak hem te diep in het hart.
Toen Jörgensen t s middags naast mij aan de gasttafel zat, nadat het plechtig gebed gezongen was en voordat de heer Abt
het teeken tot eten had gegeven - en hij langs de wanden van het
refectorium de rij zwarte monniken zag zitten met de kap over het
hoofd getrokken, greep hem zulk een schrik aan, dat hij nauwelijks
eten kon. Toen we daarna het refektorium verlieten en achter de
monniken die den psalm miserere zingend, naar de kerk schreden, naar
de gastenkamer terugkeerden, zei mijn vriend: « Het is vreeselijk. ~
In den namiddag liepen we door het Donaudal en bezochten
de Mauruskapel. Ik kan me niet herinneren of ik alles beweerd
heb wat Jörgensen mij in zijn «( Reisebuch» in den mond legt.
We hebben in elk geval over zulke zaken gesproken en ongetwijfeld
was het « radikaal » wat ik toen gezegd heb. Na het avondeten gingen
we even wandelen in den tuin, en toen het voor de kompleten luidde,
togen we naar de kerk voor het avondgebed. Daar met den zegen
der kompleten de kloosternacht begint die door geen geluid gestoord
(I
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mag worden, begaf Jörgensen ûch naar zijn kamer. Hij opende het
raam. Buiten stonden de kruinen der kastanjeboomen in rooden bloei.
Achter het stille loof prevelden stille stemmen en in de verte hoorde
hij de kinderen spelen. Het werd hem treurig te moede en zijn hart
hunkerde terug naar het verre Noorden. Hij sloot het raam en legde
zich te bed. Aan zijn hoofdeinde op de nachttafel brandde licht.
Hij greep « De navolging van Christus II die ik hem gegeven had en
las: c Verlaat alle dingen ~ en ge zult God vinden I). Toen dacht hij
terug aan datgene waarover we dien middag op weg naar St. Maurus
gesproken hadden.
Het was reeds lang dag toen ik Jörgensen den volgenden morgen
wekte en hem een Engelsch tijdschrift bracht, dat me de Abt Placidus
voor hem gegeven had. Het was zondag, en nadat we in den stillen
kloostertuin wat gepraat hadden, gingen we naar de hoogmis. Vanuit
een verborgen klein koor kon mijn vriend ongezien het heilig officie
van dichtbij volgen. Het maakte op hem een diepen indruk. Doch
daarna besloop de onrust hem weer zoo sterk, dat hij mij nog voor
de vespers in mijn kamer kwam opzoeken en me de verrassende
tijding bracht dat hij vertrekken wou. Hij had den moed niet nog
één nacht te blijven.
En Jörgensen toog op weg. Hij ging te voet tot aan het volgende
station, tot Hausen in het dal, op weg naar Sigmaringen. Denzelfden
avond nog schreef hij me van daar uit. Hij dankte voor den tijd,
den langen tijd, die hij in het klooster had doorgebracht. Hij was
heel rustig naar Hausen gewandeld, was er nabij het station in een
prieeltje gaan zitten en had er wat gegeten. Hij had naar de bergen,
het woud en den hemel gekeken, en Gods wereld zoo schoon gevonden dat hij wel op zijn knieën had kunnen vallen en aanbidden (I niet
onder invloed van den wijn II maar van den wierookgeur der weidebloemen, het gezoem der insekten en het gemurmel van den Donau
en al het schoone dat zijn oogen zagen en zijn oor vernam.
Twee dagen later ontving ik van mijn vriend een tweede schrijven. Hij dankte voor het boek - een fransche vertaling van « Goffine II
dat ik hem bij zijn vertrek had meegegeven. Toen de vreugde over
ûjn herwonnen vrijheid verzwonden was, had hij het boek genomen
en de hee1e vespers en de kompleten gelezen. En toen hij daarmee
klaar was, was hij heel rustig geworden en haast gelukkig, en de
droeve avond stemde hem niet meer zoo melankolisch. Hij zou
van de leegte zijner ziel bevrijd worden, wat hij aan Beuron en
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mij te danken had. Zijn bezoek was dus niet tevergeefs geweest.
Hij reisde nu verder naar het Zuiden toe, bezocht Radolfzell,
Konstanz, Uberlingen, Zürich en L~ern, tegelijk gelukkig en innerlijk gemarteld. Ondanks, het schoone dat hem bestormde, ondanks
alle ernstige gedachten die hem niet meer loslieten, groeide voortdurend in hem de begeerte, ûch machteloos en willoos aan
zijn natuurlijke instincten over te geven. In zulk een stemming
slenterde hij juist een week na zijn vertrek uit Beuron door een straat
van Luzern. Het was nacht geworden. Een onweer brak over den
Pilatus los en stormachtige begeerten bruisten door zijn ûel. Toen
hoorde hij opeens een gekend gezang, het Gloria Patri, en door
een open kerkdeur zag hij de brandende kaarsen en knielende geloovigen. Hij trad binnen en ontblootte het hoofd. Het was alsof een
hoogere macht hem dwong de knieën te buigen. Hij maakte een
kruisteeken zooals de anderen deden, en zijn ûel werd door een groot
geluk overstroomd. En toen het lof ten einde was, nam hij wijwater
en maakte nogmaals « het kruisteeken ». Alle begeerten waren verzwonden en thuisgekomen sliep hij rustig in.
Sinds dien avond groeide in hem de vreugde van het goede.
Arbeiden in eenzaamheid, dat was het wat hij nu verlangde en de
begeerte naar een rein leven werd immer sterker in hem. Nadat hij
ûch een tijd in Rapallo en Pistoja opgehouden had, trok hij naar
BaUin, naar Assisi. Wellicht zou hij daar reeds tot de H. Kerk zijn
overgaan, hadden mijn vriend en de minoriet P. Felix, niet zoo
veel van zijn geloofskracht gevorderd en beter onderscheid gemaakt
tusschen de geloofswaarden der kerk en hetgeen slechts volksgeloof
en legende is of slechts berust op persoonlijke openbaring. In ieder
geval kreeg hij in Assisi waar de Geest van den H. Franciscus nog
zoo levendig is een onuitwischbaren indruk. De dagelijksche omgang
met naar het bovennatuurlijke geheel toegewende mannen, gaf hem
een heiligen ijver. Hij werd vooral door hun innige vroomheid
in het mystieke genadeleven der Kerk ingewijd. Toen hij in Kopenhagen teruggekeerd was verstrekte hem een ervaren pater Jezuite,
wat hij nog ontbeerde: nl. klare begrippen over den omvang en het
wezen van de katholieke dogmas. Met quinquagesima van het jaar
1896 legde hij zijn geloofsbelijdenis af, nadat hij, zooals de blinde
uit het Evangelie, van dien Zondag, (( ûende» was geworden.
De overgang van Jörgensen tot de katholieke kerk, zooals
ook de bekeering van mijn vriend Mogens Ballin wekte vooral in
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Denemarken groot opzien. De dichter ~oowel als de schilder bewe~en
dat men tegelijk modem en ge100vig kan ~ijn. Weer had de Heer
onder zijn volk naar arbeiders ge~ocht)) en gevraagd « Waar is de
man die leven wil en betere dagen verwacht.)) En toen zij antwoordden : « Hier ben ik )) is de belofte des Heeren voor hen in vervulling
gegaan. Want wie in Christus gelooft, bezit het leven; en God steeds
beter leeren kennen beteekent : betere dagen zien.
Ballin en Jörgensen werden derde ordelingen van den Arme
van Assise, die op de wereld gekomen is, toen de liefde in veler
hart verkoeld was. Zij hebben in het rechtschapen maar koude Noorden liefde gewekt voor den Seraphijnschen helligen Franciscus,
waarin ten tweeden maal de « goedheid en menschenliefde Gods 11
gestalte kree~. ]örgensen bracht bij ~ijn intrede reeds veel mee,
maar met de jaren heeft hij meer ontvangen; dan hij meebracht.
Zijn stem, die vroeger enkel in Denemarken werd gehoord, weerklonk sindsdien in vele landen. Hij werd de woordvoerder en
luidspreker der kerk. Zijn eigen ik en de natuur die hij eenmaal
aanbeden had, zijn hem daarbij dienstig geweest. Ook uit zijn
later werk spreekt hij zichzelf uit en de schoonheid de~er aarde :
Stille maannachten, zilveren morgenneve1s ,jubbelende zonneschijn,
koele wind, zingende vogels, bloeiende anemonen en geurige kruiden.
Maar wanneer hij nu van deze dingen spreekt, heeft het een
anderen klank dan vroeger. Want nu prijst hij God in Zijn werk
en roemt ~ichzelf in den Heer.
(I
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Mijn Kameraad
door André Demedts.
De eerste dagen dat ik op het kamertje woonde, stond ik 's
avonds door het venster naar de daken te kijken en naar den rook
die uit de ontelbare schoorsteenen kringde. Het was stom dat het
mij boeide en aan de najaarsnevels deed denken over het land. Kom
zwijg maar over het land. Den Woensdag, toen het begon te donkeren
bonsde iemand op mijn deur, ruwen driftig als een ZOt. Het miek
mij kwaad en ik schreeuwde dat hij bedaren moest.
- Doe open, leelijkaard, riep hij.
Ik deed open. « Wat scheelt er schoone jongen'?» beet ik den
bezoeker toe. Er scheelde hem niets. Hij kwam kennis maken. Hij
woonde daar in een hokje lijk het mijne, ik had hem reeds twee
of drie keeren aan de smerige tafel gezien beneden, en tusschen de
loeders op de fabriek had ik hem ook opgemerkt, docht het mij.
En ik bedroog mij niet, het was wel dezelfde schoelie, die er natuurlijk knapper dan ik uitzag, maar toch ros haar had, wat ik nu nog
niet heb.
- Zeg eens wat gij hier komt doen'? vroeg ik hem weer.
- Stant, zei hij.
- Ik heet a1z;oo niet,. sprak ik barsch.
- Heet lijk gij wilt, ging hij onverstoorbaar voort, geef mij een
sigaret en als gij soms nog wat eten hebt, laat het maar gerust komen.
Dat gierig wijf beneden zal ons hier niet vetmesten.
Ik gaf hem een sigaret. En hij liet zich op mijn bed vallen.Ik
was zinnens er hem met pak en zak af te keeren en buiten te gooien,
toen hij naar mij keek en zei :
- Zeg eens, weet gij wat een gelukkig mensch is '?
- Neen, antwoordde ik ruw, maar wat een zot is, zie ik voor
m1Jn open oogen.
Hij zei allerminst zot te zijn. Maar gelukkig. Doch hongerig.
e Gij hebt wel wat brood liggen », vorschte hij weer. Ik had brood
liggen en gaf het hem in mijn onnoozelheid. « Ik heb een lief kerel,
zei hij, en dat is het beste jong van de stad, geene lijk al de andere
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zijn, als gij er uw vinger naar uitsteekt, dat gij ze van uw lijf niet
meer krijgt.»
- Het kan me niet schelen, baste ik. Doch het kon mij wel iets
schelen. Ik weet niet waarom het mij nieuwsgierig miek, wat hij
zeker bemerkte, in alle geval, hij loech eens tusschen zijn beten broods
in, en hij sprong van het bed om nevens mij te komen staan om
haar portret te toonen. Ik zei dat ik er niet wilde naar kijken,
doch keek toch.
- Schoon niet? zei hij. En waarlijk, hij kuste het.
Ik kon het niet meer uithouden. « Ga er uit onnoozelaar!»
Doch hij ging niet, hij nam mijn pakje sigaretten van de tafel en
stak een nieuwe aan. Op den duur was ik verplicht te gebaren dat
ik uit moest gaan om hem buiten te krijgen. Hij wees mij waar zijn
kamer was en hij noodigde mij uit om een avond de herbergen te
bezoeken met hem. Ik liet hem babbelen en liep naar beneden en
de straat op.
Den Zaterdag nadien, zag ik hem de hal van de fabriek uitkeeren,
toen ik op het kantoor mijn loon ging halen. « Wacht vijf minuten,
drong hij aan, dan heb ik ook gedaan en wij kunnen samen een toertje
maken.)) Ik antwoordde er zelfs niet op. Doch ik had tegenslag.
De pennelikker die mij moest betalen, vond den omslag met mijn
geld niet. Ik moest drie, vier keeren mijn naam herhalen, hij keek
naar mij als naar een barbaar, hij zocht, hij vond niet. Eindelijk
scharrelde ik zelf en had het onmiddellijk vast. « 0 maar, is dat·uw
naam!» zei hij in zijn Franschte Fransch. « Stik zeeveraar ! »
Want als ik het trapje naar beneden ging, stond hij daar. Keine,
zeiden zij tegen hem. Of dat een naam is, weet ik zelf niet. Ik zei
ook maar Keine. En die schoone rosse vlegel, hij nam mijn arm.
« Ik ben reeds betaald, loech hij, nu trekken wij er eens samen op uit.
Ik zal u mijn lief leeren kennen.))
Ik onderwierp mij aan zijn verlangen. Wat moest ik anders ook
beginnen en de hang naar het avontuurlijke sleepte mij mee. Wij
liepen een tijdlang door enge en vervuilde straatjes en stegen, een
paar maal wilde hij mij in een kroegje meetronen, want hij had dorst,
zei hij. Doch ik had geen dorst, ik verlangde Anna te zien. Dat was
haar naam, hij had het mij ondertusschen wijs gemaakt en met
een stroom van woorden verklaard waar zij woonde en waar zij werkte
en hoe zij er uitzag.
Wij vonden haar echter niet thuis en haar moeder wist wet
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waar zij gebleven was. Keine stelde voor op haar te wachten, doch
ik had er geen ûn in, ik wilde dien namiddag nog naar huis reizen
en liet hem alleen achter.
- Wanneer komt gij morgen avond terug? riep hij. Wij zullen
aan den trein zijn.
Zij waren aan den trein. Zij scheen mager en ondervoed. Doch
zij was niet leelijk en bepaald vriendelijk. Ik kreeg ook een arm
en tusschen ons in, liep zij te babbelen, een beetje kinderachtig,
vond ik. Maar het kon ook zijn dat zij met andere oogen dan de
onze naar de wereld keek. Zij geleek alleszins niet aan het zoodje
dat ik verwacht had, er was iets vreemds, iets eerbiedwekkends aan
haar. Keine stelde zooals naar gewoonte voor een glas te drinken.
Zij weigerde. « Laat ons zoo wat wandelen, ik moet niet anders hebben
dan dat», zei ze.
Ik verliet hen echter nogal gauw, ik was vermoeid en had 's
anderendaags het morgenwerk in de fabriek. Ik lag reeds te bed
toen Keine mijn kamer binnentrad en op mijn dekens kwam Û tten.
Hij zei niet veel en scheen na te denken. Het verveelde mij
dat ik niet kon slapen. « Wat Wilt gij?» vroeg ik herhaaldelijk. Hij
ging er niet op in. Ik had hem nog nooit hoor en zuchten en hij zuchtte
toen.
- Hebt gij verdriet?
Neen, hij had geen verdriet. Het was dat niet. Maar iets anders.
« Ik zal mij moeten bekeeren, zei hij, Anna spreekt ervan. Zij gaat
naar de kerk en te biecht en te communie. En zij wil geen geus,
zegt zij.»
- Ja, besloot ik, bekeer u maar. En hoepel nu op.
Hij ging.
W ij werden stilaan vrienden, wij leerden elkander kennen en
waren ruwen barsch. Aap, zei hij - ezel, zei ik. Doch wij kwamen
wel overeen, hij had niet veel verstand, doch een goed hart. Ik wilde
hem doen leeren weven op de fabriek, maar hij weigerde om sjouwer
te blijven. « Ik kan tegen het stilstaan niet, legde hij uit, en ik zou
doof en stom worden in dat gerucht. » Ik ben ook nog twee of drie
keeren met hem en Anna langs de baan geweest, en telkens had ik
den indruk dat zij duizendmaal meer waard was dan wij.
Het was dien winter erg koud en de week dat ik den namiddag
moest werken en laat naar het logement kwam, gebeurde het dat het
vuur in de gelagkamer uitgedoofd was en dat ik huiverend en half
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bevroren naar boven moest. Eens waren mijn voeten schier versteven en liep ik bij Keine binnen, die in geen ploegen werkte en bijna
altijd te bed was vóór tien uur 's avonds. In het logement pasten de
sleutels op alle deuren, zoodat ik gemakkelijk en vlug bij hem binnenkon. Ik was verbaasd hem op den grond te ûen ûtten en geknield,
lijk iemand die bad. Later heb ik begrepen dat hij werkelijk aan 't
bidden was.
- Hoor eens ezel, kreunde ik, als gij mij niet kunt verwarmen,
ben ik morgen kapot.
Hij stelde mij voor samen te skpen. En mijn God, dat heb ik
toen gedaan. Hij lag te babbelen toen ik oververmoeid in Slaap
geraakte en 's morgens werd ik van zijn zeever wakker. Op de ruiten
waren ijsbloemen en het water stond bevroren in de kan.
- Ik zal mij liever niet wasschen, zei Keine, er zou geen over
blijven voor u.
Ik zou hem natuurlijk voor vuile lafaard hebben gescholden,
maar ik was ook laf en bedacht dat ik in zijn bed lag en dus beter
zweeg. Hij moest naar beneden om te eten en naar zijn werk.
- Blijf nog maar een paar uurtjes liggen, loech hij.
Doch ik bleef niet liggen. Ik wou in den voormiddag eens door
de stad loopen. Ik moest slechts te één uur in de fabriek zijn. 's Avonds
mocht ik door de sneeuw naar het logement. Doch ik had geen
koud dien nacht.
's Morgens sliep ik nog toen Keine op mijn kamer kwam. Hij
boog over mij toen ik wakker werd.
- Hebt gij nu warm, broerke?
Hij zei : broerke.
- Dat gaat ezel, antwoordde ik.
Hij loech schalks en geheimzinnig. Toen hij aan de deur was
om buiten te gaan, riep ik hem terug. « Keine, wilt ge mijn jas aandoen,
bood ik hem aan. Het is toch middag eer ik buiten moet en dan zoo
koud niet meer.»
- Maar 't avond dan, wierp hij op.
- Dan loop ik wat, doe hem maar aan. Ik was zoo mild omdat
hij gezeid had : broerke, wat kon ik anders voor hem doen.
Hij ging toch zonder jas. Als ik later mijn bed opmaakte, zag
ik een deken meer te hebben dan naar gewoonte. Keine had één
der zijne op mijn bed gelegd. Iets werd ervan warm in mij. Toen ik
het raam opentrok en de vrieslucht mij in het gelaat woei, brandde
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mijn bloed. Waarom ben ik nu ook maar een sukkelaar, dat ik niets
voor hem vermag.
Ik wilde toch toonen dat ik hem dankbaar was, en dat ik van hem
hield. Ik riep hem dien avond op om nog uit te gaan. Het was tegen
tien uur, te laat om nog een cinema te bezoeken. Dan maar in een
herberg. En ik betaal, zei ik. Wij speelden en dronken ons half zat,
hij was wel wat meer dan half zat en waggelde op zijn beenen. Wij
liepen arm aan arm en bleven lijk twee onnoozelaars staan onder
het spreken en wij maakten wijde gebaren.
Een schoone auto reeds ons bijna omver, er waaide een fijne
doordringende wind, doch wij hadden geen haast. Keine kon over
zijn Anna niet zwijgen. « Ik ben beschaamd bij haar, zei hij, ik durf
riiet vloeken en geen gemeenen praat vertellen als zij het hoort.
Ik ga nu den Zondag ook naar de mis. Het was acht jaar geleden
dat ik geen kerk van binnen meer zag. Ik doe alleszins mijn best...
Hij bleef staan: Cl Maar, gij die mijn maat zijt, is tt geen waar dat ik
mijn best doe? Ik zou haar anders nooit kunnen trouwen. Wij moeten
toch eens gelukkig zijn, en als ik het met haar kan worden, mag ik
het niet laten ontgaan ••• »
Hij sprak, ik zweeg en luisterde en trok hem voort. lk hielp
hem in zijn bed.
- Wij zien malkander toch gaarne, zei hij toen ik hem onderdekte.
- Slaap maar, dier.
- Maar ik zie haar toch liever, sprak hij, duizend keer liever.
's Anderendaags hadden wij een zwaar hoofd en loechen eens
naar elkander, zonder nog te gewagen over de voorvallen van den
nacht.
Nu en dan zag ik ook Anna. Den zondagavond zijn wij nog samen
naar den cinema geweest. Het stemde mij vroolijker en opgeruimder
niet alleen te zijn en naar haar zachte stem te luisteren. Na de vertooning leidden wij haar naar huis. Vaker gingen zij echter getweeën,
want ik wilde niet altijd meegaan en begreep dat zij spijts hun aandringen toch liever alleen moesten zijn.
Keine keerde zich bij het afscheid onvermijdelijk naar mij
en zei : Cl Niet jaloersch zijn, maat!»
Ik was niet jaloersch. In den nazomer zouden zij trouwen en
ergens een kamer huren. Zij sprak ervan later op den buiten te gaan
wonen. Weg uit de stad. Zij waren er beiden niet geboren en zij er
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slechts als kind naartoe gekomen en toen zij haar ouders hoorde
vertellen van hun vroeger leven, besloot zij anders te doen dan wat
zij hadden gedaan.
Het zijn echter allemaal plannen gebleven. Wij zouden een
Zondag in Mei naar een kermis gaan op één der bijgelegen dorpen.
Wij reden er met den tram heen. Wij maakten wat spel en kochten
snoeperij aan een kraam. Daarna bezochten wij een herberg. Anna
had een nieuw kleed aan, zij was schoon. Wij dronken een glas,
wij dronken in den loop van den namiddag misschien een glas te
veel. Wij waren niet bedronken, doch wel opgejaagd. Anna wilde
vroeg naar de stad terug. Op aandringen van Keine moesten wij
echter nog eerst binnen in een kroegje waar een kluitorgel aan 't
gerucht maken was. Er waren daar veel bezoekers en er werd gedanst.
Op zeker oogenblik kwam een jongen naar ons toe. Hij zei eenige
woorden aan Anna, die ik niet begreep. Ik vermoedde echter dat hij
haar ten dans vroeg. Zij kende hem van op de fabriek, scheen het.
Zij zei : f( Ik wil niet, gij zijt zat.»
En plots werd hij kwaad. « Ben ik misschien niet wel genoeg,
kwezel'?» schreeuwde hij.
Ik keek naar Keine. Keine was bloedrood geworden. Hij sprong
een stap vooruit.
u Herhaal dat nog eens, » hoorde ik hem zeggen. Zijn stem klonk
heeseh.
De vreemdeling zei het nogeens en nog een smerig scheldwoord
er bij. Rap als een weerlicht sloeg Keine in zijn aangezicht. En dan,
het duurde geen oogenblik. Ik had den tijd niet mijn glas neer te
zetten, het viel toen ik sloeg. Omstanders die genaderd waren,
schreeuwden. Vooraleer mijn vuist trof, flikkerde het mes en Keine
huilde. Mijn God, hij huilde als een beest. Hij was getroffen. Ik
sloeg mijn arm rond hem, mijn vrije hand zocht naar een stoel.
De andere boog naar ons, ik zag het lemmer, ik greep er naar, het
was niets dan een schram in mijn palm. Doch hij trof mijn kameraad
opnieuw.
En dan. Zij hadden hem ontwapend. Keine lag op den vloer.
Er stond een kring menschen rond ons. En Anna schreide, luid,
ellendig.
De gekwetste vloekte. (c Het is niets », zei hij. Het was wel iets.
Hij had twee steken in den buik. Wij zagen het bloed op den grond
loopen, hij zag dat bloed niet, hij lag op den rug en zijn ros haar
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was verward rond zijn hoofd. Zijn oogen keken naar Annats oogen.
Zij zat op haar knieën bij hem, de tranen liepen langs haar wangen
in zijn gelaat.
De politie kwam. Zij laadden mijn vriend in een auto om hem
naar het gasthuis te voeren. Wij wilden mee en mochten niet. Anna
kreeg een geschreven toelating om hem te bezoeken. « Morgen »,
zeiden zij. Keine zei : « Tot morgen dan. » Zij droegen hem naar
het voertuig. Hij bezwijmde. Anna zou hem willen kussen hebben
en zij durfde niet. « Zal hij morgen nog leven, zullen wij hem nog
zien? »
Wij werden onderhoord. De moordenaar werd geboeid meegeleid, dan mochten wij gaan. Ik bracht Anna naar den tram. Er
werd met haar gelachen omdat zij weende. Ik ben aan de buitenzijde
gaan staan. Wat smaakte mijn sigaret brak, ik vloekte en ik spuwde.
Wat bleef het lang klaar dien avond, wat moesten wij nog allemaal
doen, eer het morgen kon zijn ? ..
ts Anderendaags was ik van den voormiddagploeg. Na het werk
slokte ik mijn eten binnen. Ik liep naar het hospitaal. Men wou mij
natuurlijk niet binnenlaten, maar ik loog en zei zijn broeder te zijn.
Hij ijlde en erkende mij niet. Hij zag zoo bleek en achter het witte
vleesch van zijn handen, teekenden zich de aderen blauwen zwart.
Ik stond daar tien minuten te kijken en vergeefs te wachten. Er
kwam geen klaarheid in zijn oogen. Er waakte een verpleegster
achter mijn rug. Ik had den indruk dat het schepsel zich moest bedwingen om niet te lachen. ik weet niet waarmee. Eindelijk kwam
zij nader en zei onnoozel weg dat de dokters hem verloren gaven.
« Het zal misschien wel morgen zijn» fluisterde zij. Morgen, sterf
~elf, verdomd gebroed!
Ik ging dan weg. Ik nam eens zijn hand vast. Zij was warm en
nat van het zweet. Ik streek eens met mijn hand over het voorhoofd
en gebaarde zijn haar effen te strijken. Doch het was voor dat haar
niet. « Vaarwel, mijn aap; broerke, slaap wel! »
Tegen het uur dat Anna's fabriek sloot, ging ik haar aan de poort
afwachten. Ik zei haar hoe het met hem ging. En wij trokken samen
naar hem. Zij ging echter alleen binnen. Met haar briefje lieten zij
haar door. Ik wachtte. Het duurde een half uur, toen kwam zij
terug.
Ik vroeg : « Hoe gaat het ?»
- 0 kom, zei zij. Wij gingen zwijgend weg. Ik geloof dat zij
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weende, ik wilde haar niet beschaamd maken met naar haar gelaat
te kijken.
.
- Wij moesten zijn ouders verwittigen, besloot zij. Wij zullen
naar het station gaan. II Wij keken naar de uurregeling der treinen.
Wij zonden een telegram naar ginder ver in Vlaanderen. Ik had nog
geld.
Toen leidde ik haar terug naar huis. Ik zei: « Alles is nog niet
verloren. Hij kan er toch doorkomen.»
Zij geloofde het niet.
Ik vroeg: « Was hij helder? » Zij knikte bevestigend. Zij drukte
mijn hand, zij kon mijn hand niet loslaten.
- Hij zal weg zijn, als ik hem terug ûe, fluisterde zij.
Ik werd ruw omdat zij nog weende, ik gebaarde mij ruw te ~ijn.
« Wij kunnen er toch niets aan doen. Ij zei ik luid.
Zij verschrok even. Zij zag mij triestig aan. Zij vroeg : « Wij
moesten voor hem bidden.»
En wij baden voor hem dien nacht, elk afzonderlijk. Ik kon niet
slapen, ik woelde in mijn bed. Brokken van Onze Vaders kwamen
in mijn mond. Mijn God, helpt Gij hem, als hem niemand helpt.
's Anderendaags haalde ik ûjn ouders af aan het station. Zij
waren inderdaad met den trein gekomen dien wij hadden aangeduid·
Zij kwamen buiten, een oud ventje, een oud wijveke, boersch en
verlegen. Zij droegen een hanclzak met eten voor hem voorzeker,
zij stonden beangstigd naar het leven en de drukte op het plein
te kijken.
Ik ging naar hen toe. Ik moest hen vertellen. En toen vertelden
zij. Het vrouwke kermde. En hij zei herhaaldelijk: «Toe, zwijg;
toe zwijg!»
Acht jaar geleden was Keine uit zijn huis weggeloopen, de jeugd
en de zottigheid. Hij wilde pleiûer van zijn leven hebben. Hij kwam
hier naar het Noorden en zij vernamen niets van hem meer, tot dat
zij te morgen het bericht kregen.
Ik moest daar niets op zeggen. Wij gingen naar het hospitaal.
Er waren geen moeilijkheden om binnen te geraken. Het verwonderde
mij. Het verwonderde mij niet meer toen zij zeiden dat de jongen
gestorven was. Wij mochten in het doodenhuisje bij het lijk gaan.
Na een half uur waren wij weer buiten. Hij zou 's anderendaags
begraven worden. Het bestuur had er voor gezorgd. De straten lagen
in de lentezon, de zon straalde in de ruiten der autos, in de ruiten
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der huizen. Het wijveke zei: « Als hij nu maar wel ware, waar hij
IS.

»

En midden op het gaanpad hielden wij stil. Onnoozele ventjes
en smerig vrouwvolk vermaakten zich in ons. Maar ik keek naar dat
oud ding dat nevens mij stond, ik zag het water langs zijn verdroogd
aangezicht, en ik zag hoe de vader het doorslikte en met zijn hand
langs zijn knevel streek.
Ik stak mijn hand omhoog, ik zei : « Ik zweer dat hij gered is.
Ik heb hem gekend als mijn eigen. Gij moet niet twijfelen daaraan. »
Ik vroeg verlof in de fabriek om naar de begraving te kunnen
gaan. Wij waren allen samen met zes menschen. In den namiddag
vertrokken zijn ouders. Ik ging met hen mee naar het station. Ik
liep met mijn hoofd tusschen mijn beenen. 0, mijn lieve rosse ezel,
wat hebben wij u diep onder de aarde gestopt. Anna, waarom weent
gij voor hem'? Het spijt mij nu, zoo weinig voor hem te hebben gedaan.
Wij wachtten op den trein, dat versleten ventje, een oud wijveke
en ik. Zij, zijn vader en moeder. Ik, zijn kameraad. Als zij binnenstapten zei zij : « Gij zijt bedankt. » Ik vloekte. « Gij moet mij niet
bedanken, ik zag hem gaarne, hoort gij het'?»
- Hij zal hier zoo alleen liggen, kriepte zij, hij mocht hier nooit
gekomen zijn.
- Zwijg ervan, zei haar man. Ja, zwijg er van.
- Wat moeten wij nu zeggen thuis, ging zij voort •••
Ik sloot de deur. Ik antwoordde barsch : «( Zeg dat zij nooit
hierheen komen. Het is hie1' maar een hel.»
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GEDICHTEN
door Albe.

I

LEG UW LANCET
'n poos weer neer !
doorvlim m'n ziel
niet dieper meer.
Ik wil gelaten
deze pijnen dragen
en Uw heilend' handen
niet versagen.
'n Gil naar God
slaakt m'n gemoed
bij 't rode laaien
van m'n bloed••.
Want deze zielpijn
is %0 snerpend vreed
dat ik Uw goedheid
haast vergeet.
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ALS 'N WORSTELAAR
in naakte kracht
wacht
op 't gebiedend gebaar,
dat vrijên zal
z'n getoomde kracht
ten val
of zegen van z'n macht ...
zo staat
m'n ûel
vóór Uw gelaat
paraat
en wil de strijd
heerlik naakt
in 't onbegrensde krijt
Uwer medogenheid.
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III

TOEN WERD DE ZIEL ONTKLUISTERD
aan de poort der ewigheid
en ter gerechtigheid
geleid.
De laat~te weg die leidde
langs enkle vreemde ogen
die koel hun medelijden
logen.
En vóór de smadelike doem
van 't mes klonk z'n gebed:
nog 'n glas rum
.
en sigaret.
Toen werd de ziel geveld
aan de drempel der gerechtigheid
en ter ewigheid
geleid.
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IV

ONZEGGELI]K DIEP KOMT DE PIJN
m'n hart doordringen:
nu God zwijgt
durf ik niet meer zingen.
De maatslag van God
was breed en goed
en ik zong naar de kracht
van m'n stem en m'n bloéd.
0, Volheid van Gods'orkest,
schragend m'n schor geluid,
m'n borst scheurt reeds van pijn
en 'k zong het lied nooit voluit.
Ik kende 't refrein van het leven
want Gods gena zong voor•••
ach! zo vaak viel
m'n hart er nog door.
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Moeders
Julia was van kantoor gebleven om te trouwen. Vijf jaar was
dat geleden. Die tijd was kort en stralend geweest als een Lente.
Toen viel haar man ziek en tien dagen later was hij al begraven.
Ze bleef zitten met kleinen Leo en de moeder van Frans, die bij hen
inwoonde. Het pensioentje dat haar toekwam was een bete broods.
En ze waren met zijn drieën.
Wat kon ze anders dan weer werk zoeken? Van Herck, haar
gewezen patroon, had misschien iets voor haar. Ze ging naar hem
toe en legde haar ellende voor hem open. Hij luisterde gewillig,
maar zijn besluit was al lang genomen. Ze was een voorbeeldige
bediende geweest, zoo iemand vond hij nooit meer. Toen ze uitgepraat was, zei hij haar grootmoedig dat ze onmiddellijk bij hem kon
terugkomen. Voor Julia was dit aanbod een weldaad. Maar na hun
onderhoud hadden de nauwe oogskens van den ouden Van Herck
den schuinen, glurenden blik, waarmee hij de opbrengst van een
goede zaak berekende.
Toen Julia, na die vijf jaren, weer de muffe kantoorlucht rook,
kon ze ineens niet meer verder. Ze voelde zich verzinken in een grenzenlooze verlatenheid. Maar Joris, de kassier, kwam naar haar toe;
hij drukte haar handen, zonder een woord te zeggen, doch zijn
oog en waren warm van meegevoel. De andere bedienden keken naar
haar. Hun meewarige nieuwsgierigheid hinderde haar. Ze sloot haar
verdriet weg achter haar stugge lippen en bleef voor allen trotsch
en ongenaakbaar.
De schrijfmachine vond ze terug op dezelfde plaats, juist of
ze pas gister avond den stoel onder het tafeltje geschoven had. God,
was het werkelijk meer dan vijf jaar geleden dat ze hier vandaan
ging, een jong, levenslustig meisje, stralend van geluk en verwachting?
Nu stond ze hier weer. Maar de glans was gedoofd ...
Neen, niet week worden nu. Niet denken. En een tijdlang
hamerden haar vingeren met korte, harde klopjes op de veerende
toetsen. Maar daar kwam een kinderkopje boven het witte blad
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haar toelachen en haar handen vielen stil. Lieve, kleine Leo ... Wat
had hij vanmorgen zijn armpjes stevig rond haar hals gekneld. En
hij had geschreid omdat ze wegging. Moeke moest blijven... Niet
weggaan, moeke ..• Och, dat er moeders zijn, die niet bij hun kindje
mogen blijven om ermee te stoeien en te spelen en het lieve, grappige woordjes te leeren, waarmee het straks vader zal verrassen.
Uw vader is in den hemel, lieveke, en moeder moet uit werken
gaan om van kleinen Leo een flinken jongen te maken. Nee, niet
schreien daarom. Ge hebt immers grootmoeder bij u. Natuurlijk,
die kan wel eens brommen en lastig zijn, moeder weet het wel.
Maar ze houdt toch heel veel van u en moeder mag gerust van huis
gaan ...
Toen Julia 's avonds naar huis ging, waS het haar of ze maanden
lang was weg geweest. Het geklik van haar sleutel werd begroet
door een juichende kinderstem ep kleine Leo kwam in zijn wuivend
nachthemdje op haar losgestormd.
O! die grijpende knuistjes in haar hals en de lekkere reuk van
dat warme kinderlijfje. Gretig sloot ze het in haar armen met het
warme, dankbare besef dat het leven haar toch niet alles ontnomen
had.
Ze bracht hem naar boven. Neen, grootmoeder mag nu niet
meekomen. Grootmoeder heeft hem den ganse hen dag voor zich
gehad. Nu is hij het kindje van mama, heel alleen van mama. En nu
moet ze blij en vroolijk zijn, niet de schaduw van haar rouw op dat
ontluikende leventje werpen. Ze lacht en stoeit met hem en de teederheid, die ze de.n ganse hen dag bijeen heeft gehouden, breekt nu los
in een schatering van gulzige liefkozingen. Zoo z.al het voortaan elken
avond zijn. EIken avond dat halve uurtje, waarin ze alle ellende en
alle smart kan vergeten in de weelde van haar moederschap.
Maar als Leo blozend en moegespeeld in zijn kussen wegzakt
en in een glÎm1ach inslaapt, dan houdt ze niet langer meer haar
smart gevangen. Dan valt ze geknield neer voor het witte bedje en
snikt ...
Doch 's anderendaags Stlpt op haar uur zat Julia weer voor de
machine, stil en ernstig in haar strenge rouwkleeren. De andere
bedienden, bekoeld door haar afwerende geslotenheid, bekommerden
zich reeds niet meer om haar en zochten niet langer hun lach en
hun vroolijkheid te temperen. Maar de trouwe oogen van Joris
troostten en bemoedigden haar, over de onverschilligheid der anderen
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heen. Hij begreep haar smart. Hij had ook, jaren geleden, zijn
vrouw verloren.
En Julia voelde hoe zijn stille, trouwhartige genegenheid wat
zon bracht in haar bestaan. Het heengaan van Frans, dien ze met al
de teederheid van haar toegewijd hart had liefgehad, had een wonde
geslagen, die nooit kon dichtgroeien en daarnaast schoten allerlei
mizeries op : geldzorgen, angst om Leo's opvoeding en dan die
kleinzielige, afmattende onaangenaamheden ,met moeder, die de
heele huishouding op haar koppige eigenzinnigheid regelde en in
alles het hooge woord voerde. Julia kon het nooit tegen haar halen.
Maar grootmoeder hield veel van Leo en dat maakte alles weer goed.
Julia zweeg en berustte en ondanks alles bleef ze hartelijk en toegeeflijk tegenover haar schoonmoeder. Maar tot vertrouwelijkheid kwam
het nooit tusschen die twee vrouwen. Daar was maar één mensch
aan wien Julia haar hart onbevaQ.gen kon openleggen. Dat was
Joris. Er was iets in dien stillen, schuchteren man dat haar aantrok
en alle terughouding wegvaagde. Was het misschien omdat hij,
evenals zij, een vereenzaamde was, een die met een arm, hongerend
hart door 't leven strompelde?
Leo ging nu naar school. Een heerlijke jongen werd hij, flink,
gezond en verstandig. En met de jaren kwam er ook weer rust en sulle
tevredenheid. De smart om haar gebroken geluk verzachtte tot
deemoedige berusting. De herinnering aan Frans lag als een zegening
over haar leven en dat van haar jongen.
En ook het werk waarmee ze 't huishouden recht hield, drukte
niet meer zoo zwaar als de eerste jaren. Als een mensch er maar toe
komen kan zijn opstandigheid te breken en in deemoed zijn smart
te dragen, dan wordt alles tenslotte toch weer rustig en goed.
En er kwam een lichte, geurige dag in den Mei, waarop Julia
weer kon lachen naar de boomen en de blauwe, zonnige lucht. Het
was een feestdag, maar Van Herck laadde zijn bedienden gaarne
overwerk op de schouders. Toch viel het mee vandaag. Om elf uur
was alles reeds klaar. Julia had echter geen haast. Ze ging den namiddag doorbrengen in Bouchout, bij Jeanne Verstrepen, een verre
nicht van haar. Ze had met moeder en Leo afgesproken om één uur
aan 't station. Wat ging ze met die twee gevonden uren aanvangen?
Besluiteloos keek ze voor zich uit. De straatsteenen glommen vochtig
en van achter de huizen drong een reuk van hagedoorn tot haar door.
Julia's gelaat bloeide open in een waan van jeugd en geluk. Ze lachte
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naar

Joris in een mild, warm gevoel van genegenheid.
- Zoo we eens naar 't park wandelden, Joris. Ik heb twee
uren voor mij. Volle twee uren!
En ze gingen op een bank zitten in de zon. Ergens boven hen
zat een merel te fluiten. En toen durfde Joris eindelijk zeggen wat
hem al zoolang op de lippen brandde. Och, hij wist heel goed dat het
voor Julia nooit kon worden wat het de eerste maat was geweest.
Maar haar vriendschap alleen was hem genoeg, als hij maar altijd
bij haar mocht blijven, maar altijd kon zorgen en werken voor haar.
Verwezen keek Julia hem aan. Maar Joris, dat is toch onmogelijk.
Ze heeft Leo en haar schoonmoeder... Wel, juist daarom. De last
is werkelijk te zwaar voor haar zwakke vrouwenschouders. Hij zal
haar helpen en voor Leo wordt hij een tweede vader.
Joris, hoe kunt ge zooi ets zeggen. Denkt ge dan werkelijk dat
er in huis plaats is voor een nieuwen vader?
En Joris strompelde gebogen weg in den rijpenden morgen.
Hij was ineens tien jaar ouder geworden. Julia keek hem na en ze
had wel kunnen weenen. Nu was hun schoone, trouwe vriendschap
verstoord .•.
Ze stapte naar't station en de lauwe lentemorgen ging haar
voorbij zonder dat zij het merkte. Maar bij Jeanne Verstrepen leefde
haar belangstelling opeens weer op bij het aanvoelen van
het warme, huiselijk geluk, waarin het leven van haar nicht
ûch rustig voortbewoog. Wat een weelde den gansehen dag thuis
te kunnen blijven en uw genegenheid weg te geven in lieve, kleine
zorgen en attenties.•. En dat kon zij nu ook zoo ze wilde. Weer een
simpele, zorgende huismoeder worden, die het eten klaarmaakt en
de tafel zet en met een glimlach naar de deur kijkt als haar jongen
binnenkomt. - Dag Leo, zijt ge moe? En dan treedt Joris de kamer
binnen en ze knikt naar hem, want hij is toch een goeie man. Van
liefde kan er geen sprake meer zijn, maar met die wederzijdsche trouwhartige genegenheid kan het toch wel iets schoons worden tusschen
hen. En dan gaat hij aan tafel zitten. Leo kijkt naar hem en dan
naar haar en er ligt een onuitgesproken verwijt in zijn oogen. Hoe
gaat ze zich tegenover den zoon van Frans verantwoorden 1
Och neen, het kan toch werkelijk niet. Het huis is vol van de
gewijde herinnering aan vader. Daar is geen plaats meer voor een
anderen man ....
Daags na het uitstapje naar Bouchout, vond ze bij haar thuis30I

komst grootmoeder te bed. Leo vertelde opgewonden hoe 't gebeurd
was. Grootmoeder was zoo ineens in mekaar gezakt en hij had eerst
gedacht dat ze dood was. Maar dan was madam van daarnaast gekomen en samen hadden ze grootmoeder in bed getild. Leo was
den dokter gaan roepen. Kijk, daar hield juist de auto stil. De dokter
schudde het hoofd. Een heel ernstig geval. De volgende dagen kwam
hij tot tweemaal toe naar grootmoeder kijken. Ze was er ellendig
aan toe. Haar been en waren totaal verlamd. Die lagen daar dood
naasteen en de verlamming groeide door haar lijf naar omhoog,
kroop in de armen, greep tenslotte ook het verstand aan. Het beetje
leven dat nog overbleef zat bijeengescholen in haar oogen en in haar
scheeven mond, die gedurig vertrok.
Julia had verlof gevraagd, maar toen ze hoorde dat die toestand
nog lang kon duren, begreep ze dat ze naar een andere oplossing
moest uitzien. De dokter sprak van een ziekenhuis. Maar daar
wilde Julia niet van hooren. Moeder zou bij haar blijven tot haar
laatsten stond. Ze zou er wel iets op zoeken.
Ze vond copieerwerk voor een groote schrijfmachinezaak. Dat
kon ze thuis doen. Al moest ze ook tot laat in den nacht werken,
ze was toch altijd bij moeder.
Toen Jeanne Verstrepen haar op een middag een bezoek bracht,
zei die dat het onzinnig was wat ze deed. Het was toch veel eenvoudiger moeder naar een gesticht te brengen. Daar werd ze net zoo goed
verzorgd als hier en Julia zou zich toch niet moeten doodwroeten.
Julia lachte schamper. Wel natuurlijk. Toen moeder gezond
was en voor Leo kon zorgen, toen was er plaats voor haar in huis.
Maar nu kan ze weg. Nu is ze een oud, uitgediend meubelstuk
geworden.
Julia kon haar wrevel voor Jeanne Verstrepen niet verbergen.
Een harteloos menseh, dacht ze bitter. Was het nijd, verbittering, jaloezie? Ze had ineens een hekel aan die vrouw, aan haar
gemakkelijk leven, aan haar gezellig tehuis, aan Annie, haar verwend dochtertje, aan al dat lichte, blije, dat de sarrende tegenstelling
was van haar eigen, zorgenvol bestaan ..•
De jaren kropen voorbij ...
Toen, op een middag dat Julia toevallig van haar werk opkeek,
zag ze moeder scheef ineengezakt in haar zetel, den mond open.
Het stomme leed was uitgeleden.
Maar intusschen was Leo een flinke jonge man geworden,
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die zijn studies schitterend voleind had en met jeugdigen overmoed
aan zijn toekomstplannen bouwde.
Er ging nu een heerlijke tijd komen voor zijn moeder. Ze zou
heel niet meer hoeven te werken, hij ging haar omhullen in
warme, donzen weelde en al het voorbije leed was vergeten.
Julia luisterde ontroerd naar hem, niet om hetgeen hij haar
voortooverde, maar om de warme, sterke genegenheid, die straalde
uit elk van zijn woorden.
Hij kreeg een plaats van boekhouder in een nieuwe Amerikaansche bank. Het begin was moeilijk, maar hij werkte zich met verbazende snelheid naar omhoog. De Amerikanen zijn kwistig met hun
dollars als een knappe jonge man werkt.n wil en Leo's toekomstdroomen groeiden naar hun vervulling.
Julia kende nu de weelde van een zorgeloos bestaan. Op een
goeien keer, ontmoette ze Jeanne Verstrepen. Jaren lang hadden ze
elkander niet meer gezien. Julia dacht aan het laatste bezoek van
haar nicht bij moeders ziekbed... Maar nu was ze gelukkig en geluk
maakt een mensch mild en toegevend. Jeanne moeSt eens bij haar
komen koffiedrinken. Neen, niet zoo maar in 't wilde belooven.
Laten we zeggen volgenden Zondag. Dan zag ze Leo ook. En de
gedachte dat ze, na al die jaren van nijpende zorg en kommer, nu
ook eens met haar welstand kon uitpakken, vervulde haar met een
dwaze, kinderachtige vreugde.
Jeanne kwam en ze bracht Annie mee. Julia herkende het meisje
niet meer, zoozeer was ze veranderd. Ze droeg een mosgroen kleedje
zonder mouwen. Haar kortgeknipt haar lag in glanzende golven
tegen haar hoofdje geplakt. Afschuwelijk modern, vond Julia. Maar
het frissche gezichtje en de guitige mond maakten alles weer goed.
Ze bracht een naïef viooltjesparfum mee en 's avonds, nadat ze
lang reeds weg was, droomd~ die geur nog door de eetkamer en er
was wat van haar glinsterenden lach in de lucht blijven hangen.
Leo was dien avond ongewoon stil en als ze tot hem sprak,
vond Julia in zijn oogen een warmen, teederen glans, dien ze er
tevoren nooit in gezien had. Ze besefte ineens dat het oogenblik gekomen was, waarop ze afstand zou moeten doen van haar jongen. Ze
wist dat ze nu elken dag iets ging verliezen, dat zijn leven zich langzaam ging losmaken van het hare. Ze had altijd geweten dat het
eens komen zou, maar nu het er was deed het haar toch pijn.
Want ze mag het dan nog zoolang verwacht hebben, het valt

30 3

een moeder toch ~waar als ~e voelt dat haar teedere, ~orgende liefde
het hart van haar jongen niet meer bevredigen kan en ~ijn verlangen
reikt, ver over haar stillen glimlach heen, naar het schoone, wenkende leven.
Maar Leo wilde haar niet buitensluiten uit zijn jeugdig geluk.
Ze ~ou bij hem en Annie blijven wonen. Er was voor haar plaats
genoeg in hun huis en in hun hart.
En Julia, in haar hunkerend verlangen om niet vereemaamd
achter te blijven geloofde alles, hoopte en betrouwde. Annie was
trouwens een lief meisje, dat niet beter vroeg dan Leo genoegen
te doen. Om hem wilde ze gaarne haar schoonmoeder 'bij ~ich
houden.
Maar tusschen de twee vrouwen lag een afstand van vijf en
dertig jaar. Zooiets wordt niet gemakkelijk overbrugd. Annie was
een kind van haar tijd. Haar bloed pulseerde op het jachtig rhythme
der j~zmuziek. Ze hield van uitgaan en pretmaken. Ze was een
schaterend, wervelend brokje geluk. Julia's wezen lag verstard in
jarenlange stille, verbeten zelfverloochening. Haar aanweûgheid was
voor Annie een stomme afkeuring op alles wat ze deed. En toch spande
Julia zich in om alles te begrijpen en goed te keuren. Er kwam geen
enkel onhartelijk woord over haar lippen. Maar zelfs haar inschikkelijkheid prikkelde en ergerde Annie en de invloed van haar schoonmoeder op het hart van Leo werd een groeiende bedreiging...
- Als er maar eens een kindje komt, dacht Julia, dan wordt
alles weer goed.
Zoo'n kleine dreumes verandert toch heel de stemming in huis.
Dan worden. de menschen allemaal beter. Dan denken ze niet meer
aan leelijke, bittere dingen. Ze weten alleen nog maar dat ~oo'n lief,
zacht wezentje hen allemaal vereenigt in eenzelfde ontroerde weelde.
Wat zal ze dat kindje liefhebben en vertroetelen. Zooveel teederheid bleef ongebruikt toen Leo klein was. Nu weerhoudt haar niets
meer, nu kan ze ûch weggeven, heelemaal, al de. dagen, die nog
komen ullen.
Het kindje kwam, maar het werd niet grootmoeders kindje.
Grootmoeders liefde moest onder voogdij gesteld ...
Wist ~e dan werkelijk niet dat Annie een van die moderne
moedertjes is, die het rationeele to~icht van een nurse veiliger meenen dan de verblinde toewijding van een verouderde grootmoeder?
En verborgen onder een uiterlijke, gewilde vriendelijkheid
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groeide de verbeten vijandschap. Er rees een muur op tusschen
het oude en het jonge geslacht. Elke dag was een nieuwe steen .
. En tusschen de twee vrouwen in stond Leo. Leo, die zijn moeder
aanbad en toch ook niet leven kon zonder Annie's zonnige liefde.
Leo, die alles zou gedaan hebben om die twee wezens gelukkig te
maken en nu machteloos moest toezien hoe de eene het leven van
de andere verdorde.
Toen riep Julia hem een avond bij zich. Annie was weg. Ze
nam zijn handen in de hare en keek hem diep in de oogen. Niet
boos zijn, Leo, om hetgeen ze nu gaat zeggen. Maar ze kan het niet
langer meer verkroppen. Ze heeft toch zoo'n behoefte naar stilte
en rust. Ze is tenslotte ook een oude vrouw, versleten vóór haar tijd.
Ze kan met geen drukte en kindergeschrei meer om. Als Leo nu
eens voor haar een paar kamers wilde zoeken in een inrichting voor
oude dames .••
Leo keek haar geschrokken aan.
- Moeder, stamelde hij, zijt ge hier dan niet goed'?
Ze drukte zijn handen en keerde een glimlach vol gepijnigde
moederliefde naar zijn oogen.
- Ga dat nu niet denken, jongen lief. Ge zijt altijd heel goed
voor mij geweest, gij zoowel als Annie... Maar als ge oud wordt. ..
Ge moet me dat vergeven, Leo.
Hij wilde daarop iets antwoorden, iets waarmee hij haar ineens
kon overtuigen dat ze werkelijk niet teveel was in huis. Maar toch
bleef hij zwijgen. Want hij wist heel goed dat dit de eenige oplossing
was. Hij boog zich ontroerd over de reddende leugen van zijn moeder.
Als ge het dan toch werkelijk verlangt, moeder ...
Een maand later was alles in orde. Julia had er spoed achter
gezet; ze had van geen uitstel willen hooren. Leo had twee ruime,
lichte kamers gevonden in een nieuw gesticht, even buiten de stad.
De zusterkens waren lief en gedienstig.
Leo en Annie brachten moeder samen weg. In de taxi zat ze
tegenover Leo en ze kon haar oogen niet losmaken van zijn bleek
gezicht. Nu moet ik van hem weg, dacht ze pijnlijk, voor goed van
hem weg ...
De auto reed de poort binnen, hield met een schok voor de
witte deur stil. Julia ging hen voor. De kamers zagen er werkelijk
gezellig uit. Annie had haar best gedaan om alles netjes te schikken.
Toen ontdekte Julia, vlak bij het raam, een zetel die niet bij haar
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meubelen hoorde. Leo lachte verlegen. Dat is een nieuwe, moeder,
een geschenk van uw kinderen ••• Julia keek ontroerd. Hoe lief van
ze, dat deed haar genoegen, onzeglijk veel genoegen •.• Zoo'n prachtig
stuk en hij zag er gemakkelijk uit ook. Even keuren •.• Ze vleide zich
neer in de zacht-veerende kussens en leunde achterover. Haar hee1e
wilskracht krampte samen tot een glimlach..•
En opeens viel Annie geknield voor haar neer en begon te
snikken, haar gezichtje in Julia's schoot gedrukt. Ze kon het niet
meer aanzien. Die pijnlijk geveinsde luchthartigheid van moeder
schrijnde feller dan tranen. En het was zij, zij alleen die moeder
het huis had uitgejaagd. En toch kon het niet anders, wilde ze Leo's
liefde behouden....
Julia dwong het betraande gezichtje naar haar op.
- Toe kindje, niet weenen. Geloof me, het is best zoo.
En ga nu vooral niet denken dat ik ben weggegaan, omdat ik het
niet goed had bij u. Ge zijt altijd heel hartelijk voor mij geweest,
alletwee ...
Schreiend namen ze afscheid van haar, maar zij bleef glimlachen.
Ze keek de auto na, die veerend vooruitschoot en in een wijde zwenking de poort uitreed. Nu keerden ze terug naar hun warm, veilig
tehuis, naar hun jong geluk, naar hun kindje ...
Wat wilt ge, zoo is nu eenmaal het leven.
JOSETTE PASQUASY.
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DE ZANG VAN 'T PARADIJS.
Var Baradoz·

Altijd zal ik gelooven
In 't Paradijs hierboven,
Beloofd door Jezus' woord,
Het gelukzalig oord.
Verheugd blijven mijn oogen
Ten hemel opgetogen,
Waarheen uit dit laag dal,
De vogel vliegen zal.
Dan zal mijn ziel, ontbonden,
Ontstijgen aan haar zonden,
En tusschen zon en maan,
Voorbij de sterren gaan.
Hoog boven aardrijksenden
En rampen en ellenden,
Zie 'k op de wereld neer,
Vaarwel - ik keer niet weer.
Ik hoor al de Englen zingen,
En uit hun koor en kringen
Komt mij de witte stoet
Der Heilgen tegemoet.
3°7

De zoete Lieve-Vrouwe
Zal 'k van nabij aanschouwen,
De Maagd op haren troon,
De sterren van haar kroon.
Wijd gaat de poort dan open,
Naar Jezus zal ik loopen,
De Lelie, dank en prijs,
In 't hart van 't Paradijs.

II.

AFSCHEID
Kana aun disparti.

Als de ziel van 't lichaam vlucht,
Fluistert ze in den laatsten zucht:
(I 't Gaat nu op een scheiden aan,
'k Moet voor heel lang henengaan,
Tot ik u weer vinden mag
Op den laatsten oordeelsdag. »
« Ach, wat zal er, ziele mijn,
Van mijn asch dan over zijn? »
- « Lichaam, 0 geloof me toch,
'k Vind u zonder zoeken nog,
Als Die u uit asch eens schiep
Uit uw asch uwederriep. »
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lIl.

DE ROZENKRANS
Disons Ie chapelet.

We knielen op den harden grond
En bidden in den avondstond
den rozenkrans.
Verlaten op Zijn harde kruis,
Woont Jezus in ons arme huis.
Zijn wonden bloeden nog en weer.
Toch ûet Hij op de Zijnen neer.
Hij houdt Zijn armen uitgebreid
Voor al wie pijn en honger lijdt.

o Jezus, door uw roode bloed
Geef aan ons hart wat nieuwen moed.
Geen, die zijn armoe haten mag,
Sinds Jezus' droeven stervensdag.
Hij had geduld in Zijnen nood,
Hij leed Zijn smarten tot den dood.

o Jezus, leer ons 't leed beminnen,
Den eigen weerstand overwinnen.
We knielen op den harden grond
En bidden in de avondstond
den rozenkrans.
MARIE KOENEN •
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Schilderkunst
door Jan Hallez.

HONDERD JAAR NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST
BRUSSEL
De tentoonstelling van Nederlandsche schilderkunst welke in
de maand Februari gastvrijheid genoot in het koninklijk museum
voor moderne kunst te Brussel, wilde naar het uitmuntend opgesteld
inleidend woord, niet alleen een hoffelijk antwoord zijn op de tentoonstelling van Belgische beelder:de kunst van de laatste honderd
jaren, welke in den nazomer van 1931 in Amsterdam en in den Haag
werd gehouden; maar zij wilde, evenals deze, trachten een min of
meer duidelijk beeld te geven van het streven en bereiken der Nederlandsche kunstenaars gedurende datzelfde tijdperk. Zij moest daarom
niet te omvangrijk worden, en ûch beperken tot het laten uitkomen
in hun beste werken van de leidende persoonlijkheden
De tentoonstelling was gesplitst in twee groote deelen : werk
van de dooden en werk van de levenden.
Wat vooral trof in deze retrospectieve van het werk der overledenen, was de groote homogeneiteit; hoe ze dan ook worden ingedeeld, en welke invloeden ze ook hebben ondergaan (hun inwerken blijft bij de eppe. huid), ze toonen niettemin, meer dan de tijd.
gelijke kunst van andere landen, een familietrek; ze blijven in mindere
of meerdere mate trouw aan de traditie der 17 e eeuw; hun romantiek
kent geen bloei van historiestukken, maar wordt aangetrokken door
de zoete bekoring van het huiselijke en intieme en de latere internationale stroomingen glijden langs hen af. Heel deze eeuw dóór
zijn ze belust gebleven op een onopgesmukt realisme, op de weergave van men sc hen Î.1 gewone dcening, en ze beûtten een onbedorven, hoewel soms wat zwaar kleurgamme, met fijn gevoel
voor kleurwaarden en verhoudingen. D.larbij eene zekere nuchterheid, eene ingehoudenheid, die hooge vlucht en uitbundigheid
mijdt en liever ûch verschuilt in intimiteit en innigheid.
Lag het ten deele misschien aan deze homogeniteit '? In elk geval,
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schitterend mocht deze retrospectieve niet heeten, in den zin dat
het een uitstalling zou zijn geweest van een overstelpenden rijkdom
en een overrompelden indruk. In dit opzicht was de tentoonstelling van Breitner veel markanter. Thans drongen zich voortdurend
vergelijkingen op met Vlaamsche kunstenaars uit dezelfde tijdspanne,
en veelal bleek het ten gunste van ons land. Of was zulks louter
chauvinisme?
D~ze indruk van saamhoorigheid, van gelijksoortigheid, lokte
ook een andere bemerking uit: het ijle, vaak ongegronde, althans
fel overdrevene van indeelingen, formules en slagwoorden, waarvoor
men zich warm maakt, waarin men het labarum-teeken wil zien van
de uiteindelijke overwinning, en die op zekeren tijdsafstand accidenteel blijken en van klein belang. Ze kunnen het inzicht op de dingen
bij de kunstenaars verdiept hebben, de uiterlijke verschijning der
dingen wordt er niet grondig door gewijzigd, en tenslotte blijken
ze bijkomstigheid, die de ziel voorzeker heeft opgezweept en het
gevoelen doen gisten in verhoogde werkzaamheid, maar zoo weinig
meetelt voor de innerlijke waarde van het werk. Waar het op aankomt,
is schoon, kloek te schilderen en waar en diep- menschelijk te voelen.
Dat alleen redt eene schilderij, het overige is larie.
Plasschaert in zijn uitmuntend handboek Geschiedenis der
Hollandsche Schilderkunst (wie bezorgt ons de weerga voor onze
vlaamsche meesters?) weet de hollandsche meesters fijn af te wegen
en in te deelen in Haagsche school en Amsterdamsche school; waar
een man van dit gezag het doet, moet zulks wel op gronden van waarheid berusten; ik moet echter bekennen dat ik er weinig heb van
bemerkt, in deze retrospectieve tentoonstelling.

* **
D~

eerezaal voorbehouden aan de afgestorvene schilders, was
gesierd met werk van de grooten: Breitner, J. Israëls, Weissenbruck,
Di! Zwart, Bosboom, de Marissen, Mauve.
Over Bteitner heb ik in mijn vorige kroniek geschreven; hij
bleek ook hier de uitblinker: vijf doeken vertoonden de verscheidenheid van werkwijzen, en gaven bondig overzicht over zijn artistieke
loopbaan: de Brouwersgracht, tamelijk braaf; de paarden in de sneeuw
die d,;. den denken aan het bravoure-stuk van Verlat, maar bezon3 11

kener waren van kleur; een naakt, een zelfportret, stout, gedurfd,
gewaagd, evenals het vijfde doek : Aan Boord.
Tegenover hem hing J. Israëls met het bekende, vaak gereproduceerde doek: de Wetschrijver; het is buiten kijf schoon werk,
waarin het figuur van den ouden jood uit het halfduister licht als
een Rembrandsche figuur; het roert, wekt deernis, en wordt als
drager van gansch het volk van Israël met zijnen vloek, en zijn stugge
volhardende levenskracht; maar het moet toch gezegd dat de eens
zoo gevierde meester het niet kon uithouden tegenover dien felIen
klepper van een Breitner; zijn werk verbleekt, en lijkt op den duur
wel eenigszins slordig; een wat weemoedig zoeterig poeem tegenover de pakkende gemoedschuddende ontroering van mannelijk
proza. Gelukkig hingen daar naast van hem twee portretten, vast,
zeker, met openluikende ziel, nerveus, en waarin geen details weggemoffeld worden in wazige onzekerheid.
Naast de Israêls' hing van Willem Maris eene koe aan waterloop;
een schitterend doek, met een melodie van licht over den romp en
de schoften van het dier; rechts van het doek een donkere achtergrond. Bij den zeeschilder J. Maris silhouetteeren booten en visschers
scherp af tegen achtergrond. Van den trits der Marissen, is Matthys
me 't liefst. Er hing van hem een meisjesportret, ongemeen fijn van
aanvoeling, en delikaat van stemming; volle gelaat, toegeknepen
lippen, groote droom-oogen met wordenden lach, en iets sensueels,
half verdoken, half onbewust; het rijpende leven. Het portretje
buurschapte met een doek van J. Veth; en diens droge, koele toets
en behandeling gaf nog meer w dsprekendheid aan het warme pulse erende leven van Maris.
Als waarlijk grooten, blonken buiten Breitner, uit : Bosboom,
met het blonde licht zijner kerkintérieurs; misschien nog groot er in
het werk van lateren leeftijd, waar hij zich houdt aan eenvoudige
kerkinterieurs, zonder barokke versiering, en waar het invallend
zonnelicht vrijer spel heeft en on betwist aandacht vergt; en Weissen bruch, wel de grootste landschapschilder van het Holland der Ige
eeuw, de Weissenbruch met de zilvergrijze tonen, die wolken en
boomen laat golven en aanzwellen in grootsche lijnen, en vervloeien
in atmosfeer; hij zet op waarlijk glorieuze wijze de traditie voort dèr
17e eeuwsche voorgangers.
En dan De Zwart; in vele opzichten is De Zwart de tegenhanger van Weissenbruch; zijn palet is ruig, ruw, zwaar, donker;
312

de kleuren loop en niet in elkaar doch staan zonder overgang naast
en tegenover elkaar; maar 't is een buitengewoon kloek koloriet dat
%ich handhaaft ook in 't gezelschap der kleurrijksten en der -felsten.
In de nevenzalen hingen de dii minores: Gabriels, Neuhuys,
Allebé, Bisschop- Robertson, Roelofs, De Jong, en de smartelijk
tragische Mankas, met de strak gespannen lijnen en kleuren, die
wel eenigsûns uit de rangen springt bij deze gedegene, bezonkene
schilders. Ook Verster met de donkere warme kleuren zijner stillevens.

* **
Van Gogh, Toorop, Jan Veth hingen samen, als overgang naar
de schilderkunst dezer dagen. Het moge dan doorgaan voor het oordeel van een Beötiër, maar ik kan me niet begeesteren voor dat
werk van V. Van Gogh; ik erger mij steeds aan gebrek aan techniek,
en heb den indruk te staan voor de onmondige uiting (in schilderstaal) van de stormen die door hem varen. Er hing van hem in deze
tentoonstelling een veelbewonderd zelfportret, maar werd de ûelstragedie van zijn leven er niet te fel onderlijnd, en was het om
die reden niet eerder schreeuwend? Zou zulk portret niet schrijnerder worden met een meer gedragene, meer bezonkene vormgeving?
Als men bij andere kunstwerken de eerste verrukking voorbij is,
vindt men een steeds vernieuwd genoegen te ontleden, te gissen,
te vinden, den groei van het werk .na te gaan; Van Gogh spreekt
luid, maar zwijgt daarna.
Van Gogh was de eeuwige zoeker naar het licht; om de zon
te laten daveren gebruikt hij hetzelfde systeem van aandikken;
hevig tegen hevig. Groote meesters schilderen hun schitterendste
doeken met kleuren die op hun eigzn niet zoo verbijsterend van
licht sprankelen, maar een maximum bereiken door tegenstelling.
Felle kleuren vernietigen elkander; en om bij deze tentoonstelling
te blijven; een landschap van Weissenbruck schijnt mij meer luminositeit te bev~tten dan een Van Gogh.
Toorop is voor sommige figuren verwant aan Knoppf, is verwant aan de Praeraphaelieten, is geestelijk verwant aan Maeterlinck;
beelden uit het onderbewustzijn nerveuze angst, een gevoelen van
ingesloten zijn midden vijandige machten, uit een andere wereld, die
bij eiken tred uit hoek of opengaande deur u overvallen (b.v.
Sphinx in deze tentoonstelling). Hij bracht dezelfde desillussie als
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·de Praeraphaelieten over twee jaar. Die eentonig zingende lijn, de
archaiek doende teekening, het herhaald en op de zenuwen-werkend styliseeren, gaan op den duur vervelen, verouderen dit werk;
zelfs in de teekeningen met waarlijk diepe bezieling, wordt het te
vaak procédé. Als schilder is Toorop niet van hooge gehalte; de
tentoongestelde schilderijen bewijzen het ten overvloede; had hij
wel van natuur uit een schilderstemperament ? Zijn werk brengt er
in elk geval geen getuigenis van; physisch en psychisch heeft hij
zich niet gejeund aan de harmonie van kleuren; zijn doeken zijn
veeleer gekleurde prenten.
Toorop's roem zal berusten op de teekeningen waar hij het dichst
bleef bij de natuur, kinderkoppen, portretten, apostelkoppen ; daar
is hij groot godsdienstig kunstenaar, en schakelt hij in zijnen tijd in.

* **
De zaal der levende kunstenaars vertoonde op verre na niet
de homogeneiteit der vorige zalen, een meer bewogen beeld van
de strekkingen der laatste jaren, alhoewel de hollandsche nuchterheid heeft behoed tegen te ver gaande experimenten. Zoowat alle
strekkingen kruisen elkander; Gregoire grijpt terug naar de italiaansche primitieven, H. V. d. Velde naar de I6 de eeuw; Ritsema
roept Ensor te binnen; Hulshoff, Suze Robertson; Vaerman neigt
over naar begin Ig e eeuw. De jonge Schumacker met vlijmscherp
afgelijnde vormen, Wiggers, met stillevens in groote soberheid,
Nichaus, nuchter en wat ironisch, huldigen de nieuwe zakelijkheid,
ook Koch met het hard, niet best geslaagd figuur dat hij Mercedes
te Barcelona heet.
En daarnaast en daarboven de dragers van het expressionnisme,
met gevestigden naam. Colnot, Sluyters met zijne onrustbarende
levensvisie en zijne groote schildersgaven, de Wiegman's, die nadruk
leggen op den vorm.
Konijnenburg, die zoo wat alleen staat, was niet te best vertegenwoordigd; slechts drie teekeningen behoorend tot het symbolisch genre.

** *
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MODEST HUYS.
Met lichtmis werd de populaire Leyeschilder, Modest Huys
begraven, hij is op 57 jarigen leeftijd gestorven. Zijn werk sprankelt
van een blijde, gezonde levenslust; hij is de schilder van breede
landouwen die onder een hoog-koepelenden hemel uit deinen, onder
het milde zonnelicht geel gloeiende kleuren, in fijne harmonie als
een hymnus van vrede en blijdschap laten opklinken; deze gevoelens
van berusting in 't leven beûelen ook de boeren die zijn landschappen stoffeeren ; op en top zijn ze verslonden in 't werk, forschige
mannen die ûch niet laten neerdrukken door het harde labeur,
waarvan ze de vreugde kennen; de wereld is schoon, en hun leven
is schoon. Modest Huys hoort eenigsûns thuis in de generatie van
Verriest, Streuvels en Claus : de mannen van 't « scone» woord,
van 't heroiek realisme, van den schoon en volûn, van 't schoone
:1;onnelicht. Zijn werk is optimist, slaat niet neer, verheft.
Hij was een artist in de beteekenis die vroeger aan het woord
werd gehecht : een bevoorrechte die met rijkere gaven van oog en
hart en hand door 't leven gaat, en in begeestering schoonheid ontdekt
en schoonheid brengt en vreugde.
Modern, lijk het nu wordt verstaan, lijk velen zijner kunstbroeders uit de Leyestreek, is hij niet geweest; dat succes hun-tijdelijktoelachte, en dat hij wat in den vergeethoek stond, zal hem wel gedeerd hebben - men is zich toch bewust, zijn waarde en zijn kunnen
- maar zonder bitterheid. Hij heeft nooit gepoogd uit te geven wat
hij niet in had. Midden de dolle gejaagdheid dezer laatste tijden,
werd hij nooit bereden door de koorts der nieuwigheden, en is geen
duimbreed afgeweken van de gezonde normale lijn. Hij gebruikte
de middelen tot uitdrukking die hij kende, had aangeleerd, en wier
doelmatigheid hij had ondervonden; waar hij het nu tig vindt,
stippelt hij zonder schaamte.
Hij had zijn eigen kleur, zijn eigen structuur, zijn eigen voordracht
zijn eigen stijl. En dat is veel, en laat gerust het oordeel der toekomst
afwachten.

***
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VERKOOP DER COLLECTIE SCHWARZENBERG.
De groote gebeurtenis van dezen winter in de kunstwereld is
wel het ineenstorten van het expressionisme. Waar bij 't ingaan van
1931, zijn nederlaag wierd vaststeld in D. W., en gesproken werd
tot veler verergernis, van een vlucht en overhaastig terugtrekken op een
verdedigingslijn, verwachtte zich niemand aan zoo'n totaal en rampspoedig verval. Hetzelfde paleis van Schoone Kunsten te Brussel, dat
verleden jaar in een opperste poging om 't vaandel hoog te houden,
eene tentoonstelling herbergde van L' Art vivant, zal dit jaar een
retrospectieve inrichten van de portretten van Navez, den leerling
en trouwen vereerder van David. I1 n'y a que les imbéciles qui ne
changent jamais.
En 't werd het expressionisme (in acuten vorm) zefs niet gejond
«( de mourir en beau~é»; de uitverkoop der collectie Schwartzenberg
in de zaal Giroux, geleek eerder de uitverkoop van den inboedel
van een sterfhuis. Het ware schuldig leedvermaak de waarlijk
catastrophale en bespottelijk lage prijzen te onderlijnen waartegen
werken, te voren hoog opgehemeld, aan den man werden gebracht.
Schuld ligt daarvan voor een groot deel aan de economische crisis;
schuld ook aan de ongelukkige voorwaarden van verkoop, die 65
werken van denzelfden kunstenaar op de markt smeet; maar het
blijft niéttemin als een paal boven water dat zoowat iedereen zich
in wrevel afkeert van de uitwassen van het expressionisme, in al
zijne gedaanten; valt er iets te redden uit dezen ondergang, dan moet
het expressionisme aansluiten bij de traditie, en nader treden tot
het volk.
Lijk J. Engelman het onlangs constateerde : de oorlog heeft
onze aesthetische normen in de diepste kern niet kunnen veranderen. De laatste jaren zagen de kunstenaars te veel verdiept in bespiegelingen en getheoretiseer over vorm, volume; waar brachten
ons al die experimenten om te ontsnappen aan de beproefde, eeuwenoude en deugdelijk-bevonden opvattingen en praktijken? De beeldende kunst, hoe men het draaie of keere, gaat Engelman voort,
«( is eene imitatieve kunst, maar zij vraagt alle ruimte voor de persoonlijke verbeelding en omvorming van het zichtbare)J. ( De cubisten schakelen gevoelsbetrekkingen met het objekt uit, zij werken
de psychische elementen der waarneming weg en geven een uiterst
plastisch beeld van het worden, het zich vormen der ruimte in het
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tot onderwerp gekozen objekt. Hun fatum was dat men de ruimte
op het vlak niet kan vastleggen anders dan met eene diepte werking,
een optisch bedrog als men wil. » En surrealisten verliezen elk contact
met den toeschouwer, die geen minsten houvast meer heeft aan hen.
Voor de eenen en de anderen is een terugkeer noodzakelijk.
Meest te betreuren is nog wel, dat door dergelijke avonturen
de kunst haar gezag en krediet inboet bij het volk; dat vele jongelingen, rijk begaafd, hun studiejaren verkwanseld hebben aan dat ijdel
getheoretiseer, met ledige handen uit in het leven stappen en lange
jaren en hoog en moed zullen behoeven om aan te leeren op eigen
hout, wat men hun moest medegeven. Waar men hun voorspot over
moeder natuur)) en het werk slechts aanprijst in de mate dat het
met haar overhoop ligt, zal er een harde les en een harde strijd noodig
wezen om hen den terugweg te doen aanvaarden, en om hen in gratie
te herstellen bij natuur, moeder van alle kunsten, lijk alle groote
kunstenaars in dankbaarheid hebben getuigd.
t(
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Poëzie
door Aug. Van Cauwelaert.
U. Van de Voorde: 1° Critiek en Beschouwing (De Sikkel). 2° Modern, al te modern (Steenlandt, Kortrijk). - Albe: 1° Praûudium.
2° Paradijsvogel (beide Scheppers' gesticht, Mechelen). - AimA D,
Marest : 1° De Wassenaar (De Standaard). 2° Het Brandglas (A. M.
Stols). - R. Verbeek : De Donkere bloei (Van Beekhoven, Moil). A. Demedts : Geploegde Aarde (Steenlandt). - ]. Vercammen : Reven
(Steenlandt). - M. De Doncker : Gedoofder vieren as (Steenlandt).
- P. Rogghé : Uit 's Levens koorts (Steenlandt). - Berten Schepens :
Avontuur (Steenlandt).

Ik zou deze notities nog meer kunnen bekorten indien de abonnés
van dit tijdschrift, de twee bundels kritieken en essays van Urbain
Van de Voorde: « Critiek en Beschouwing» en « Modern; al te modern»
ter inleiding en ter aanvulling willen doorlezen. Vooral het laatste,
waar hij praktisch overschouwt en onderzoekt wat de jongere en
de jongste generatie in Vlaanderen, tot 1930 heeft voortgebracht.
Over schakeeringen is het ijdel twisten, en niemand kan zich beroepen op kritische onfeilbaarheid. Maar Van de Voorde boort naar
de kern. Hij staat op zichzelf en hij geeft houvast. Het is een geluk
voor Vlaanderen dat Van de Voorde's dichterschap, zijne kritische
activiteit niet heeft gestremd.
Vermeylen zweeg, Van Langendonck ging ten grave en Dr.
Persyn had zijn taak van voorlichter en animater bij de katholieke
gemeente niet hervat.
We hadden na den oorlog nog meer nood aan een solied kritikus,
dan aan een goed dichter meer. We hadden vooral nood aan een kritikus die receptief en zijn tijd begrijpend, niettemin het wezenlijke
van het onwezenlijke, het duurzame van het modische onderscheiden
kon en den harden moed bezat om dit te verkondigen tegen alle
misbaar en misverstand in.
Niemand, tenzij hij meer zichzelf dan de schoonheid zoekt,
wordt door louter lust naar de kritiek gedreven. Een goed kritikus
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heeft niet alleen moed en evenwicht noodig, maar vooral zooals bij
Van De Voorde de vlam, die van binnen brandt.
Dat is het eerste.
En ten tweede zou ik vóór dit overzicht willen herhalen wat
Karel Van de Woestijne me, een zestal jaren geleden zegde, naar
aanleiding van de z.g. vernieuwing der vlaamsche literatuur door
de naoorlogsche jongeren : « De vraag is : in hoeverre er vernieuwing
mogelijk is. We kunnen natuurlijk in de poëzie nieuwe bestanddeelen
brengen, maar de grondslagen der poëzie zijn eeuwig en onveranderlijk. Is b.v. de erotische poëzie van heden, ondanks de nieuwe bestanddeelen, die er met den tijd aan toegevoegd werden, niet dezelfde
als die van Sappho. Deze bestanddeelen nu, die een bepaalde periode
aan de poëûe kan toevoegen, zijn iets heel wisselvaUigs.»
Het is goed af en toe te herinneren aan de wetten die boven de
wisselvalligheden van mode en tijd hunne duurzaamheid hebben
bevestigd. Dat geeft beûnning en het leidt tot een gezondere bescheidenheid.
Deze kroniek is langer uitgebleven dan wenschelijk was voor
de actualiteit van dit tijdschrift. Maar intusschen is de generatie
die gevolgd is op het geslacht van Moens en Marnix Gysen geheel
losgekomen; en sommigen hebben gelegenheid gekregen om hun
aarzelend begin te verruimen tot een begenadigd dichterschap.
Een vijftal jaren was het een schrale poëtische oogst in Vlaanderen. Van Ostayen volgde Van den Oever in den dood, en Moens
en Marnix Gysen bleven hardnekkig zwijgen. En de stilte werd door
geen enkel aankomend jong dichter onderbroken. Het gaat in de
literatuur met golvingen. Toen de golf der z.g. Vlaamsche jongeren
haar curve had voltrokken, hebben we met eenig geduld moeten
wachten op de golf die volgen zou. Toen is ze losgekomen. In enkele
maanden tijd verschenen : « Jasmijnen» van André De Medts,
c Wachtvuren» van Pieter Buckinx, « Eksode » van Jan Vercammen,
«Gedoofde Vuren As» van M. De Doncker, « Uit 's Levens koorts»
van P. Rogghé, « De Wassenaar» van André De Marest, wat later
«Praeludium» van Br. Albe, « Eenzame Vroegte» en « De Flesch
in Zee» van Maurice Gilliams, « Het koele Land» van W.
Rombauts e.a. (I)
De meesten worstelden tusschen de humanitaire bewogenheid van
(I) Over «Jasmijnen. en • Wachtvuren» ûe D. W. &. B. Juni 1929, over
«Eksode» en «Het Koele Land. Februari 1930, over. De Flesch in Zee» Maart 1931.
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Wies Moens en de rustiger bedachtzaamheid van hun eigen menschen hart. Maar een paar jaren zijn voldoende geweest om den afstand
tusschen de jongsten en de eigenlijke « jongeren » te verduidelijken.
De Medts bracht een bundel: « Geploegde aarde», Jan Ver·
cammen schonk ons « Reven », De Marest « Het Brandglas)l en
Fr. Albe den zang van zijn « Paradijsvogel », terwijl René Verbeeck
zijn eersten « Donkere Bloei» tot een garve bundelde.
De humanitaire bewogenheid is ongeveer verdwenen en meteen
is de toover opgelost van de luchtfuseeën, de toboganlijn, en de
fabrieksirenen. De beeldspraak van den maneschijn en den rozengeur heeft eigenlijk een veel langere bekoring uitgeoefend op
het onveranderde menschenhart.
De jongste dichters zoeken nu weer den korten weg tusschen
twee menschen of tusschen den mensch en God. Er is bij alle poëtische activiteit rust gekomen en bezonnenheid. Een zich bezinnen
in schoonheid bij de besten. Het vers valt niet meer uiteen in scherven, maar krijgt een gezonden groei; zooals de groei van een stam
die zich vertakt.
Maar iets missen we in meest al dit jongste werk: er is niet
meer de blijde, bloeiende verwachting, de schoone opgetogenheid
en offervaardige edelmoedigheid.
Maar de eerste verzenbundel van R. Verbeeck en de snelle
stijging van Fr. Albe zijn een blijde verrassing geworden. Het was
in Praeludium nog vaak een aarzelend aanzetten, hier en daar het
beproeven van een lied op oneigen wijs, maar in verschillende gedichten vond deze jonge priesterdichter reeds de vreugde van zijn
eigen stem.
Het eerste vers dat ik van Albe las, in een der eerste nummel'i
van De Pelgrim, was dit :
FANTASIA V.
Er is een gouden ster gevallen
uit Gods grote baldakijn;
Zou de nacht nu tn sterre
armer zijn?
Of is er op de zware zee
een wrakke boot,
die ontstak de es lichtfusee
in nood?
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Nu komt misschien een engel naar beneê
om de ster te zoeken
én de boot
In zee.
Laat ons maar bidden in de nacht
voor de bemande boten,
die ter klippe stoten
waar God wacht.
Wie weet of de gouden ster,
die viel uit Gods baldakijn,
geen mastlicht méér
in Gods haven zal zijn?
Laat de verdachte lichtfusee ter zijde, maar het is een zuiver
en beminnelijk gedicht. Al brengt de eerste bundel van een jong
dichter niet meer dan zulk een simpel versje, het is genoeg, om
den verder en groei van dit dichterschap· met genegen belangstelling
te volgen.
De tweede bundel van Fr. Albe is niet lang uitgebleven. Deze
jonge dichter heeft thans in verschillende gedichten den zuiveren
eenvoud gevonden van het sober en gedragen woord tusschen de
ziel en God. Zijn korte vers krijgt een gavere gebondenheid en het
onvatbare geheim van het dichterschap breekt door met een blijde
overgave. En het is of al de frissche schoonheid en het ongedurig
verlangen van zijn ziel zich in een begenadigd moment heeft
gekristaliseerd in dit zuiver slotgedicht, waaraan uw hart en uw herinnering zich vastzetten kan :
PARADIJSVOGEL.
'n paradijsvogel vloog verloren
aan de horizon :
'n zwarte vlek
op 't goud der zon.
Met gebroken
vederslag
in de ontloken
jonge dag.
3~I

De gloed der zon
werd hoog rood,
toen viel de vogel dood
op de horizon.
Zeg niet van dees vogel :
te trots was z'n reis,
wellicht zat z'n nest
nabij het paradijs.
Er is stijging in Albe en stijging in De Marest ; en De Donkere
Bloei van Verbeeck, is de bevestiging van een onmiskenbaar dichterschap. Verbeeck heeft gestreefd naar wat U. Van de Voorde reeds
over de poëzie van Maurice Gi1liams heeft geschreven: « zij staat
in het teeken der verdroomdheid, dier atmosferische verijling, van
den van ziel doorsidderden eenvoud die steeds een waarborg zijn voor
haar deugdelijkheid. » In enkele gedichten trof Verbeeck reeds een
schoone scherpte van visie en lijn en met een blij vertrouwen
kunnen we den verderen groei afwachten van dit onmiskenbaar
dichterschap.
Naar de jaren behoort De Marest bij de generatie van Moens,
maar zijn literaire mondigheid valt samen met de jongere groep.
Het gemoed van De Marest is eigenlijk reeds open gegaan onder de
bekoring van de vooroorlogsche literatuur en de verzen die hij,
afzijdig van alle groepeering, in eenzaamheid geschreven heeft, zijn
door geen na-oorlogsche literatuur of theorie beïnvloed geworden.
Hij streeft geduldig naar een gave, sobere, elegante verwoording.
Er is in zijn beide bundels een beminnelijk-ironische toon, die
niets heeft van de vernietigende wrangheid van R. Minne. Er is genadige zelfspot, geen schamperheid; noch minder cynische hardheid.
Het vers van De Marest heeft altijd iets van een vriendelijk
gebaar. Daar zijn verzen die ge in u hoort zingen; daar zijn er die
ge ziet voordragen. Tot de laatste behooren de gedichten van De
Marest. De geest is in Brandglas van zuiverder gehalte dan in De
Wassenaar en zijn vers is lichter en eleganter geworden. Zijn
woord is klaar en vaardig. Zijn vers heeft een beminnelijken zwier,
met aan het einde het boeket of de envoi. De Marest heeft iets van
Edmond Rostand, min de panache. Dat kan een gevaar worden; en
misleiden tot burgerlijkheid en rethoriek. Voor deze gemakkelijke
afdwaling moge De Marest zijn wezenlijke begaafdheid behoeden.
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Het beste wat hij tot heden vermocht te schrijven: o. m. François
Villon, is reeds in dit tijdschrift verschenen.

* **
Er is naar aanleiding van De Medts « Geploegde Aarde 11 niet
veel toe te voegen aan wat ik over ûjn « Jasmijnen» heb geschreven
in dit tijdschrift. Jasmijnen was de eerste bloei van een idealistische
jeugd, die in mildheid en goedheid alle menschen als broeders omsluiten wil, maar door de realiteit van het leven tot verstilling en
bezinning wordt teruggedrongen. Een hymnische opgetogenheid,
verwant aan die van Ach. Mussche, maar gevoed door dezelfde vlam
van geloof, die brandde in het werk van Wies Moens.
Deze tweede bundel van Demedts is slechts de verlenging
van zijn eersten, het is geen stijging geworden. Misschien heb ik
een te snellen groei verwacht van dezen jongen dichter die te zingen
begon uit een ruimer en milder dichterschap dan zijn kameraden.
Daar was in de eerste verzen van Demedts een innemende
oprechtheid en een ongereptheid. In zijn beste momenten had de
golving van zijn vers een ontroerde gespannenheid; maar soms
sloeg het te wijd uit, los en zonder tucht. Dit gebrek is-ten deele
geweken uit « Geploegde aarde» maar deze bundel verraadt een
gevaarlijker bedreiging voor ûjn dichterschap : een vervagen van
den afstand tusschen het wezenlijke vers en de banaliteit. Een vers
is alles of het is niets. Verschik de woorden en de toover verbreekt.
Wanneer Demedts bv. zegt :
Vaarwel, ik kan u niet laten varen
dan ontbreekt daaraan niet veel om een vers te worden dat uw hart
raakt als een pijl; maar nu ging het schot langs uw hart voorbij.
Doch deze bundel bergt schoonheid genoeg om met een genegen
belangstelling te wachten op het rijkere, ruimere en tegelijk gedrongener werk dat volgen zal.

* **
Wat we van Jan Vercammen verhopen mogen is zeer bezwaarlijk te zeggen. Zelfs na zijn bundel « Reven ». Daar ûjn telkens
heele en halve versregels en beelden waarbij ge even den indruk
hebt dat wel eens meer te hebben gelezen; of zoo ongeveer. Zijn vers
323

is vooreerst technisch vrij onbeholpen en arm; maar vooral ge merkt
er zoo weinig in : de slag van het bloed. Zijn gedicht blijft zoo onbepaald dat ge wel vermoeden gaat dat de schrijver zelf niet precies
weet wat en waarheen hij wil.
Ik zou bezwaarlijk uit Reven een gedicht kunnen citeeren dat
karakteriseerend is voor het dichterschap van Jan Vercammen,
het is dus beter op een volgenden bundel te wachten.

* *...
Het blijkt trouwens, ook na een tweeden bundel, gevaarlijk
de kansen op de toekomst aan te geven. Een enkele snaar, kan voldoende zijn voor een dichter. Dat wordt dan geen groot dichterschap,
maar wel kan het zeer zuiver zijn. Toen ik de eerste verzen van
M. De Doncker in handen kreeg, zou ik verzekerd hebben dat
deze z. g. verzen-schrijvende jonge man nooit in staat zou zijn
één zuiver gedicht te schrijven; maar zijn tweede bundel maakt
geen stunkelige figuur tusschen het werk der jongste generatie. Het
is nog niet veel wat hier geboden wordt, het is ook niet specifiek
nieuw, maar er liggen kiemen in die zich ontwikkelen kunnen.

* **
Waar Moens de katholieke jonge mannen heeft beïnvloed en
bezield, die door eenzelfde politiek- en geloofsideaal bewogen werden,
heeft het werk van Urbain Van de Voorde een sterke bekoring uitgeoefend op de jongeren wier jeugd eenzelfden twijfel en broeiïng
van hartstochten, strijd en vroege nederlagen heeft gekend. In de
eerste plaats op den Gentenaar Rogghé, die reeds in zijn eerste bundel
« Van 's Levens koorts» een vaak hard, maar krachtig rythme trof
en zijn woord reeds wist te dwingen tot een hoopvolle tucht.

... **
Het « Avontuur» van Schepens getuigt van jonge onvrede;
onvrede ovet zichzelf die onvrede wekt tegenover de wereld buiten
hem. Het is mogelijk dat de dichterlijkheid die nu verspreid ligt
over de gedichten van dezen eersten bundel, zich zullen concentreeren
tot een, zij het beperkt, dichterschap. Afwachten zonder spanning.
32 4

Ringsteken
De meeste tijdschriften staan in het teeken van Goethe, of
wijden althans artikelen aan zijn leven en zijn werk.
Daar is vooreerst Willem Kloos die in De nieuwe Gids vertelt
wat Goethe's werk voor hem beteekend heeft. Jacques Perk raakte
telkens door Goethe's verzen in vervoering .
• Ik zelf echter - .ik gaf het zoo even reeds aan - was reeds destijds niet zoo
woest-enthousiast voor Goethe omdat diens psychisch temperament, dat rustig-diep
want zichzelf altijd volkomen beheerschend is geweest en gebleven, zoo'n hoeg oplaaien
van andere geesten tegenover hem, niet eischt, en de kalm-stevige rustig-vriendelijke
Rots, die hij altijd is gebleven, er slechts minzaam-glimlachend naar neer zou hebben
gezien, als 200'n opjubelende verrassing van jongeren naar hem omhoog gestormd zou
zijn. Ja, ik weet mij te herinneren, dat ik zelf, op dat oogenblik, Jacques' jongensachtige
verrukking een beetje vreemd vond. Want hij deed wel steeds levendig, maar was volstrekt geen diep-in opgewonden standje, zoomin als ik. Ik had toen reeds de Iphigenie
auf Tauris zoowel als den Tasso en andere geschriften van den grooten Duitscher
gelezen met een ten deele diep-fijn intelligente bewondering, en gedeeltelijk ook van
tijd tot tijd met een nog dieper-gaand psychisch-aesthetisch genieten van den eersten
regel tot het eind. En ik voel die beide serieuse dichtwerken uit den aard der %aak, want
omdat zij het waarlijk zijn, ook nog heden aan als rustig in mij doordringende psychischintellektueele scheppingen, doch tevens moet ik mij steeds bekennen, dat ik, door deo
band heen, mij nog veel subtieler want aesthetisch-zuiverder voel bewogen door wat
er is overgebleven van Aischulos en Sophokles en ook van Euripides.
En nu ten tweede : Goethe's romans las ik voor het eerst in mijn jongenstijd, maar
ook later als studenl (van ] 880-84) zooals ik nog met alles doe, langzaam en aandachtig
en ook meestal met onverdeeld, allerfijnst genoegen door, al vond ik destijds in dat
eerste deel van den Wilhelm Meister wel eens wat te veel plaatselijke en tijdelijke redenatie's en beschouwingen, die mij niet zoozeer raakten. De Wanderjahre echter en de
Wahlverwandtschaften trokken mij over het geheel niet zoo bijster-sterk aan.
Goethe's liederen daarentegen en ook heel vaak vele zijner andere gedichten, waarin
hij soms plotseling raak, als met een paar stille elegante slaagjes, den spijker precies op
den kop weet te slaan, zooals ik die waarheden zelf ook altijd voelde te wezen, 20nder
dat ik ze ooit opschreef of volkomen-bewust tegen mijzelven zei, die verzen, zeg ik,
zijn mij altijd heel lief geweest, zoodat ik, als ik hen thans nog wel eens inzie, psychisch
eenige neiging ga voelen, om hèm, Goethe, glimlachend met licht gebogen nek, dus
als van ondren op even aan te zien terwijl mijn oogen hem dan zeggen : • Van
alle menschen, in uw tijd, wist Gij dat alleen. I
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En nu ten slotte nog de Faust.
Het eerste deel heeft mij door zijn rad, en eenigszins afgescheiden van elkander
elkaar opvolgen van veelal niet lange taferee1en nooit zoo volkomen kunnen overweldigen, als het groote publiek, dat niet zoozeer tot zelf lezen komt, en welks oordeel dus
meestal niets anders als het gedachteloos herhalen van telkens weer vernomen meeningen van andren kan zijn, zich verbeeldt, dat het er wèl door wordt gedaan. Doch het
tweede deel, al valt de diepere beteekenis er van niet overal gereede1ijk te vatten, vertoont toch in de episode van Helena b. v. tooneelen, zóó magnifiek van vers beweeg
en van diep-uit den grooten Dichter ontrezene suggestieve kracht, dat men er geesteJijkstil van wordt in zijn binnenst Wezen en zich in zijn eigen buitenwereldsche gedachten
verloren gaan voelt.

Dr. Bierens De Haan huldigt in het Maartnummer van Leven
en Werken, hoofdzakelijk de geniale persoonlijkheid van Goethe.
Nu in deze maand Maart, op den twee en twintigsten dag, Goethets sterven een
eeuw in het verleden ligt, is allerwege de aandacht op dezen grooten mensch gevestigd. In Duitschland bizonderlijk, maar buiten Duitschland evenzoo. Is het de zucht
om beroemdheden te eeren en daarmede aan eigen volksbestaan of menschengeslacht
een meerdere glorie te verleenen, waaruit deze he1denvereering ontspruit? In den
Renaissancetijd zochten de ltaliaansche steden naar beroemde personen, in hun verleden te hunner plaats geboren, tot vermeerdering van hun eigen stedelijken roem.
Ik geloof dat dit roem-motief thans niet meer geldt, maar dat de tegenwoordige wereld
uitziet naar de geesten, die het leven en de werkelijkheid hebben aangekund, en ook in
moeilijke en beproefde tijden wegwijzers geweest zijn voor den menschelijken geest.
Aldus Goethe. Thomas Mann heeft onlangs aan Duitschland geraden, den honderdjarigen sterfdag van Goethe onherdacht te laten voorbij gaan, omdat zoo weinig van
den Goethiaanschen geest thans in Duitschland leeft, maar ten slotte erkend dat zulke
onachtzaamheid niet mogelijk was. Juist in onzen tijd van verwarring en onzekerheid
is het sterkend en rustgevend op een figuur te zien, die voor zichzelf den weg in het
leven vond en aan zijn volk en de menschheid schatten heeft nagelaten van onvergankelijke beteekenis.
Maar hij heeft nog iets anders nagelaten dan letterkundige schatten : het beeld
eener groote persoonlijkheid, het beeld van een mensch, die in den innerlijken levenskamp zichzelf heeft gevormd tot een der nobelste vertegenwoordigers van het menschelijk ras. In de zware Napoleontische jaren die Europa verscheurden, werd door belangrijke landgenooten gezegd: Duitschland is groot ook in zijn ondergang want Goethe
leeft, en door anderen: DJitschiand kan niet tenondergaan want wij hebben Goethe.
Deze uitspraken toonen aan hoe de figuur van Goethe, afgezien van zijn werk, een
sterkend en genezend vermogen had in dien tijd van benauwdheden. En het weten,
dat niet maar een beteekenisvol dichter, natuuronderzoeker, romanschrijver geleefd
heeft, doch een groot mensch, zooals er weinigen geweest zijn - deze wetenschap
dringt er toe aan de Goethefiguur in dezen tijd alle aandacht te wijden.
Goethe is een andere dan zij meenen, die hem een «Olympisch. wezen toekennen. Met het « Olympische» is bedoeld zijn geestelijke ongenaakbaarheid, meerder-

326

heid, ze1fbeheersching. zijn voorname gemoedsrust en zekerheid van oordeel en van
voornemen. Goethe mag naar buiten en vooral in 2ijn lateren levenstijd in dezen rin

des begrips Olympisch schijnen, hij is veeleer een diepbewogen en zich door innerlijke
tegenstellingen heen worstelende figuur. Een strijder, hoewel niet op de wijze waarop
Luther of Voltaire strijders waren, niet strijders tegen een historische wereldmacht.
Goethe is al wat hij is op de wijze der innerlijkheid, en ook als strijder voert hij den
innerlijken strijd, den strijd om de persoonlijkheid. In een klein gedicht in • WestOestlicher Divan. weigert de hemelwachteres den dichter den toegang tot de hemelsche
wereld, daar hij niet, zooals de groote vechters voor het geloof, wonden heeft opgedaan
in den kamp. Maar de dichter antwoordt haar: leh bin ein Mensch gewesen, und das
heisst ein Kämpfer sein. De groote strijd, welken de dichter voert als mensch, is een
innerlijke strijd, een strijd om de menschelijkheid, de strijd om te wezen volle en waardevolle persoonlijkheid. In denzelfden bundel, dien hij uitgaf op bejaarderen leeftijd, en
waarin het geestelijk kontakt met de gewezen tooneelspeelster, thans Mevrouw von
Willemer, is uitgebeeld, komen de bekende strofen voor :
Volk und Knecht und Ueberwinder,
sie gestehn ZU ieder Zeit,
-höchstes Giück der Erdenkinder
sei nur die Persönlichkeit.
Jedes Leben sei zu führen,
wenn man sich nicht selbst vermisst;
alles könne man verlieren
wenn man bleibe, was man ist.
Wel is waar poogt de tegenpartij in dit gedicht deze spreuk te weerleggen, maar
hier is de echt Goethiaansche waarde-erkenning uitgesproken van het persoonlijkheidzijn, dat als hoogste geluk het resultaat is van den innerlijken kamp, dien elk mensch
te voeren heeft om, zooals het elders bij Goethe heet : zu werden was man ist.

Maar het· beste wat m. i. de tijdschriften tot heden brachten
over Goethe is een artikel van G. H. Steurman, verschenen in het
Maartnummer van Elsevier's maandschrift. Het volgende is daaraan
ontleend.
Reeds tijdens zijn leven moest Goethe het zich laten welgevallen, dat men in
hem zag zooiets als de iàealen, de klassieken mensch, die, verheven boven liefde en
haat, in een onverstoorbare harmonie van geestes- en lichaamskrachten, die zijn innerlijk evenwicht wist te bewaren. Tijdens en na zijn reis naar Italil! vond deze opvattingen omtrent 2ijn persoon gretig ingang. Reeds in 1787 vervaardigde Trippel- in Rome
de bekende buste, waarin Goethe tot een soort Apollo gepromoveerd wordt. De dichter zelf schreef over het kunstwerk fijntjes: ... ich habe nichts dagegen dasz die Idee,
als hàtte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt. Den doorslag in deze richting echter
gaven, naast Goethe's eigen werken en uitlatingen in een bepaalde periode van zijn
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leven, Schiller's beschouwing Ueber naive und sentimentalisch Dichtung, en zijn later
gepubliceerde bekende brief aan Goethe van 23 Aug. 1794, waarin hij o. m. tracht een
analyse te geven van Goethe's wezen, die dezen op dat moment zeer welkom was, maar
waarin hij in laatste instantie toch aan Goethe voorbij schiet. Ook Schiller heeft in
Goethe de klassiek-harmonische mensch den naïeven dichter gezien, zelfs Schiller heeft
het diepere faustische wezen van Goethe nooit doorgrond. Maar Schiller's oordeel
had gezag. Zooals zijn machtwoord een Bürger kon vernietigen, zoo kon het ook een
waanvoorstelling omtrent Goethe in ~t leven roepen, waarvan wijzelf heden ten dage
nog niet geheel zijn verlost.
Goethe zelf heeft, in latere jaren vooral, onder dit, ten deele zich%elf, ten deele
hem door anderen voorgebonden klassieken masker, niet al te zeer geleden. Het was
hem veel meer een welkom middel, die stormen, die zijn innerlijk steeds weer verontrustten, voor de buitenwereld geheim te houden. Hij was ûch echter volkomen bewust
van het verwarrende zijner gecompliceerde persoonlijkheid en om de wereld in deze
op een beter spoor te brengen liet hij zich Gesprache met Eckermann door deze bewerken om voor het nageslacht te treden, niet als chaos, maar als gebondheid, totaliteit.
Het volk als geheel erkende eerder dan in Goethe zijn leider in Schiller, die zelf
ook nooit vergat, dat hij zich in de eerste plaats tot de groote massa had te richten.
Schiller was daarbij een geboren heerscher, een aristocraat, die macht over de geesten
zocht, en verkreeg. Goethe zocht geen macht. Als hij deze toch bezat, in kleineren
kring, dan kunnen we dat slechts beschouwen als iets dat van nature gegroeid is en
groeien moest. Bij Goethe den kunstenaar, krijgen wij den indruk, dat zijn dichten
meer is een fluisteren in zichzelf, een stille biecht; zelf zegt hij dat alles wat hij geschreven heeft is op te vatten als • Bruchstücke einer gres zen Konfession ••
Menschen die steun zoeken en deze niet vinden in zich zelf, kunnen zich wenden
tot Schiller. Goethe kan hun geen troost geven, want Goethe wijst niet den weg naar
buiten, maar naar binnen. Om Goethe te verstaan, moet men aen moed hebben zichzelf te verstaan: moet men het aandurven, eigen zieleleven tot op den bodem te peilen
en aan mogelijke klippen en spelonken niet voorbij te zien.
De massa echter peilt niet diep en zeker niet in eigen binnenste. De massa, hoewel
gaarne bereid te bewonderen en te waardeeren, staat, zooal niet geheel afwijzend, dan
toch onbegrijpend tegenover den genialen enkeling, als deze openlijk een andere
wereld en levensbeschouwing, een andere moraal huldigt dan zij.
De massa weet niet en kan nooit weten tot welke hoogten de ziel van een kunstenaar kan stijgen, in welke diepten zij neer kan dalen, boven welke afgronden zij kan
zweven; afgronden waarin een middelmatige geest onherroepelijk te pletter zou vallen,
maar waarover het genie, gelijk een arend, heenzeilt in goddelijke vlucht. Zelfbehoud
alleen reeds gebiedt de massa ver te blijven van de banen, die alleen de grooten kunnen
gaan; zelfbehoud gebiedt haar de oogen te sluiten voor het wonderlijke licht, dat straalt
uit de gedragingen van het genie. Want dat licht is als een verzengend vuur, verteerend
alles, wat het naderen wil. Daarom schijnt het eenzaam in de duisternis, en de duisternis zal het nooit begrijpen.
Dat is het lot van vele grooten : na een leven waarin hun diepste wezen niet werd
gekend, aanvaarden zij eenzaam hun groote reis door de eeuwen der onsterfelijkheid.
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lil. een van haar maandelijksche kantteekeningen richt de redactie
van De Gids, tot Le Corbusier volgend scherp verwijt :
« Herr, die Noth ist grosz -

die ich rief, die Geister - werd' ich nun nicht los. »
Corbusier, de Henry Ford van de architectuur, aldus het artikel heeft met
zijn reeks lezingen in ons land volle zalen getrokken. Zijn revolutionaire stede bouwkundige en architectonische uiteenzettingen hebben, naar den toeloop en den bijval
gemeten, zijn publiek nieuwe hoop gegeven.
Dwalers en ontwortelden verwerpen nu eenmaal het verleden even vlot en lichtvaardig als ûj een toekomstbeeld omhelzen, te eerder wanneer dit toekomstbeeld de
overtuigde projectie is van een eigen wenschbesef.
Ondanks Ie Corbusier's staalh.. rde verintellectualiseerde slagvaardigheid, was zijn
houding in dieper wezen slaafscher dan slaafsch, immers zijn knieval voor de mechanisatie industrialisatie en rationalisatie, was niet alleen volkomen wrok-loos en zonder
voorbehoud, maar van een volslagen onderdanigheid.
« De snelheid ", zoo sprak hij, « heeft de wereld veroverd of wij dat willen of niet.
alles is aan het veranderen. Achteruit kunnen wij niet meer, wij moeten wel vooruit. "
Den mensch blijft, zoo volgt daaruit, geen schijn van keuze in eigen lot. In het
veelzijdig vormenbeeld, dat Ie Corbusier ontwierp op de basis van dit, achter triomfantelijke woorden verstopte onmachtsgevoel, heft hij dan tenslotte, als hoogste goed,
slechts de hygiène ten troon.
De menschheid en heel het maatschappelijk bestel als een verlengstuk van de
machine te aanvaarden, uit onmacht om dezen vernederenden toestand te keeren en uit
onwil om dezen smaad te bestrijden, toont een geestelijke houding, die daarom geen
toekomst heeft, omdat wat Ie Corbusier kortelijk de «snelheid» noemt, in haar uitgebreide konsekwenties een juk is, waar de menschheid zich nooit onder zal bukken.
Het horizontale slop, waar Ie Corbusier geen uitweg uit weet, blijft, ondanks zijn
verticale projecties, ook dan nog een slop, geestelijk althans gesproken.»
a Le

In verband hiermede volge onderstaand fragment uit de zeer
gezonde beschouwingen van L. J. M. Feber in « Leer en Leiding)):
a De grondslag van het ornament - in de architectuur - is de constructie en
niet de vrije fantasie, noch de willekeurige spielerei van het schetsende potlood. De
grenzen van de ornamentale ontwikkeling worden bepaald door de hoofdvormen van
de architectuur, door den eisch, dat deze moeten worden geaccentueerd en in geen
geval onder overdaad van ornament mogen worden bedolven. Het behoort tot de wezenstrekken van een vervaltijd, dat deze eisch, zoowel voor wat haar maximum als haar
minimum betreft, uit het oog wordt verloren.
Hiermee is niet gezegd, dat het ornament alleen verantwoord is, wanneer het de
dienende functie vervult van de constructie te onderstrepen. Niets is minder waar. De
beeldenreeksen, die de ingangspoorten der middeleeuwsche kathedralen versieren,
zijn in den regel schoon, zelfs zéér schoon. En dat niet alleen op zichzelf, maar niet
minder als element der architectuur, zonder dat is vol te houden, dat zij de constructie
als zoodanig doen spreken. Evenwel, zij zijn 2:66 gevormd, 2;66 gestyleerd, z66 gegroe-

329

peerd, dat zij in het architectonisch geheel zijn opgenomen. Zij verlevendigen het aspect
van de trechtergewelven, maar laten het gewelf het gewelf blijven voor den toeschouwer. Hierop nu komt het aan; hier ligt de scheidingslijn tusschen ornamentaal goed
en kwaad. Het ornament wordt uit den booze, wanneer het niet alleen de constructie
niet doet spreken, maar haar bovendien overstornt, wanneer het zich losmaakt van de
architectonische eenheid, haar geslotenheid verbreekt.
Deze scheidingslijn is in de achter ons liggende periode van gemis aan stijlbegrip,
in het algemeen van begrip van wat architectuur eigenlijk wel en niet is, volledig overschreden. Het zijn onder andere Violet-Ie-Duc en Cuypers geweest, die het eerst het
stijlbegrip hebben hersteld, de verwilderde architectuur, van hun tijd hebben teruggevoerd in de tucht van haar wezenlijke natuur. Evenwel zonder dat zij vermochten
te komen tot een eigentijdschen stijl - hetgeen overigens geen verwondering wekt,
daar hun tijd zelf geen stijl had.
Met het herstel van het stijlbegrip, van het inzicht in het wezen der architectuur
ging gepaard een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het architectonisch ornament. Men zou kunnen zeggen, dat de moderne architectuur z66 den schrik
voor het verwilderde, tuchtelooze ornament te pakken heeft gekregen, dat zij is vervallen
in het tegenovergestelde uiterste : heelemaal geen ornament. De man-in-de-straat zal
zeggen: juist, dat kennen we, de blokkendoos en het platte dak. Inderdaad, vroolijker
is de architectuur er niet op geworden; trouwens de tijden zijn niet vroolijk. Zij is nuchter geworden en mitsdien gauw benaal. Zij is zakelijk, de moderne architectuur - maar
zakelijkheid is nog geen schoonheid. Maar wel zij vastgesteld, dat zij is teruggekeerd
tot de rationaliteit, tot de constructie als substraat van schoone vormen, op welker
ontwikkeling 't wachten is. Intusschen verlangt de mensch, ook die van nu, nog ietlJ
anders dan logische constructie, dan zichtbaar, geworden zakelijkheid.
Hij verlangt, om het kort. te zeggen, naar het ornament. Dit verlangen is zoo
natuurlijk en zoo redelijk mogelijk. Echter moeten wij onwrikbaar hieraan vasthouden,
dat het ornament der moderne architectuur, dat zich ongetwijfeld zal ontwikkelen, zal
moeten behooren bij haar constructiewijze, daaruit geboren zal worden. Het ornament
van een bouwwijze in staal, beton en glas zal een ander zijn, dan werd toegepast door
de Grieken, de Gothieken, de Byzantijnen, de Perzen en de Egyptenaren. Het ornament
zal groeien, ontbloeien uit de moderne constructie. Hoe, in welken vorm, dat is voorloopig het geheim van de toekomst.

Gaarne citeeren we nog van Feber uit Leer en Leiding, volgende
uitstekende beschouwing over den katholieken roman, al wordt
Coolen eenigsûns te nauw in verband gesteld met Sigrid Undset :
De polemieken uitgewoed, de vraag wat van de methode en den vorm der naturalisten overgenomen moest worden en wat van hun visie verworpen, te rusten gelegd,
werd de katholieke roman in alle stilte geboren. In de stilte van de scheppende daad,
ver van het kwaad gerucht van twistgeschrijf over ethiscl;l en aesthetisch. Zij werd hier
te lande ter wereld gebracht door Anton Coolen, die bij ons weten nooit heeft meegeharreward over de theorie van den roman, te heftig als hij door zijn scheppensvaardige
en scheppenslustige natuur werd aangedreven tot beelding van het leven om hem heen.
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In alle glorie en grootheid, volgroeid in klassieke afmetingen en verhoudingen, univer·
seel en synthetisch, bont en rijk en gesloten als het leven zelf, ontstond de katholieke
roman in het brandende hart en het zeldzaam scherpe intellect van Sigrid Undset. Ook
haar grootste gegeven, tot nog toe, was middeleeuwsch. Maar zij zag de wereld, waarin
zij haar menschen localiseerde, en den mensch daarin zóó groot, zóó universeel, zóó
in zijn kosmisch wezen, dat bij deze algemeenheid en diepte de tijd wegzinkt als een
betrekkelijkheid,
De katholieke roman wàs er opééns; hij is gekomen als een dief in den nacht. Hij
is niet ontstaan uit de bespiegelingen en polemieken, die hem vooraf gingen; hij is ontstaan bijna ondànks de gewichtigheden, die ten beste zijn gegeven omtrent de eischen,
waaraan hij moet voldoen, de manier, waarop hij geschreven moet worden. Hij is het
zooveelste bewijs, dat een kunstvorm veel minder bewust, cerebraal beraamd wordt
gemààkt dan spontaan ontbloeit uit het vruchtbare leven zelf. Het is heel best mogelijk,
dat een Coolen en zelfs een Undset het hoofd óm zou loopen, wanneer men de pedanten
en polemisten op hen losliet, die eens mekaar te lijf zijn geweest over het hoe en wat
van den katholieken roman, over de vraag of een onzedelijk boek schoon kan zijn en een
moreel uitnemend vertelsel een kunstwerk is, door de kracht van de moraliteit, die het
verkondigt.
Ook is het aan zeer gerechtvaardigden twijfel onderhevig, of bijvoorbeeld Undset
bij het opnemen van de pen voor het schrijven van Kristin Lavransdochter bij zichzelve gedacht heeft : nu ga ik een katholieke roman schrijven, nu ga ik het leven, de
menschen zien vanuit mijn katholieke houding. In de houding I Dit is zeer zeker niet
het geval geweest. Zij behoefde niet in de katholieke houding te gaan staan, omdat zij
daar reeds in stond, daarin gestaan had vanaf haar bekeering. Deze houding - en
daar komt het op aan - was haar tweede natuur geworden. Zij zag en schiep en beeldde
boven den waan van haar verleden, boven de aanvechtingen van iedere ketterij uit. Ook
ging zij geen roman schrijven om katholieke partij te geven bijvoorbeeld aan het naturalisme, om nu ook eens zoo'n verhaal te schijven, maar dan in roomschen trant,
met roornsch voorbehoud en voorzichtigheid ten opzichte van zekere uitingen van
het leven. Zij zou, in haar machtige zelfstandigheid, precies zoo hebben geschreven,
al waren nooit realisten of naturalisten aan het werk geweest. Haar roman ware
evenzeer roman en even katholiek geworden, al was hij in de orde van den tijd niet
voorafgegaan door programs, rr.anifesten, recepten, bouweischen van %edelijken en
aesthetischen aard, als waarmede onze essayisten elkaar hebben bestookt.
Hetzelfde kan, in zekere mate en met een voorbehoud, dat allerminst een dankbare waardeering uitsluit, gezegd worden van het werk van Anton Coolen.
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Boekbespreking
EUZABETH ZERNlKE. - David Drenth. - Het Kompas, Mechelen. Ing. 40 fr.;
Geb. 55 fr.
Die David Drenth is een dominé van het soort dat aan den historischen ChristtJi
niet gelooft, en wiens werk vooral tot de voorbereiding van de zondagspreek schijnt
beperkt. Drenth is een goed predikant en heeft de hoop ooit een groot man te zullen
worden, hetgeen hij meent te zullen bereiken als hij naar een belangrijke stad beroepen
wordt. Ondertusschen studeert hij, reist, en verveelt zich, hij weet een tijd lang niet
zoo hij ja of neen verliefd is en op wie, totdat hij eindelijk in 't huwelijk treedt. In dien
staat vindt hij rust en vrede genoeg om de grootheid in een andere zin te gaan verstaan,
zoodat hij bedankt voor de eervoller plaats die hem na jaren aangeboden wordt.
Elizabeth Zernike heeft dit gegeven eenvoudig verhaald, met veel kleine feitjes
een geheel gemaakt, dat schoon noch grootsch is. Er zijn geen verwikkelingen in haar
roman, er is zelfs geen spanning in, het valt te verwonderen hoe meer dan twee honderd
bladzijden lang, dit eer schamele onderwerp kan uitgesponnen worden, zonder dat het
er alle belangstelling bij inboet. Dat het boek toch lezenswaard is, danken wij aan de
eenvoudige verhaaltrant en het edele inzicht van de schrijfster, die haar helden steeds
ziet van uit de vergevende, vrouwelijke kant. Hun karakters verschillen dan ook zoo
weinig, dat zij slechts de verschillende zijden van één karakter toonen. Het ontbreekt
E. Zernike aan kennis der menschelijke ziel.
A. O.
ALEX FRANK: Dwalenden. - Van Kampen, Amsterdam.
Het verhaal speelt in de ellende-buurten van Amsterdam, onder een bevolking
van dieven, verhelers en meisjes van de straat, allemaal lieden, wien ook maar het
minste moreel besef vreemd schijnt. Het eerste deel is veel beter dan het tweede en
werk van een knap romancier. Doch omwille van zijn levenshouding, van de toestanden en feiten die hij beschrijft, dient de lezing van zijn boek aan gelijk wien ten
strengste afgekeurd.
A. D.
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE: Jan van Ruusbroec de Wonderbare. - Uitgave
van de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck. Bouwhandelstr. 83, Antwerpen.
40 blz., 4 fr.
Aan prof. Dr. W. De Vreese is de wetenschappelijke studie van Ruusbroec zeer
tot dank verplicht om zijn opzoekingen omtrent de handschriftelijke overlevering van
onzen grooten mysticus. Wat door hem op dit gebied ontdekt werd zal eenieders hulde
en bewondering afdwingen. Ook is het beste in deze brochure wat daarover wordt
meegedeeld en wat daaruit voor de verspreiding van Ruusbroec wordt afgeleid.
Maar in zijn voordracht heeft de geleerde prof. alles willen samenvatten wat over
Ruusbroec kon gezegd worden. Zoo komt hij ook meermaals te spreken over zaken,
waarin hij - 't is 't lot van alle stervelingen - minder thuis is. Wat hem mag genoopt
hebben, om alleen te vermelden wat in de laatste twintig à vijf en twintig jaar in het
buitenland over Ruusbroec verschenen is, ontgaat ons, of 't zou moeten zijn dat er in
een voordracht geen ruimte was, om alles aan te halen en te bespreken wat de nederlandsche Ruusbroecstudie der laatste jaren heeft voortgebracht. Jammer echter dat hij
hiermee niet meer rekening heeft gehouden en hij nog steeds bij kanunnik Auger is
gebleven; al mag hij toch wel meer dan een wetenswaardigheid uit de latere Ruusbroecwetenschap hebben overgenomen.
Broeder Gheraert is nog steeds Broeder Gheraert van Delft. Over de Bloemardenne is nog niet meer geweten dan wat Pomerius er over zegt. De bewijzen tegen
de echlheid der XII Dogheden lijken hem nog steeds niet overtuigend. Dit komt hierdoor, dat prof. De Vreese eens een verklaring gegeven heeft van het schrift van den
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onbekenden volgeling van Ruusbroec in hs. D., welke, al moge ze ook juist zijn, toch
niet opwegen kan tegen de vele uit de interne zoowel als externe kritiek afgeleide argumenten, die deze echtheid onmogelijk maken. Voor de uiteenzetting der leer van Ruusbroec wordt de chierheit gevolgd : met de woorden zelf waarin Ruusbroec en dit zeer
methodisch aangelegde werk telkens aangeeft hoe hij zijn verhandeling indeelt. Hierbij
komt echter een jammerlijke vergissing : door de titels der hoofdstukken in de uitgave
van David misleid, heeft hij niet gemerkt dat in het tweede deel, het inwendige leven,
de twee punten, de komst van den Bruidegom en 's menschen uitgaan naar Hem, te
gelijk behandeld worden, zoodat, wat hij hier als een afzonderlijk derde punt aangeeft,
alleen het uitgaan is bij de tweede der drie komsten in dat deel.
Over Ruusbroec als schrijver en dichter spreekt prof. De Vreese niets dan lof,
al paste ook hier wat meer schakeering. En waar hij áe beeldspraak van den boom des
geloofs «die van boven naar beneden groeit» verdedigt als door Ruusbroec gewild,
dient alleen gezegd, dat dit een oud beeld was - het komt reeds bij Hadewych voor
- en een intellectualistische voorstelling.
Bij de bespreking van Ruusbroec's invloed wordt gezegd dat omstreeks 1400 de
fransche abdij van Chateau-Landon van Groenendaal uit hervormd werd: dit zal wel
om een eeuw later en van Windesheim uit door Johannes Mombaer zijn gebeurd. Dat
de Exercitia van den hl. Ignatius ook al op elke bladzijde Ruusbroec's machtigen invloed
zouden verraden is toch des Guten zu viel: de onrechtstreeksche invloed van Ruusbroec
is wel zeer ver-strekkend geweest; die blijkt echter nog meer uit den geest der spiritualiteit der latere tijden dan uit min of meer getrouwe overname van gedachten.
Nog bij meer dan een andere bijzonderheid diende een vraagteeken geplaatst.
Dat het Rike der Ghelieven nog in Ruusbroec's tijd in 't latijn zou zijn vertaald, is zeker
wel een vergissing. Maar de vorm van brochure of voordracht heeft waarschijnlijk niet
toegelaten bronnen aan te halen, zoodat we meermaals niet weten waarop gesteund
wordt. Misschien hebben we ook in sommige gevallen alleen met een minder nauwkeurige uitdrukking te doen: wat des te meer te betreuren valt, daar prof. De Vreese
op nauwkeurigheid van uitdrukking staat. Zoo wil hij, b. v. niet dat men van R.'s werk
zou spreken als van een kathedraal; wat ook eigenlijk niemand oot gedaan heeft, alleen
wordt een afzonderlijk werk, de Chierheit, wel eens bij een kathedraal vergeleken. Ook
wil hij niet dat men zegt dat R. schreef in het Brabantsch dialect, wat ook, meen ik,
niemand bedoelt in den zin waarin hier dialect wordt opgevat.
Daar deze brochure het werk is van een man met het gezag van een prof. De
Vreese, meenden wij in alle oprechtheid en onafhankelijkheid op de tekortkomingen te
mogen wijzen, al blijven wij den professor steeds dankbaar om al wat hij voor de kennis
yan Ruusbroec heeft gedaan.
Dr. J. VAN MIERLO, S. J.
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Niels Hoher. - Der erste Schnee. Gedicht von Hans Gäfgen. - Das chinesische
Familienleben und die chinesische Frau. Von Ling Tsiu-Sen. - Westermanns Monatsheften zum neuen Jahre 1932. Gedicht von Ruth Niehaus-Stadie. - - Die Straszen
rufen. Von Frank Maraun. Ein Streifzug durch die Vagabundendichtung unsrer Zeit.
- Der gläserne Garten. Farbig gezeichnet von George G. Kobbe. Beschrieben von
Ouo August Ehlers. - Haus der Genesung. Ein Sanatoriums-Roman von Hjalmar
Kutzleb. 11. - An eine Junge Frau. Gedicht von Martha Martius. - Die Nacht der
Heiligen Drei Könige. Gedicht von Margarete Bruch. - Boris Georgiev. Sein Wesen
und sein Werk. Von Karl Gustav Grabe. - Büchernarr oder Bücherfreund? Von
Andreas von Sadonsch. - Literarische Rundschau. - U. S. w.
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest~ met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandschen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 151.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.
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Goethe 58 jaar

G 0 E T HEt 1832
door L. J. M. Feber.
De Duitschers zouden bijna geen natie meer wezen, wanneer
zij in Goethe behalve hun grootste poetische genie niet hun nationalen
heros eerden, zoodat in hen de cri ti ek allicht zal zwijgen, óók
waar het chauvinisme niet bepaald het hoogste woord voert.
Over Goethe als dichter, zijn werk als geheel genomen, is bij
alle schakeering van smaak en voorkeur, geen verschil van meening
mogelijk; In zijn dichterschap weerspiegelen zich zijn universaliteit
als mensch, de veelzijdigheid van zijn belangstelling, de veelvuldigheid van zijn ontegenzeggelijk enorme vermogens. Hij was meester
op alle genres; hij beheerschte alle stijlen, z;ooals hij het leven leefde

volgens de eindelooze verscheidenheid zijner ontroerende verschijningen. Tusschen het lyrische volkslied en de ballade, het hisforischromantische en hef klassieke treurspel, den roman en het epos - burgerlijk en zinnebeeldig - het dagboek en het wijsgeerig drama had
hij alle vormen volledig in zijn macht. Hij kón, als dichter, alles
beter dan allen, ieder in hun bizon deren vorm. Zijn poëtische veelzijdigheid is vrijwel zonder weerga en in ieder geval nà hem zelfs
niet benaderd. Onze moderne litteratuur bezit alleen in van Eeden,
zij het op bescheidener plan, een afschaduwing van Goethe's universeel kunstenaarschap.
Aristocraat naar den geest, had het volkslied, op het voorbeeld
van Herder, zijn aesthetische en cultureele belangstelling. Maar niet
alleen dat het zijn smaak en zijn historischen zin bevredigde, het
inspireerde hem tot een lyriek, waarin nog vandaag zijn volk den
weerslag voelt van den eigen harteklop.
Voor het geslacht van den Sturm und Drang was hij een baanbreker, een bezieler, zooveel als de tastbare verwezenlijking van de
hoogste mogelijkheden, die men in zijn stoutste droomen te droomen
waagde. Mede van de ontstuimigsten was hij een van de weinigen,
die zich in den storm beheerschten en een blijvend evenwicht verwierven. Hij wilde met minstens evenveel felheid als zijn medestrijders, maar wist bovendien wat hij wilde - wat niet van allen
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kon gezegd worden. Aanknoopend aan het volkslied, door het fransche
naturalisme van Rousseau en het sentimentalisme beroerd, was hij
een van de wegbereiders der romantiek. Tegelijk is hij een van de
weinige romantici, die het avontuur van het gevoel vermochten te
ontstijgen, die zich wisten te verheffen tot het plan van een bespiegelende wijsheid, tot zelfbezit.
Voor ons is Goethe echter geen profeet, zijn woorden en werken
geen evangelie voor de zoekende menschheid; zijn persoonlijk leven
moge gericht zijn geweest op het vinden van een harmonische verhouding tot zichzelf, aan de eenig zuivere en eenig verantwoorde
relatie tot den evenmensch en tot God is hij niet toegekomen. Hij is
niet het profetisch genie geweest, niet de wereldleeraar, waarvoor
hij door velen wordt gehouden; zijn hoogst geroemde sententies
voeren den mensch niet in het licht eener stralende wijsheid opwaarts
naar zijn eeuwige bestemming.
Goethe verstond de kunst van zekere waarheden van· nuttige
levenspraktijk, alsook in den grond vaak tamelijk nuchtere bevindingen te condenseeren in fonkelende verzen. Evenwel zonder dat
hij de kracht en de geladenheid evenaarde van bijvoorbeeld een
Omar Khayam. Hij heeft geen ethisch en wijsgeerig systeem
gewrocht, dat daar zou liggen als fundament voor de c!1ltuur der
menschheid tot in lengte van eeuwen. Ook in Faust is een dergelijke
grondslag niet te vinden.
Als philosophisch drama is Faust in de profane litteratuur
zonder weerga. In de profane litteratuur - want ondanks haar tragische pracht, ondanks haar geweldige poetische apparatuur, verbleekt deze Welttragödie naast de hoogheid en diepte en kosmische
monumentaliteit van een boek Job. De faustische drang tot weten,
tot doorgronden van het wezen der dingen, is in ieder geval geen ontdekking van Goethe en nog minder een schepping, die hij als drijvende
kracht in de menschheid zou hebben ingestort. Die drang is zoo oud
als de mensch en daarvan is hij zich, met zijn verduisterde verstand,
bewust geweest van den aanvang af, vóór dat die impuls hem in het
beeld en de gelijkenis van Faust voor oogen werd gesteld.
Bij volledige erkenning van Goethe's poetisch genie moet worden vastgesteld, dat de conceptie der Faust-figuur behalve weidsch
en universeel van den anderen kant tamelijk klein en burgerlijk
aandoet. Multatuli stootte er zich al aan, dat Faust, na in den beginne
geweldig te hebben opgegeven over zijn hemelbestormend streven
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naar inzicht, wel heel makkelijk van zijn kosmische wijs raakt, zoo
gauw Satan de vrouw in zijn leven voert. Trouwens, niet zonder
grond is vastgesteld, dat Goethe zich in Faust geheel heeft gegeven,
dit creatuur zijner verbeelding de ziel van zijn ziel heeft ingeblazen.
Faust slaat een lichtelijk sukkelig figuur; zijn formidabele monoloog
maakt hem achteraf eenigermate belachelijk, nadat hij den indruk
heeft gewekt, dat een lady Macbeth tot de tweede macht hem nauwelijks uit den koers van zijn wijsgeerige aspiraties zou vermogen te
drijven. In deze verhouding bezien is de figuur van Gretchen,
tüchtige Hausfrau in aanleg, onwaarschijnlijk.
Nadat Faust op alle bekende manieren heeft beproefd tot verwezenlijking van 's levens zin te geraken, tot verantwoording tegenover zichzelf; den evennaaste en den Schepper, of den Algeest - het
is nooit duidelijk geworden, hoe en wat Goethe omtrent der dingen
diepsten grond heeft gedacht - moet aller menschen drama ter ontknooping, de ziel ter bevrijding worden gevoerd. In heel de weergalooz grootheid en weidschheid van haar opbouw, in haar sereniteit
van toon en timbre op het hemelsche af, is de finale. van Faust in
wezen niet anders dan een schijnbeweging. En wel omdat zij niet uit
een innerlijke overtuigdheid van haren schepper is geboren. Want
anders- ware Goethe geen olympisch-georienteerde heiden geweest,
maar het katholicisme vrij nabij. Onze Lieve Heer wordt te hulp
geroepen, de Moeder Gods, onderscheidene hemelsche krachten en
machten; er treedt iets als een gemeenschap den heiligen in werking
om het edele Glied der Geisterwelt vom Bösen te redden. Inderdaad, een andere uitkomst is niet mogelijk. Maar Goethe geloofde van
dit alles weinig of niets of zeer in het vage; hij geloofde daaraan in
ieder geval niet als aan die allerwerkelijkste werkelijkheden, waaraan
en waarin het katholicisme ons voorstelt te gelooven. Om zijn dramavan-den-mensch ten einde te voeren, om de brug naar het eeuwige
leven in· God te bouwen, heeft Goethe het katholicisme uitgebuit
zonder waarachtig gewin. Want de ûel van het katholicisme wordt
niet gewonnen dan door wie begint met te knielen en zich over te
geven. Knielen en overgave behooren echter niet tot de goethiaansche
levenshouding.
Door den faustischen drang werd Goethe machtig aangedreven;
het vanwaar en waarheen van dien diepsten geestelijken hartstocht
bleef hem echter verborgen. Hij wist, in volstrekten zin beschouwd,
daarmede geen raad. Hij stelde ûch tot hoogste taak het drama
339

van dien drang de verbeelden in een wereldtragedie ; zijn levensbeschouwing opende hem evenwel niet de visie op de uiteindelijke bevrediging van den wil tot weten in een uitvloeüng in
de aanschouwing Gods. Het behoort tot het wezen van het
drama, dat het besluit met een overtuigende bevestiging; Faust
eindigt met een onopgeloste vraag, althans met een onvoldoend
verantwoorde oplossing. Het slot is in raadselen gehuld, met
al de suggestieve kracht, die van het raadselachtige uitgaat, ook
is het de lieve lust van alle pedante uitleggers. Den Satan heeft
Goethe doorgrond als den geest van ontkenning; God heeft hij echter
niet gevonden als de opperste bevestiging, na Wien niets te vragen
blijft.
Of Goethe voor ûchzelf tot de oplossing van het probleem des
levens gekomen is? Uit Faust, dat met zijn maker een menschenleven lang is gegroeid, blijkt dit in ieder geval niet. Moet men zijn
vereerders; bijna zijn aanbidders, gelooven, dan zou hij in de volheid
van zijn ouderdom, als een heerscher over het leven hebben getroond,
als een Zeus op den Olymp, stoorloos in zijn evenwicht, onaantastbaar in volledig zelfbezit. Scheidend en onderscheidend alles wat de
wereld biedt, áanvaardend of afwijzend in soevereine zelfstandigheid,
zou hij een houding hebben verworven, die hem volkomen bevredigde, die ieder verder verlangen buitensloot. Een dergelijke houding is
inderdaad uiterst zeldzaam; men moet zelfs betwijfelen of zij eenig
sterveling bij leven gegeven is. Goethe wist daarvan den schijn te
wekken en te handhaven; deze schijn bezorgde hem de vereering van
zeer velen - een adoratie, als aan een halfgod gewijd - in een tijd
van verscheurdheid en verwarring, bij een volk, dat onder het geweld
van de napoleontische oorlogen scheen te bezwijken als onder de
laatste slagen van zijn noodlot. Alle zekerheden, waarop de menschheid eeuwenlang had gebouwd, waren komen te wankelen; de romantiek verloor zich in den schoon gesierden droom, in een spel van fantasie, in een heimwee naar het verloren tooverland van wel-gevestigde
orde van mensch en menschheid. De romantiek ontvluchtte de werkelijkheid; het subjectivisme en het dialectisch evolutionisme ontnamen
daaraan allen objectieven zin. Mijne heeren, heden gaan wij God
scheppen, sprak Fichte bij het bestijgen van den katheder. Alles
bewoog, alles was in vervlieting; alleen het genie van Wei mar hield
standvastig stand. Hij was en bleef zichzelf; hij bezat zichzelf; hij
troonde in het aureool van volstrekte verzekerdheid. Voor zijn rade-
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looze generatie, en voor de donkere drommen de radeloozen na hem,
werd hij aldus de verwezenlijking van het ideaal van den bovenmensch. Wie, van Gods genade en openbaring afgewend, in zich den
mensch niet weet te overwinnen, is geneigd zich den bovenmensch
te droomen als zijn natuurlijke continuatie. Met een omwaarding aller
waarden beproefde Nietzsche de brug te bouwen naar 's menschen
toekomst, die geen sterveling waagt te overschrijden, zoolang zijn
geweten reageert op het onderscheid tusschen goed en kwaad. In
Goethe echter scheen de bovenmensch werkelijkheid geworden,
gegroeid uit de menschelijke natuur zelf.
Deze zijn roem en grootheid zijn niet anders dan betrekkelijk.
Onder de grooten der menschheid is Goethe karakteristiek door zijn
sterk uitgesproken egocentrischen aard, door zijn niet zoozeer bovenmenschelijk als onmenschelijk vermogen om alles buiten te sluiten,
wat hem te na dreigde te komen in zijn rust, in zijn zoo-gezegd
olympische rust. Zijn aanraking met het antieke heidendom bracht
hem meer dan een ommekeer in zijn kunstenaarschap; zij deed meer
dan hem verheffen uit storm en avontuur der romantiek tot de harmonie en sereniteit der oude heidenen; zij baarde meer dan de vrucht
van een paar prachtige treurspelen naar klassiek model. Zij stortte
hem den geest van het klassieke heidendom zelf in. In al zijn grootheid en pracht en sereniteit is deze geest zich echter onbewust van
's menschen eeuwig Doel. Dat hij te Assisi Giotto niet zag maar
voor den tempel van Minerva in extase geraakte, typeert Goethe
volkomen.
Goethe is een van de meest voltooide voorbeelden van den
humanistischen levensstijl. Hij heeft daarvan alle mogelijkheden verwezenlijkt in een ontegenzeggelijk bewonderenswaardige harmonie.
Onder de humanisten is hij mogelijk de grootste, de rijkste, de veelzijdigste, de meest universeele. Hij is echter slechts-humanist geweest.
De menschheid was hem een verheven ideaal, zonder dat hij besefte,
waaraan zij haar, wijding ontleent. Met dat al stelde hij zichzelf als
hoogste doel van zijn bestaan. En wel - en hier komt àlles op aan om zichzelfs wil.
De bestemming van den mensch in tijd en eeuwigheid en het
doel, dat hij zich heeft te stellen in zijn aardsch bestaan; zijn echter
van anderen aard. In allen eenvoud en diepte, in van wijsheid doordrenkte bondigheid, geeft de catechismus het eenig afdoend antwoord
op het waarom en waartoe van ons leven hier op aarde.
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De mensch is geschapen om God te dienen en hem eeuwig te
aanschouwen in den hemel. Dat is alles; al het andere is bijzaak.
Goethe is, in absoluten ûn, niet boven de bijzaken uitgekomen, zoomin als het antieke heidendom, waarin hij zijn hoogste ideaal van
levenswijsheid en levenskunst verwezenlijkt zag. De mensch is niet
op aarde om ûch een maximum van tijdelijk geluk, zelfs niet van edel
allooi, te verwerven; hij is niet in dit leven geplaatst, om 's levens
beker zoo diep mogelijk te ledigen met zoo min mogelijk bitteren
nasmaak. In de praktijk van een dergelijke levenskunst vindt het edle
Glied der Geisterwelt zijn verlossing niet, al ontlaadt het zich tijdelijk
van zijn leed in de scheppingsdaad van een ongeevenaard kunstenaarschap.
De faustische drang is de drift der intelligentie naar het
waarom; het christelijke leven, hèt leven, is bovendien de overgave
aan het waartoe. Deze overgave heeft Goethe niet bestaan; het eigen
zelf was hem het waartoe, waaraan hij zich had toegewijd met heel zijn
ziel, met heel zijn ontZaglijken geest.
Tot de groote overgave, waarin alleen de bevrijding is te vinden,
tot het verwezenlijken van den metaphysischen zin van 's menschen
aardsch bestaan, keert dit geslacht terug na verbijstering en verdoling. Hetgeen zeggen wil, dat de mensch Goethe uit den tijd is,
al heeft de dichter poëmen gewrocht van onverwoestbare schoonheid.

342

Gothisch Munster en Templa Serena
EEN BIJDRAGE OVER GOETHES PERSOONLIJKHEID
door Dr. Georg Moenius,
Hoofdredakteur « Allgemeine Rundschau»
I.

Goethe had als jonge man van vier en tWlntlg jaar voor het
Munster van Straatsburg gestaan en heeft uit de volheid van een
ekstatisch oplaaiende ziel en in die profetische houding, die de
ontroerde jeugd graag aanneemt, dat kunstwerk een hymne toegezongen. Vanuit het Pandaemonium germanicum van troebele gistende
instinkten gaat hij tegen de « Wälschen » en hun kunst tekeer, een
dithyrambisch stamelende profeet van hartstochtelijken Duitschen
en Germaanschen bloede. « Heeft niet de genius der ouden, zijn graf
ontrezen, den uwe in boeien geklonken, gij Zuiderling !... Hadt gij
meer gevoeld dan gemeten, dan zou de geest van de maat over u
gekomen zijn ... » En de jongeling Goethe, nog zonder ondervinding,
spot met het voorhof van Sint Pieters te Rome dat rondom door
marmergangen ingesloten is, en heeft een afkeer van « de zuilen, die
absoluut geen bestanddeel van onze woningen z;ijn.» Destijds vermoedde hij wel niet dat z;ijn reis naar dat Zuiden - naar die W älschen - een ander mensch van hem zou maken.
« Zou ik niet toornen, 0 heilige Erwin, als de Duitsche kunstgeleerde op het gebazel van afgunstige geburen zijn voorrang prijsgeeft .•• En gij, mijn lieve Broeder in den geest van den vorscher naar
waarheid en schoonheid, sluit uw oor voor allen woordenpraal over
beeldende kunst, kom, geniet en zie! Hier staat z;ijn werk, treed naderbij en bewonder dat diepe gevoel voor waarheid en schoonheid der
verhoudingen, uit sterke, ruwe Duitsche ziel ontsproten. Staat het
u tegen, of maakt het geen indruk op u, vaarwel dan, laat inspannen
en rijd naar Parijs. » Nog bij de « Derde bedevaart naar Erwins graf »
zegt Goethe in een gebed « : Gij zijt één, en levend geteeld en ontplooid, niet samengeraapt en aaneengeflanst.»
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Goethe oordeelt te jeugdig en dweperig, om deel te hebben
aan de tabernakelgeheimen van de ingewijden. In April 1770 was
hij voor drie semesters naar de oude stad van de Alemannen, de
politiek bij Frankrijk hoorende universiteitsstad Straatsburg gekomen, een herstellende niet alleen naar het lichaam, maar ook in het
merg van zijn geest dat door het Pietisme en de Herrenhuter-leer
verslapt was. Een physische en psychische reaktie wekte in hem een
roes van kracht, waarvoor lente, jonge liefde, hergeboorte, Herder,
natuurpoëzie, volkskunst, de Bijbel en Shakespeare de sappen
brouwden. Zoo keerde hij, de discipel van Winckelmann, zich
naar de gothiek als naar een Germaansche kunst en terzelfdertijd
tegen de Franschen en hun naäpers. Vooral Herder, die te Straatsburg moest blijven voor de behandeling van een oogkwaal, had op
den Stürmer-und-Dränger invloed uitgeoefend en zijn geniaal opbruisend leven in de rechte baan geleid. Ideeën voor Faust treden hem
in vluchtige gestalte te gemoet : Goetz komt krachtig en ruw naast
Goethes belijdenis van geloof in de Duitsche bouwkunst en in Shakespeare staan. « Voilà un Goetz de Berlichingen qui paraît sur la scène,
imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises, et Ie parterre
applaudit et de mande avec enthousiasme la répétition de ces dégoûtantes platitudes », zoo oordeelde Frederik de Groote, die alleen den
schoonen schijn van de Fransche beschaving had overgenomen,
zonder verplichting te voelen tegenover haar ernstiger eischen. Uit
het Pandaemonium germanicum van zijn geesteshouding zal ook
het loflied van Goethe op het Münster welomhooggewoekerd zijn.
Later, als hij den roes van de Gothiek en de antiwalsche « Reutterstücklein» van Goetz achter ûch heeft gelaten en hij in Tasso en
Iphigenie het stille licht van blijmoedige rust laat stralen, bekent hij,
dat zelfs de stijl van die lofgezangen hem duister en verward voorkomt.
Goethe werd Romein, maar de kristelijke Middeleeuwen waren hem
in zijn gothischen tijd vreemd gebleven, en zoo zou hij ook in Rome
langs het pauselijke Rome heenleven.

II.
Een vlucht was het, toen Goethe op 3 September 1786 Karlsbad
verliet om incognito de reis naar Italië aan te vatten. Deze hegira
is een keerpunt in zijn leven. Uit het donker van het Straatsburger
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Munster, dat hij in gothische mystiek bezongen heeft, treedt hij in
de templa serena van den mensch der klassieke oudheid.
Wat lag achter hem'? De sentimenteele tijd en de roes van het
genie. Gevoel was alles; lyriek ontsproot en een lente stond in bloei,
nu paradijselijk innig, dan huiveringwekkend. De kwellingen van
den jongen Werther waren als gloeiende kolen van zijn ziel gevallen. Zijn heilig-gloeiend hart was het jonge geslacht een fanaal
geweest.
Nu had hij den gevaarlijken leeftijd bereikt. Het ging hem te
goed. Minder goed ware beter geweest. Schiller was in den strijd
gerijpt. En de strijd had hem verteerd. Het gelukskind Goethe was
alles in den schoot gevallen. Nu waren de jaren gekomen, dat hij
moest kiezen. Een ander gevaar was ook de stilstand. De spanning
van de eerste jaren was er niet meer. Barones van Stein was in zijn
leven gekomen. Goethe moest ûch losrukken als hij niet ten onder
wou gaan. Het ging om leven en dood. De reis naar Italië heeft hem
gered. « Had ik het besluit niet genomen, dat ik nu uitvoer, dan was
ik zuiver ten gronde gegaan. »
Hij gaat niet ten gronde. Zijn leven treedt in de hallen van een
nieuwen tempel, dien hij zich bouwt. Ten gronde gaat alleen dat,
wat hij verliet. Ineen stort de gotische bouw; maar nieuw en groot
welft de koepel van de oudheid over het nieuwe leven. Vroeger had
hij een hymne op Erwin von Steinbach gezongen en de Renaissance
was voor hem « een lapwerk uit antiek puin en bijeengebedelde verhoudingen» geweest. Thans voelt hij zich bij de Romeinsche tempels « van de ineengedoken heiligen van den gothischen siertrant,
van de ta bakspijpenzuilen, spitse torentjes en bloemenkrullen voor
altijd verlost. »
Wanneer hij dan uit Rome naar Weimar terugkomt, vinden zijn
vrienden in hem niet dengene terug, die hen bijna twee jaar geleden
verliet. Hij is stijf, ongenaakbaar, afgemeten. Van al wat rondom hem
gebeurt trekt hij zich weinig of niets meer aan. Daar juichen ze zijn
Goetz toe. Alsof hij met afgestroopte slangenhuiden nog iets te maken
had. Daar genieten ze van de vuurpijlen van den jongen en ontstuimigen Schiller. Goethe echter trekt zich als een slak in haar huisje
terug. De jongeren voor wie hij een leider was schudden het hoofd;
zij verstaan hem niet meer. Goethe verzamelt een kleinen kring rondom zich en zoekt leven, kunst en kultuur naar zijn nieuwen wil te
herscheppen. Hij was inderdaad een ander geworden, maar enkel in
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dien zin, dat hij vooruitgegaan was, terwijl de anderen bij het oude
gebleven waren. En ze spotten met hem, den Romein, voor wie zelfs
het klimaat van Thuringen niet draaglijk meer scheen.
Tot in 't kleinste toe gaat die omvorming door het herscheppend
streven. Huiselijke inrichting, gezellige omgang, poëz;ie en tooneel,
alles wordt op grooten voet ingericht. Zijn huis wordt een klein
muzeurn. Vooral op het tooneel treedt Goethes hervormingswil aan
den dag. Het was de tijd van nationaal en provinciaal theater. Goethe
wou elk tooneelbeeld volgens de plastieken, die hij in Italië geûen
had, samenstellen en de tooneelspelers gaf hij den raad bij de
Grieksche beelden in de leer te gaan. Een heilige plaats was hem volgens Schillers woord het tooneel; uit haar feestelijk gebied waren
de slordige-ruwe tonen van de natuur gebannen.
Met het realisme was het subjektivisme en het vorme1ooze
overwonnen. Goethe was boven de sentimentaliteit van zijn tijd en
boven het lyrisme van zijn eigen z;iel uitgegroeid. Afgevallen was de
rijke bloesem van z;ijn levensboom. Titanische overmoed, die met
Promethidenhoovaardij de grondvesten des hemels deed trillen, was
voor kinderlijk huiveren geweken. De hartstocht was gebroken, en
geen onderaardsch opborrelen van ontstuimige bronnen getuigde
van toomelooze kracht. Hij had, om de woorden uit den WestOestlicher Diwan op hemzelf toe te passen, zijn gangen gegaan met
wilde, demonisch-geniale jonge scharen, om zich dan van jaar tot jaar
nauwer bij de wijzen en goddelijk-milden aan te sluiten. Hij schuwt
zelfs alle geestdriftige adjektieven. Hij houdt van beheerschte rust,
van ronding, zachte lijn, eurhytmie. Hij haat het lawaai en den roes,
den gloed en de krampachtigheid. Hij vreest hartstochtelijk te worden
en streeft naar rustig rhytme. Hij is Geheimrat, hoogwelgeboren en
hooggeëerde heer, draagt een kaneelbruinen feestrok, een degen aan
de zijde en maakt komplimenten als de stijfste hofjonker. In het leven
en in de kunst stelt hij hoogen prijs op den vorm. Terwijl hij z;ich
welbewust naar de etikette voegt, erkent en zoekt hij normen en
wetten, waaraan hij zich onderwerpt. Hij is aan het individueele,
het karakteristieke, het subjektieve. ontsnapt; thans geldt voor hem
het typische, eeuwige, objektieve. Uit dynamische kracht is statuaire
rust geworden; uit dyonisischen roes apollinische klaarheid. Een
olympische god?
De weg, dien Goethe gegaan is, is de typische weg naar de rijpheid der ontwikkeling. We zouden kunnen zeggen: de goede Duitsche
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weg. Hij omvat alle smart en alle zaligheid van het Duitsche volksbestaan.
Goethe heeft de heerschappij over zichzelf en het leven veroverd.
Hij heeft dat in de school van de oudheid geleerd. Daar heeft hij vorm
gekregen. In het vuur van de Germaansche innerlijkheid zou hij
steeds gekookt hebben en vulkaansteenen uit zijn toomeloos binnenste
naar buiten geslingerd. Rome echter heeft hem vastheid gebracht.
Wel heeft hij op 63 jaar gezeid, dat hij nog in staat was een nieuwen
Werther te schrijven, die het haar van zijn landgenooten nog meer
ten berge zou doen rijzen dan de eerste - maar dat hij dien niet
geschreven heeft, heeft meer belang dan die uiting. Zonder zijn
Italiaansche reis zou hij het wellicht gedaan hebben.
Gothisch munster en Romeinsche tempel : niet enkel staties
zijn het op Goethes levensweg, maar symbolen, ja bestanddeelen.
Twee zielen leefden in hem. Hij heeft Prometheus geschreven en
Ganymed. Hij kent de opstandigheid van de Promethiden en het
vrome « Cede Deo» van Vergilius. Hij kent de bestorming van den
hemel, maar ook de « grenzen van de menschheid». Daàrom is zijn
levenswerk zijn Faust, waarin beide leven : het gothische munster
en Griekenlands templa serena.
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Goethe en het Kristendom
door Prof. Dr. Günther Müller
Münster in Westf.
Op 22 Maart was het honderd jaar geleden dat Goethe stierf,.
en de tijd heeft den glans van zijn dichtwerk haast niet kunnen aantasten. Ja, duidelijker nog dan zijn tijdgenooten zien wij menschen
van nu, dat dit werk het ongeëvenaarde hoogtepunt van de moderne
Duitsche dichtkunst uitmaakt. De omkeer naar de aarde en de menschen toe, die na den Baroktijd plaats had, is in den loop van de achttiende eeuw steeds konsekwenter, op steeds ruimere schaal tot uiting
gekomen. Maar zijn voltooiing, zijn volste rijpheid en zijn grootsten
innerlijken rijkdom kreeg hij eerst in en door Goethe. Bij Goethe
vergeleken schijnt al het voorafgaande, van Gottsched tot Lessing,
ja tot Herder toe, alleen maar een voorbereiding. Is Iphigenie niet
de schoonste en edelste uitbeelding van de nieuwe humaniteitsidee,
is Faust niet de machtigste verschijning van den nieuwen zoeken·
den menseh, die begint met tegen zinloos gezag in opstand te komen,
in wiens leven de oneindige drang van de levenskracht in vervulling
gaat, en die in een louter natuurlijke wereld, onafhankelijk van
zonde en boete, den weg naar « hoogere sferen » vindt, gedragen door
die levensvolheid, die de heele aardsche werkelijkheid beheerscht '?
Niet door de kracht van den wijsgeer, maar door dichterkracht is
in die werken tot een overweldigend beeld uitgegroeid wat voorgangers en tijdgenooten maar tastend nastreefden. Een nieuwe klank
van de individueele ziel hebben zij de dichtkunst gebracht, het gevoel
is toonaangevend geworden, zooals dat in de Westersche dichtkunst
vóór Goethe nooit het geval was, en met magischen dwang weet de
muziek van dezen nieuwen Orpheus den luisteraar te boeien.
Maar uit deze aanduidingen blijkt reeds, dat Goethe toch niet
alleen een groot kunstenaar, niet enkel een tooverkrachtig beheerscher
van het dichterlijk woord is. Zijn oorspronkelijkheid en zijn bijzondere
beteekenis ligt eerder hierin, dat hij juist als dichter de verkondiger
van een nieuwe, van een heelemaal persoonlijk veroverde «were1dopvatting » is. Die wereldopvatting ligt zoo duidelijk aan elk van Goethes
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werken ten gronde, dat we niet goed verstaan hoe de algemeenaangenomen meening kon ingang vinden, dat Goethes poëzie « tendenzloos» is. Weinig dichtwerken, zoo zoo volledig doordrenkt met een
wereldopvatting als die van Goethe; laten we maar aan de eerste
verzen van den oorspronkelijken Faust denken met hun rechtstreeksche tendenzieuse polemiek tegen de universiteitswetenschap
van dien tijd en tegen de theologie in 't algemeen, laten we maar
aan de uitgebreide didaktische gedichten uit zijn ouden dag denken.
En met al de belangrijke werken tusschen deze beide groepen in
is het niet anders gesteld: overal wordt een verklaring van de wereld
en het leven ten beste gegeven, die de dichter in eenzamen strijd
verworven heeft en die hij met de volheid van zijn persoonlijkheid
in stand houdt en waarborgt. Veel juister dan die verkeerde meening
is dan ook de opvatting van de nieuwe Goethe-verklaarders, zooals
Gundolf en Korff, die in Goethe eerder den levensmeester zien, en hem
als een soort stichter van een nieuwen godsdienst uitbeelden en prijzen.
We zouden ons dus heelemaal vergissen, als we bij het eeuwfeest
enkel over den kunstenaar Goethe, over den dichter van de natuur
en van het menschelijk hart moesten spreken. Er is trouwens geen
enkele menschelijke uiting, die niet op een begrip van de werkelijkheid berust. Hoe zou er dan zoo iets als « zuivere » dichtkunst mogelijk
zijn, iets dat enkel esthetische perfektie van een woordkunstwerk
zou zijn? Wij moeten, als we Goethes persoonlijkheid tot haar recht
willen laten komen, naar de beteekenis van zijn werk vragen. We
moeten trachten na te gaan, wat voor een wereldopvatting dat wel
was, die in dit werk op zoo'n machtige wijze verkondigd werd. Voor
het katholicisme, waarvan het « zijn of niet-zijn » absoluut onafhankelijk is van het « ja» of « neen » van een groot dichter, dat door de goddelijke genade en niet door menschelijke bijdrage in stand gehouden
wordt, valt deze vraag nàtuurlijk rustiger en objektiever te behandelen
dan voor die kringen die onder dichters en denkers alleen hun steunpilaren moeten zoeken.
Alhoewel een artikel deze vraag niet grondig kan behandelen,
toch is het wel mogelijk daarin de grondlijnen van een antwoord af
te teekenen. Want hoeveel wijzigingen Goethes levensopvatting
in haar ontwikkelingsgang ook kende, hoezeer zijn beoordeeling van
bepaalde punten ook veranderde; toch liggen de hoofdtrekken tame1ijk duidelijk voor de oogen van dengene, die zien wil.
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Eerst moeten we vaststellen, dat Goethe een sterk-godsdienstige
natuur geweest is. Reeds als kind, als we tenminste zijn autobiografie
mogen gelooven, had hij groote belangstelling voor godsdienstige
problemen en als jongeling, als man en als ouderling heeft hij zich
steeds weer met diezelfde vragen beziggehouden. Zijn houding tegenover de kristelijke godsdiensten heeft daarbij sterke wijzigingen
ondergaan. Er zijn scherp kritische beoordeelingen van hem over het
Protestantisme, en andere, waarin hij even heftig zijn Protestantisme
belijdt. En wel een Protestantisme, waarvan het uitzicht overwegend
door de « Verlichtingsleer » wordt bepaald. Verder hebben we waardeerende en vriendelijk prijzende uitlatingen van Goethe aangaande
het katholicisme - het merkwaardigste staaltje daarvan is misschien
de lange passage in Dichtung und Wahrheit over de Sakramentenleer
van de Kerk - naast uitlatingen, waarin de bekende haat van de
« verlichten» tegen de « papen » en een afwijzende houding tegenover
de heele kerkelijke wereld en kerkelijke leer tot uiting komt. Een verklaring, waarin Goethe zich katholiek zou noemen zooals hij zich
elders protestant noemt, vinden we niet. We kunnen dit misschien
als volgt samenvatten : Goethe heeft de voortzetting van Luthers
werk, dat hij als een bevrijding van het klerikale en dogmatische
beschouwde, als zijn eigen taak aanzien. Met de protestantsche theorie
van de Sturm-und-Drang-periode was hij eenigszins vertrouwd en
alleen reeds door het verkeer met den protestantschen theoloog
Herder bleef hij er tamelijk lang mee in onmiddellijk kontakt. Van het
katholicisme kende Goethe enkel fragmenten en hij voelde sympathie
voor vele kanten er van waarmee hij op zijn levensweg kennismaakte.
Maar hij verklaarde ze in verband met zijn grond geloof aan de natuur.
Verder zou het zóó gaan: Goethe is de omzetting van den godsdienstigen drang in gevoelsavonturen na zijn storm-en-drangjaren
stilaan te boven gekomen. In den omgang met Charlotte von Stein
leerde hij de wet van het maatschappelijk verkeer kennen en zoodoende het onbeperkte individualisme indammen. En terzelfdertijd
wendde hij zich tot de natuur rondom hem en drong daar ook langzamerhand tot inzicht in haar wetten door. Zijn vroomheid zal nu
vooral daarin tot uiting komen, dat de stille onveranderlijke wet in
de natuur rustig vereerd en bemediteerd wordt. Want in die wet
voelt Goethe de heerschappij van iets goddelijks. En die heerschappij
van goddelijke wetten over de heele aardsche werkelijkheid altijd
klaarder te zien en uit te zingen, dat wordt zijn doel, dat hij steeds
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klaarder bewust nastreeft. De strofen van de aartsengelen in den
Faustproloog 2;i;n ter eere van die door God beheerschte werkeli;k-

heid gezongen. Maar ook vele afzonderlijke gedichten hebben denzelfden zin.
Als in 't oneindige hetzelfde
Zich steeds herhalend eeuwig vloeit,
Het duizendvoudig saamgewelfde
Gewelf uit zooveel pijlers groe1t,
Stroomt levenslust uit alle dingen
Uit elke ster van 't sterren heer.
En al dat strijden, streven, dringen,
Is eeuwge rust in God den Heer.
Uit den samenhang van Goethes werk gelicht zou dit gedicht
- en het is op verre na niet het eenige in dien trant - heel goed in
kristelijken zin te verklaren zijn. En ongetwijfeld ligt in Goethes
opvatting van de natuur en haar vervuldheid met de goddelijke wet
een merkwaardige verwantschap met bepaalde Thomistische opvattingen; een verwantschap waarvan Goethe natuurlijk niets afwist en
die heelemaal in geen verband staat met zijn uitdrukkelijke en bewuste
houding tegenover het katholicisme. Maar de groote, niet te overbruggen scheiding ontstaat, waar Goethe toch geen gevolg geeft aan de
stem van de schepping die over een bovennatuurlijken Schepper
spreekt. Wanneer we in dat klaar vizioen van de door God-geregeerde natuur een veropenbaring van de anima naturaliter christiana
zien, het blijft toch niet te loochenen, dat Goethe voor de eigenlijk kristelijke werkelijkheid bestendig opzij gaat. Hij sluit zijn Godsbeeld op alle beslissende momenten bijna angstvallig in de louter
natuurlijke wereld in. Wel neemt hij een ontwikkeling van den mensch
aan boven het vroegere aardsche leven uit, maar aan een verlossing,
een verheffing tot de bovennatuurlijke werkelijkheid gelooft hij niet,
de zondigheid van den mensch wil hij niet aanvaarden. Aan het kruis
heeft hij een hekel, zoowel als zijn Mephisto. Het gebied van de
groeikrachtige natuur heeft hij doormeten en dooryorscht zooals wellicht geen ander. Maar in haar essentie, namelijk in haar ondergeschiktheid, volgens het plan van de schepping, aan de bovennatuur,
is· toch ook de « Natuur» hem ontgaan, hoe oprecht en eerbiedig
hij haar ook in haar louter natuurlijke uitzichten benaderde en verkondigde.

35 1

Goethe en het Tijdperk van de Techniek
door Friedrich Muckermann, S.

J.

Studenten uit de hoogste klasse van een Berlijnsch gymnasium
waren het, die eens verklaarden, dat Goethe hun niets meer te zeggen
had. Dergelijke stemmen hooren we tegenwoordig in de meest verschillende kampen opgaan. Wat bewijzen ze? Een bedenkelijk gemis
aan Goethe-kennis en begrip voor Goethes werk, anders niets. Een
deel van de verantwoordelijkheid mag men diegenen ten laste leggen,
die er toe geroepen waren de moderne menschen Goethe te leeren
verstaan. Daartoe echter is een geslacht van pedagogen, dat zich niet
innerlijk verwant voelt met de ontwikkeling van onzen tijd, niet in
staat. En ook diegenen schieten hierin te kort, die we, tegenover het
echtere liberalisme van vroeger, zwakke epigonen mogen noemen.
Terwijl de eersten in Goethe datgene niet kunnen ontdekken, wat
hem voor ons geslacht aktueel maakt, vinden de anderen in Goethes
wezen de eeuwigheidswaarden niet terug, die boven den tijd
uitgaan.
We stellen daarom opnieuw de vraag: Wat kan Goethe voor het
geslacht-van-nu beteekenen ?
Vooreerst bezit Goethe datgene, wat tot den aard van iederen
klassieker behoort. De echte klassieke dichter is niet iemand, die
slechtweg den tijd huldigt, maar iemand, die zijn tijd in het licht van
de eeuwigheid ziet en uitbeeldt. De eeuwigheidswaarden, op die
manier verworven, staan als sterren lichtend boven alle tijden. Dichters van dien aard beelden typen uit, zooals ze onder de telkens gewijzigde omstandigheden van de menschelijke natuur steeds weerkeeren.
Ze brengen problemen naar voren, die eeuwige problemen van de
menschheid zijn. Juist zooals in de wijsbegeerte altijd weer dezelfde
grondvragen voor de denkers van alle tijden oprijzen, zoo is het ook
in de dichtkunst. Zooals bv. Kants werk een bestendig dialoog met
alle groote denkers van vroeger eeuwen is, zoo blijft Goethe voortdurend in gesprek met Calderon, met Dante, en vooral met de oude
Grieken. Goethes poëzie heeft werkelijk het moment van den dood
doorgemaakt waarin de gedaanteverandering, het « sterf en word»
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plaats grijpt. Heel zijn scheppend werk liep uit op hetgeen de dicht er
in het voorspel van « Faust» uitspreekt :
Waardoor ontroert hij alle harten?
Waardoor beheerscht hij ieder element?
Is 't niet de harmonie, die uit het harte dringt
En in het hart 't heelal weer binnen dwingt ?
Als de natuur haar eeuwig-eender garen
Gedachtloos draaiend op het spinrok dwingt
Als ieder wezen in de groote schare
Buiten de maat en zinloos zingt :
Wie deelt er dan 't eentonige verglijden
Tot levend golvende ritmiek?
Wie weet de klanken tot één lied te wijden,
Tot grootsche akkoorden van muziek?
Wie doet het stormgeweld als hartstocht loeien?
Wie geeft een diepen zin aan d'avondgloed?
Wie strooit de schoonste bloesems die er bloeien
Zijn allerliefste voor den voet?
Wie heeft den held een zegekrans geboden
Uit simpel groen lauriergeblaart?
Wie steunt d'Olympus, wie vereent de goden?
De mensch, wiens kracht de dichter openbaart.
Heeft Goethe dus als klassieker voor ons de beteekenis van een
groot dichter, die daarenboven het leven zelf als het hoogste kunstwerk heeft opgevat, we vinden ook bij hem, die als ouderling nog een
schrede over den drempel van het machine-tijdperk heeft gedaan,
zeer speciale waarden voor ons, gemunt goud, dat we maar te nemen
en te gebruiken hebben als een speciaal voor ons gereedgelegden
schat.
Niets verdient wellicht meer bewondering in het leven van
Goethe en niets getuigt sterker dat zijn leven waarlijk levend was,
dan zijn klaar besef van het feit dat met hem een tijdvak onderging,
en dat iets nieuws in de plaats van het oude aan 't treden was. « Wilhelm Meister » werd begonnen in den tijd, toen de belangstelling bij
de hoogere burgerij voor het theater, voor de dichtkunst en voor de
geestes-kultuur in 't algemeen in vollen bloei was. Het werk bereikt
zijn hoogtepunt in de « Wanderjahre », wanneer de muzentempel van
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Weirnar al volledig weggebrokkeld schijnt om plaats te maken voor
de machine en voor de menschheid in dienst van de nijverheid.
Goethe, die vergroeid was met de patriarchale toestanden van z;ijn
tijd, zag met pijnlijke ontroering het nieuwe naderen, dat de langzaam-groeiende kultuur dreigde te fnuiken. In de klachten van de
« Schoone-Goede » (*) klinkt iets van de stemming van het stervende
avondland door.
Ze zegt tot Lenardo (*) : « Het machinisme, dat de overhand
neemt, kwelt me en maakt me bang, het rolt nader als een onweer,
langzaam, langzaam; maar het is op weg, het zal komen en ons bereiken. We denken er aan, we spreken er van, maar denken noch praten
kan baat brengen. Wie zou zich dergelijke gruwelen graag voorstellen!
Denk er aan, hoeveel dalen door het gebergte kronkelen zooals datgene, waarlangs gij gekomen zijt; nog staat u het aardige, vroolijke
leven voor oogen, dat ge daar dezer dagen hebt gezien, en waarvan
de opgetooide, krioelende volksmenigte gisteren een zoo verheugend
staaltje gaf; bedenk, hoe dat alles langzamerhand zal ineenstorten,
afsterven, hoe de woestenij, door de eeuwen heen tot leven gewekt
en bevolkt, weer in haar oeroude eenzaamheid terug zal zinken ... »
Goethe heeft zich door die stemming niet laten meesleepen, alhoewel
hij van tijd tot tijd over de toenemende oppervlakkigheid en zucht
naar sensatie klaagt. Hij heeft integendeel ook de goede kanten van
het technisch tijdperk gezien en niet alleen wat de machine direkt
aangaat, maar ook in breederen zin, voorzoover de techniek het verkeer tusschen de menschen en het beheer van het gemeenebest ten
goede kan beïnvloeden. Het voornaamste echter, dat Goethe ons
gebracht heeft, is de omvorming van het Weimarsche ideaal van
beschaving, - zoo harmonisch, alzijdig en gaaf, - tot een ideaal
ook voor menschen van een anderen tijd. Alzijdigheid zal weliswaar
voor den enkeling niet meer mogelijk zijn en kan enkel nog door de
gemeenschap bereikt worden.
Maar ieder enkeling moet er toe bijdragen doordat hij z;ijn eigen
bijzondere bekwaamheid ten bate van het geheel tot haar volle ontplooüng opvoert. De dichter schrijft : « Ja, tegenwoordig is het de
tijd van de eenzijdigheden; gelukkig hij, die dat begrijpt, en voor
zichzelf en anderen in die richting streeft. Voor bepaalde dingen
verstaan we dat vanzelf. Oefen u tot ge een flink violonist zijt en wees
(.) Personages uit het boek.
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gerust : de kapelmeester zal u met liefde en plezier een plaats in het
orkest toewijzen. Maak uit uzelf een orgaan en wacht af, welke plaats
de menschheid u welgemeend in het gemeenschappelijk leven zal
gunnen ••• » Het beroepsideaal wordt door Goethe klaarbewust als
het ethische ideaal van een nieuwen tijd aangeduid. Wilhelm wil
heelmeester worden en het woord beroep welt als een bevrijding
naar zijn lippen. Zijn vriend antwoordt hem: « Vat het nu met beide
handen aan, ik zie u al zoo lang met aangelegenheden in de weer,
die den geest, het gemoed, het hart van den menseh, of hoe men
dat alles noemt, betreffen en er verband mee houden; maar wat hebt
ge daardoor voor u zelf en anderen gewonnen? Om zieleleed, dat ons
bij ongeluk of door eigen schuld treft, te hee1en, kan ons begrip niets,
onze rede weinig, de tijd veel, maar de vaardigheid tot de daad alles.
Ieder moet hier op zichzelf en door zichzelf invloed uitoefenen; dat
hebt ge voor uw eigen leven en ook voor anderen ondervonden.»
Geen enkel opvoeder zou mogen nalaten de cc Wanderjahre » en vooral
de bladzijden over de cc pedagogische provincie» met aandacht te
doorlezen; hij zal verwonderd beseffen, hoeveel Goethe-wijsheid ook
thans nog onmiddellijk bruikbaar blijkt te zijn.
Als we in één zinsnede willen samenvatten, wat Goethe voor ons
tegenwoordig kan beteekenen : Hij heeft een dieper inzicht verworven dan gelijk wie, voor of na hem, in den levenden groei van de
natuur, den grondslag en de voorwaarde, zonder dewelke geen hoogere
kultuur in vervulling kan gaan.
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Goethe-Pelgrimage
door johannes jiJrgensen.
SESENHEI M (I)
Margareta: « Bester Mannl
von Herzen lieb ich dichl •
Faust, I Deel.

Goethe had van zich zelf kunnen getuigen, zooals de dominikaan van Konstanz, de heilige Heinrich Suso : « Er hatte von Jugend
auf ein minnereiches Herz.»
Overbekend is het hoe, door Goethets leven, een reeks vrouwennamen, als een bloemenketting, voortloopt - van Gretchen, zijn
eerste knapen verliefdheid, te Frankfort, af, tot aan den diepen,
hopeloozen hartstocht van den vier-en-zeventig-jarigen grijsaard voor
de pril-jonge Ulrika von Lewetzow. Maar - zooals een zijner jongste
levensbeschrijvers te recht opmerkt - « het kwam bij hem zelden tot
een onoverwinnelijke liefde; in de meeste gevallen werd eene aangebedene door eene andere vervangen.» Nauwelijks heeft hij Lotfe
te Wetzlar verlaten, en is hij met Merck te Coblenz aangekomen,
of hij laat zich vangen door de zwarte oog en van Maxiliane La Roche,
de dochter van Sophie, in Ehrenbreitstein. Deze Maximiliane huwde
kort daarop den half-waanzinnigen koopman Brentano, en het jonge
paar ging zich te Frankfort vestigen. Goethe bleef vriend van den
huize en enkel door zelfoverwinning gelukte hij erin een crisis te
vermijden in het nieuw gestichte en alles behalve voorspoedige
huwelijksleven van Brentano en diens vrouw. « Tot hiertoe, heb ik
mijn woord gehouden », schrijft hij in Maart 1775 aan Frau La Roche,
« maar ik heb haar beloofd terug te keeren, indien zij haar hart weer
tot haren echtgenoot wendt. » Maximiliane was de moeder van Clemens Brentano, Duitschlands grootsten lyrieker na Goethe, en van
(I) Op het einde van den oorlog schreef Joh. Jörgensen een Goethe-boek, dat
door Mej. M. E. Belpaire werd vertaald en door P. Brand uitgegeven (de uitgave is
thans overgegaan in handen van Roebert's Boekhandel, Den Haag). Daar het boek in
Vlaanderen geheel onbekend is gebleven, drukken wij daaruit het hoofdstuk Sesenheim
over.
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(Goethe-Nationalmuseum. Weirnar).

Christiane.

Bettina, de gloeiende Goethe-vereerster en aanbidster - beiden
geesteskinderen van den jongen verliefde hunner moeder.
De l' amitié seulement nous sommes amoureux, schreef met wonderbaar inzicht, de zeventien -jarige Goethe uit Leipzig aan zijne
zuster Cornelia - en door « wij» meent hij « wij, dichters. » Het is
inderdaad op de eigene liefde dat hij verliefd is. « De toevallige werkelijkheid», zegt H. S. Chamberlam, « verbleekt bij Goethe voor de
kracht van het fantazie beeld, en in plaats van enkele betrekkelijk
geliefden, treedt het absolute, ideale gevoel: de liefde. » Dat verklaart
hoe Goethe's liefde dikwijls hartstochtelijker is van verre dan in de
nabijheid der geliefde. Vooral is dat opvallend in de verhouding, die
zijne vroege mannejaren geheel innam : zijn liefde voor Frau von
Stein - « De schoone vlam van liefde en trouw» brandt altijd klaarder, als zij gescheiden zijn. Het treffendste voorbeeld van die platonische verhouding is ongetwijfeld die van Goethe tot Augusta Stolberg, die hij nooit zag en wie hij zijn gloeiendste liefdebrieven schreef. »
Chamberlain's opmerking brengt ons tot een tweede eigenschap
van Goethe's liefdeverhouding - dat hij nooit bij eene vrouw hartstochtelijke liefde verwekte. Op eene uitzondering na - Frederike
Brion. Maar anders ...
Dit hangt weer samen met het uiterst vrouwelijke van Goethe's
natuur. « lch nehme Mädchen-Natur an» schrijft hij in een zijner
brieven (I), en het valt hem ook heel licht. Hij gaat gaarne vertrouwelijk met vrouwen om, leeft gaarne in vrouwen -atmosfeer, verwijlt in
hare kamers. Reeds in 1766, te Leipzig, schrijft hij aan een zijner
vrienden ! « Am Schreibtisch meiner Kleinen. » De familie Schönkopf
is naar de comedie, en Käthchen, met wie hij verliefde,.speelt en die
hij kust in den hoek, heeft hem den sleutel van haar schrijftafel
gegeven, met toelating om daar te zitten, tot zij terug komt. De vrienden vatten de zaak verkeerd op en gelooven aan eene intieme verhouding tusschen den jongen Goethe en de dochter van den huize,
en in den volgenden - in 't fransch-geschreven brief - begint
Goethe te razen over het zoo schandig misverstand : « Moi! capable
de quelque feu illégitime! Fi! venez vitement me demander du pardon, bien humblement ! Bien .humblement! Ventresaintgris!» Een
brief aan Kestner is geschreven « in de kamer van de deugdzame
MamselI Gerock,» en onder zijne verloving met Lili Schönemann,
(I) Uit Sesenheim, Juni 177!.
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vinden wij hem gezeten aan de schrijftafel der jonge dame, te Offenbach, ook aan 't brievenschrijven.
In al die woelige jaren had de schoone jongeling meer vriendinnen
dan vrienden, en onvrijwillig gaf hij de voorkeur aan vrouwengezelschap boven dat der mannen. Vrouwen verstond hij het beste en
schilderde hij ook het beste. Zijn dichtwerk is door een rij vrouwengestalten opgeluisterd - Gretchen, K1ärchen, Iphigenie, Mignon,
Dorothea.
Maar hierom was Goethe nog niet een verleider, een Don
Juan. Lotte Buff schijnt geen oogenblik gewankeld te hebben in haar
keus tusschen hem en den mannelijken, vastberaden Kestner. Aan
Frau von Stein klaagt Goethe jaren lang, dat zijn lot is te beminnen
zonder weerkeerig bemind te worden. « Mijn liefde voor u is een gestadige onderwerping,» schrijft hij haar eens. En op een andere
plaats: « Ik blik tot u op, als tot de sterren » - die men niet benadert.
Hij was veertig jaar, vóór hij in het kleine fabriekmeisje,
Christiane Vulpius, de minnares vond, welke moderne dichters zoo
gemakkelijk treffen (moderne niet-dichters, winkelheeren, handelsreizigers en klerken trouwens even gemakkelijk. De dichters zijn niet
slechter dan de anderen, eerder beter I) En zelfs in dat geval toonde
hij zich de grond-eerlijke, rechtschapen vaderszoon - hij huwde
zijn « kleine Erotikon », 2;ooals hij ze betitelde in eenen brief aan
Herder. In het zoo luistervol omstraalde leven van Goethe bleef dit
huwelijk de duistere plek - de pauwpooten.
Slechts eenmaal was het Goethe gegeven een diepe, onvoorwaardelijke liefde te verwekken - dit was bij de predikantsdochter
te Sesenheim, onder zijn verblijf te Straatsburg.
« Zooals ik was, zoo ben ik nog, met deze uitzondering dat ik
beter sta met God en met zijn lieven Zoon Jesus Christus. Daaruit
volgt dat ik meer verstand heb gekregen en ondervonden heb wat
het zeggen wil : dat de godsvrucht het begin is van de wijsheid. Heel
zeker zingen wij ons hosannah voor Hem, die komen zal, maar ook
dat is goed - de Koning moet eerst hinnen gedragen worden, vooraleer Hij zijn troon kan bestijgen.»
(c Ik ben veranderd, zeer veranderd, daarvoor dank ik mijnen
Verlosser. Dat ik niet ben, wat ik zou moeten zijn, daarvoor ben ik
ook dankbaar. Luther zegde : cc Ik vrees meer wegens mijne goede
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werken clan wegens mijne zonden. » En als men jong is, is men niet
volmaakt.
« Ik leef dag in dag uit, en bedank God daarvoor, en menigen
keer ook zijnen Zoon, als ik durf... Wie niet, als Eliëzer, met volkomen onderwerping en vertrouwen op Gods vloeiende wijsheid, heel
het toekomend lot der wereld durft laten afhangen van het te lesschen
der kameelen, dien is het moeilijk raad geven. Want hoe kan
men iemand raadgeven die van God geenen raad wil ontvangen?..
Menig lief blommeken kon ik aanbrengen, en menig zedelijke gedachte ... maar ik weet te goed wat woorden waard zijn. Bedenkingen
zijn een zeer lichte waar, met gebeden komt men tot goede rekeningen; een enkele zucht des harten in den naam van Hem, die wij Heer
noemen, wanneer wij Hem Ons Heer konden noemen, zal ons overladen met ontelbare weldaden.»
Deze uittreksels uit brieven, die Goethe schreef aan vrome
vrienden van Leipzig en Frankfort, toonen de gevoelens die den
twintig-jarigen studiosus juris bezielden in den eersten tijd van zijn
verblijf in de stad aan de groene Hl. (1). Onder de lange herstellingsdagen in zijn thuis op de Hirschgraben, had hij zich nauw aangesloten bij den piëtistischen kring van Fräulein von Klettenberg, en ook
in het nieuw verblijf, zocht hij omgang met personen van de zelfde
meening•. Maar - meldt hij in eenen brief, van 26 Augustus 1770
aan zijne vrome vriendin - « mijn verkeer hier met vrome menschen
is niet groot. In 't begin heb ik mij beslist tot hen gewend, maar het
is alsof dat niet moest zijn. Zij zijn zoo vreeselijk vervelend, als zij
beginnen, dat mijn levendige ûn het niet kan uithouden. Het zijn
louter menschen van middelmatig verstand, die met hun eerste godsdienstbegrip ook hun eerste verstandig gedacht kregen, en nu meenen
zij dat dit ook alles is, omdat zij niets ande{s kennen ... Daarbij komt
nog de liefde die wij koesteren voor eigen gevoelens en meeningen,
de dwaasheid om alle neuzen in de richting van de onze te willen
draaien - een gebrek, waaraan menschen, die de goede zaak voorstaan, geweldig onderhevig zijn. »
En stilaan komen andere tonen klinken door deze echos uit
de psalmen der Herrnhutters. In zijn hart droeg hij een zwak
vlammetje voor een der vriendinnen van zuster Cornelia - Katharina
18

(1) Die brieven werden geschreven op Goeden Vrijdag, 19 April 1770, en
1770.

Juli
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Fabricius van Worms. Dit gevoel begint hij nu in eere te houden.
regent het, » schrijft hij haar zekeren Zondag, « en in mijne
eenzaamheid is mij niets zoo lief als aaa u te denken. » Hij zendt haar
schoone beschrijvingen van wat zijn dichtersoog ontdekte in den
schilderachtigen Elzas. « Gisteren reden wij, Weyland en ik, den ganschen dag; toen de nacht begon te vallen, waren wij juist aan de
bergen van Lotharingen, waar de Saar voorbijloopt in het liefelijk
dal. Op mijn rechterhand ging mijn blik over de groene diepte en
over den vloed, die zoo grauwig en stil in de schemering heenliep; op
mijn linker zonk de diepe duisternis der beukenwouden op mij neer
van af de bergen, en lichtende vogels kwetterden stil en geheimvol
in de struiken rond de duistere rotsen. Dan werd het in mijn hart
even stil als in de natuur. »
« Welk geluk», vervolgt hij, « een vrij en licht hart te bezitten.
Moed drijft tot krachtinspanning en gevaar, maar groote vreugden
zijn slechts te vinden met groote moeite. Dat is misschien mijn hoofdbezwaar tegen de liefde; men zegt dat zij moedig maakt. Wel integendeel. Zoodra ons hart is geraakt, wordt het zwak. Als het warm in
onzen boezem slaat, als onze keel als toegesnoerd schijnt en men naar
tranen verlangt en wenscht neer te zitten in onuitsprekelijke vreugde,
als de tranen vloeien - dan is men zoo zwak, dat bloemenketens voldoende zouden zijn om ons gevangen te houden, niet omdat zij door
tooverkunst sterk werden, maar omdat wij vreezen ze te verbreken. »
De l' amour nous sommes amoureux. Wie dat schreef, wenschte niet
beter dan geboeid te blijven door dergelijke bloemenketens. Intusschen was het niet Katharina Fabricius, die"hem in hechtenis nam.
« Vandaag

Wellicht geen plaats van het boek, met recht betiteld « Dichtung
und Wahrheit.» werd door Goethe meer omgedicht dan de episode
met Friederike Brion, de idylle in de pastorie te Sesenheim. De
Duitsche vorschers ruimden reeds lang al de papiermanden van den
ouden Excellenz; van naaldeken tot draadje weten wij hoe alles in de
werkelijkheid is toegegaan. Daarom raden wij degenen die ongestoord
willen voortgenieten van Goethe's eigen kunstig aangelegde voorstelling van 't gebeurde, volgend hoofdstuk over te slaan. Nochtans
behelst het geen de minste afstootelijke ontsluiering, maar enkel de
nuchtere feiten, misschien daardoor des te roerender. 't Verhaal
in f( Dichtung und Wahrheit,» als zou Goethe den eersten keer te
Sesenheim onder eene vermomming opgetreden zijn, is, om het kort
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en klaar te zeggen, door hem verzonnen, alsook dat hij, den volgenden
dag, zich anders verkleedde; - verzinsel is het dat hij, aanstonds,
eene treffende gelijkenis vond tusschen de familie Brion en die van
Goldsmith's « Vicar of Wakefield » - verzinsel, het sprookje van
Melusine, dat hij in het prieeltje der pastorie, zou verteld hebben, verzinsel, het bezoek dat hij Friederike en hare familie te Straatsburg
laat brengen en dat hem de oogen zou doen open gaan hebben en de
breuk voorbereid.
In dit verzinsel is de eerste verkleeding eene aanleiding tot de
tweede. Goethe komt bij de Brion's, door zijn vriend, den theologant
Weyland, binnengebracht; voor de gekheid, zooals hij dikwijls deed,
is hij als arme, jonge student uitgedost. Bij het eerste zicht wordt hij
op Friederike verliefd en 't ergert hem voor haar in zoo schamele
kleeding te staan; vroeg in den volgenden morgen, gaat hij in 't naburige dorp Drusenheim, kleeren leenen bij een jongen boer die daar
juist gereed staat om naar Sesenheim te trekken met een kermiskoek.
Goethe gelast zich eerst met den koek, en eerst later heeft de verkleeding plaats. Lucius reeds wees op de onmogelijkheid daarvan, daar
Drusenheim een katholiek dorp is en Sesenheim een protestantsch;
een ruilen van giften, zooals door Goethe voorgesteld, is hoogst
onwaarschijnlijk. Maar met de tweede verkleeding, valt ook de eerste.
Alles is dus louter dichtersverzinseL
Hetzelfde wat de gelijkenis betreft, door Goethe onmiddellijk
ontdekt tusschen de predikantsfamilie van Goldsmith's roman en
die van Sesenheim. Want om die te bekomen, moet men verscheidene
leden van het Brion-gezin uitschakelen. Daarbij weten wij dat
Goethe's eerste bezoek in dat huis plaats had, een maand voor Herder
hem het boek voorlas, terwijl hij eene ligkuur in Straatsburg volgde.
Het Melusine-sprookje is - zooals ik later zal bewijzen - een
duidelijke verdediging van Goethe's afbreken met Friederike en
werd dus gedicht na de breuk. Insgelijks is het verhaal van 't bezoek
in Straatsburg verzonnen tot verklaring en verontschuldiging van
Goethe's handelwijze; als intermezzo, om den lezer erop voor te
bereiden dat de bekoorlijke land-idylle niet kan blijven duren. De twee
kringen tegenover elkaar gesteld, zijn zoo grondverschillend dat men
onmogelijk van een volgehouden gelijkenis zou kunnen sprekent (I).
(I) Lucius : " Friederike Brion von Sesenheim)) (Strassburg 1877). S. 68. Adolf
Metzf : « Friedrike Brion» (München 19II) S. 22, S. 86. Ernst Hamman : « Goethe,
der Strassburger Student». (Leipzig 1910) S. 132.
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Tot daar het verdichtsel - hoe was het met de werkelijkheid
gelegen?
Den 13 October 1770 wordt Goethe door zijn vriend den theologant Friedrich Leopold Weyland bij de Brion's binnengebracht. De
twee jonge mannen blijven den nacht over, en 's anderendaags
's avonds schrijft Goethe uit Straatsburg een brief - niet aan Friederike, maar aan zijne vriendin in Worms, Katharine Fabricius. Hij dacht
op haar niet meer sedert den zomer, toen hij haar over de bloemketting schreef - nu is zij hem plots in 't gedacht gekomen. « Gij
zoudt niet kunnen raden », staat er, cc waarom het mij in eens te binnen
viel u te schrijven, en vermits de reden merkwaardig is, moet ik het
u zeggen. Ik heb eenige dagen op het land doorgebracht, bij echt
lieve menschen. De omgang met de minnelijke dochter des huizes,
de schoone streek en het goede weer wekten in mijn hart al de sluimerende gevoelens weer op, al de herinneringen aan wat mij lief is.
Nauwelijks thuis gekomen, zit ik dan ook hier u te schrijven.
cc En daaraan kunt gij merken, of men zijne vrienden in wel of
wee vergeet... Juist als men het goed heeft, en zich tevreden voelt,
en de reine vreugden van liefde en vriendschap smaakt, ontwaken
weer met innige sympathie al de verbroken vriendschap en de halfingesluimerde smart. Ik bid u dan, mijne geliefde vriendin, die ik
onder zoovele andere bij voorkeur zoo noem, dezen brief te aanzien
als een bewijs, dat ik u nooit zal vergeten. Leef gelukkig pp. »
Met dit u PP» is Katharina van Worms gelukkig aan de vergetelheid overgeleverd, en den volgenden morgen grijpt de jonge
Goethe een ander blad papier, niet grijs ditmaal, maar rozerood, en
schrijft in verrukking aan Friederike te Sesenheim :
(c Lieve, nieuwe vriendin! Ik maak geen bezwaar u zoo te noemen,
want indien ik eenigszins in de oogen kan lezen, dan vond mijn oog
bij den eersten blik in het uwe hoop op vriendschap ... Gij, die zoo goed
en zoo lief zijt, zoudt gij niets voor mij over hebben, die u zoo bemin 1
cc Lieve, lieve vriendin, dat ik u iets te zeggen heb, lijdt geen twijfel, maar het is nog iets anders of ik eigenlijk weet waarover ik u nu
juist schrijven wil, en wat ik verlang te schrijven. Zooveel weet ik
toch, door zekere inwendige rusteloosheid, dat ik bij u zou willen
zijn, en in dat geval is een stuk papier een echte troost, een gevleugeld paard, zoowel voor mij in het rumoerige Straatsburg, als voor u
in uw landelijke rust, als gij op verwijderde vrienden denkt ••• » Bij
't afscheid had Friederike niet willen gelooven dat hij de voorkeur
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gaf aan het leven op het land boven dat in Straatsburg met zijne
vermaken. Ja, zegt hij, dat is wezenlijk zoo - « Straatsburg is mij
nooit zoo ledig voorgekomen als nu. Toch hoop ik dat dit beteren zal.
Als de tijd wat uitgewischt zal hebben de herinnering aan onze aangename, dartele vermaken; en als ik minder levendig zal voelen hoe
dierbaar mijne vriendin mij is.»
Maar vooral ziet hij uit naar een terugzien - « dat is iets vreemds
met de hoop van een wederzien. Zoodra wij in onze verwende harten
voelen, dat alles daar niet heelemaal in orde is, zijn wij er aanstonds
bij met geneesmiddelen, en wij spreken : Lief hart, wees gerust, niet
lang kan de scheiding duren!... En zoo geven wij dat hartje een schaduwbeeld waarmee het intusschen kan spelen, en het hart blijft zoo
lang stil en braaf - gelijk een kind aan wie zijne mama eene pop
geeft in plaats van den appel, dien het niet mag eten. »
Zoo geeft Werther later zijn verwend hart, als aan een onredelijk
kind, zijn wil en Lotte's schaduwbeeld om mee te spelen ••.
Op het laatste van October of in de eerste dagen van November
is Goethe weer te Sesenheim. Het is het wijnoogstjaargetijde, en ook
de tijd waarop het Turksch koorn (maïs), zoo weelderig in Elzas
groeiend, « gevangen » wordt, dat wil zeggen : bereid om buiten te
drogen gehangen te worden. Goethe neemt deel aan dezen arbeid zooals hij later in Wetz1ar boontjes zal snijden met Lotte - hij wandelt met Friederike en hare zuster Salomea in de velden en bosschen
rond Sesenheim, snijdt daar den naam zijner geliefde en den zijnen
in een boom en keert nog verliefder dan de eerste maal naar Straatsburg terug. Op zijn studeer kamertje schrijft hij weemoedig:

o liebliche Friederike,
. Dürfe ich nach dir zurück,
In einem deiner Blicke
Liegt Sonnenschein und GlÜck.
Der Baum in dessen Rinde
Mein Nam' bei deinem steht,
Wird bleich vom ranken Winde,
Der jede Luft verweht.
Der Wiesen grüner Schimmer
Wird blasz wie mein Gesicht,
Sie sehn die Sonne nimmer,
Und ich Friedriken nicht.
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Maar op dit najaarsleed volgt Kerstmisvreugd - Goethe wordt
uitgenoodigd om den hoogdag te Sesenheim te vieren. Vol verrukking antwoordt hij :
« lch komme bald, lhr goldnen Kinder » - samen zullen wij
bij het vuur zitten, en allerlei Kerstmisschertsen uithalen, en van
elkander houden als engeltjes.
Wir wollen kleine Kränzchen winden,
Wir wollen kleine Sträuszchen binden
Und wie die kleinen Kinder sein.
Kerstmis komt en gaat, en Goethe met Kerstmis - de winter
nijgt naar zijn einde - reeds laten de eerste voorjaarsdagen zich
gevoelen - het is Februari. Meer dan eens valt het voor dat de jonge
Straatsburger student plots zijn paard laat zadelen, en in duister en
donker naar Sesenheim rijdt om een oogenblik Friederike te zien.
« Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! }) begint het schoone,
hartstochtelijke gedicht, waarin de nachtelijke rit beschreven wordt,
waar in het duister honderden oogen », loeren uit de bosschen; de
maan is half in nevel gehuld aan den bewolkten hemel, en in het
morgenrood ontmoet hij de geliefde Ein rosenfarbes Frühlingswetter
Sag auf dein lieblichen Gesicht.
En dan weer, na een zoen, het bitter scheiden ...
Du gingst, ich stand und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Blick Und doch, welch Glück geliebt zu werden,
Und lieben, Götter, welch t ein Glückl
Om het prozaïsch te zeggen - Goethe en Friedrike waren nu
verloofd. Daarover was er bij haar, bij hare familie, geen twijfel. Ook
bij hem niet. Een weinig later; in tt zelfde voorjaar, zendt hij haar
een band met bloemen beschilderd (de groote mode van dien tijd)
en met den band een gedicht, dat volgenderwijze eindigt :
Mädchen, das wie ich empfindet,
Reich mir deine liebe Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband.
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Nu lag hij wezenlijk in bloemenbanden gevangen, en wilde ze
niet verbreken; voor niets ter wereld ••• Zelf heeft Goethe later, in de
einduitgave zijner gedichten, het laatste vers veranderd in cc Reiche
frei mir deine Hand. » De grijzende dichter wilde daardoor het spoor
uitwisschen van de schuld zijner jeugd, ofschoon enkel eene Rachel
van Varnhagen daarin eene aanzetting tot « vrije liefde» kon ontdekken ... In werkelijkheid was Goethe in die vroege lentedagen de
gelukkigste aller nieuw-verloofden, en daarvan getuigt het bijna
onredelijk jubelend, verrukt gedicht : cc Balde seh t ich Rickchen wieder, balde bald' umarm ich sie. » De dichter is zoo verliefd dat hij het
aardig vindt zijne beminde Rikke te heeten 1 En in zijn c( Mailied ))
met dansenden rythmus breekt hij op geheel ongekunstelde wijze
uit in het grondgeluid der liefde :

o Mädchen, Mädchen,
Wie lieb' ich dich 1
Wie blinkt dein Auge,
Wie liebst du mich 1
Dat is niet heel complex - het ligt ver af van Théophile Gautier
en Théodore de Banville, die enkel denken kunnen. Maar Goethets
verzen komen, als jonge geiten over de groenende hoogte gesprongen, en de rijmen dansen door elkander als twee vlinders in de
blauwe lucht :
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig,
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch,
Und Freud t und Wonne
Aus jeder Brust.
o Erd 10 Sonne,
o Glück, 0 Lust 1

o Lieb', 0

Liebe
So golden schön
Wie Morgenwolken
Auf fernen Höhn.
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De Meilucht komt ons hier tegengewaaid, de zon van Sinxen
blinkt over versch groene dreven en bloeiende appelboomen. En met
Sinxen (19 Mei 177!) begint ook het vijf-weken-Iange verblijf van
Goethe te Sesenheim, dat voor de liefde-idylle de kroon moest zijn -en ook de krans.
Over die vijf weken staat in « Dichtung und Wahrheit » telezen :
« Men hoefde slechts zich over te geven aan het oogenblik, om ten
volle dien reinen, klaren hemel te genieten, den rijken glans dezer
aarde, die avonden vol licht, die warme nachten in de nabijheid der
geliefde of aan hare zijde. Maanden lang vermeiden wij ons in reine,
etherische morgenden, waarop de hemel prijkte in al zijne pracht,
na de aarde gedekt te hebben met overvloedigen dauw; en om dit
tooneel af te wisselen, hoopten de wolken zich somwijlen op over
de verre bergen, nu eens in deze richting, dan weer in gene. Dagen,
ja weken lang bleven zij zoo, zonder den zuiveren hemel te verduisteren, en voorbijgaande ongeweerten verkwikten het land en
maakten het loof weer frisch en glinsterend in den zonneschijn,
vooraleer het te verdorren. De dubbele regenboog schitterde heerlijker, kleuriger, krachtiger, dan ik hem ooit heb gezien - maar ook
vluchtiger. » Op dien achter grond van zon-verlichte dagen, maar ook
onder 't geschemer van den vergankelijken regenboog teekent de
oude dichter het beeld - ult zijne herinnering - van de bruid
zijner jeugd.
cc Friederike ging (c op zijn Duitsch» gekleed, zooals men dat
toen heette (Elzas was immers toen onder Fransche heerschappij),
en die nationale dracht, nu bijna verdwenen, stond haar voortreffelijk
goed. Een kort, wit, rond rokje met een « plitse », dat niet te lang was
zoodat de liefste voetjes die men bedenken kon tot aan de enkels
zichtbaar waren. Een smal, wit lijfje, een zwart zijden voorschoot zoo hield zij 't midden tusschen het boerenmeisje en de dame uit de
handelsstad. Slank en licht, als een veer, stapte zij, en haar halsje
scheen bijna te tenger om de blonde vlechten van het lief hoofdje te
dragen. Met een paar vroolijk blauwe oog en keek zij beslist in het
ronde, en haar aardig stomp neusje scheen van geen zorg in de
wereld te weten. Een strooien hoed ging aan haren arm, zoo zag ik
ze in al hare schoonheid en bekoorlijkheid. » cc Op wandel sprong ze
gaarne voor- en achteruit en wist de poozen aan te vullen, die in
't gesprek ontstonden. Ik heb reeds hare lichte bewegingen geloofd;
ze was allerliefst als zij liep. Zooals een reeken zijne bestemming
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geheel schijnt te vervullen, als het over het groenende weiland huppelt, zoo scheen zij haar wezen ook het best uit te drukken, wanneer
zij met lichten tred over veld en beemden liep, om iets te halen dat
men vergeten had, een noodig bericht te geven, of een paarke te
vinden, dat achteruit bleef.»
Samen dwaalden deze twee jonge lieden de streek rond, gingen
op verkenning uit op de beide oevers van den Rijn, naar Hagenau,
Philippsburg, Ortenau. « Dikwijls waren de eilanden van den Rijn
de bestemming onzer wandelingen. Daar sloegen wij zonder medelijden de koele inwoners van den Rijn in de pan of op den rooster,
in ziedend vet; wij waren misschien meer dan ons goed was, in de
gezellige hutten der visschers gebleven, hadden de vreeselijke muggen
ons niet, na eenige uren, op de vlucht gedreven. Eens dat wij naar
huis kwamen, vroeger dan naar gewoonte, na zulk een gestoorden
tocht, viel ik, in 't bijzijn van den goeden geestelijke, Friederike's
vader, in spottende taal uit, en beweerde dat deze muggen voldoende waren, om mij 't geloof te ontnemen aan een goeden, wijzen
God, die de wereld zou geschapen hebben. Maar de oude, vrome
heer riep mij ernstig tot de orde, en bracht mij aan 't verstand dat
muggen en dergelijk gespuis eerst na den zondeval waren tot stand
gekomen, of zoo zij al in 't Paradijs bestonden, dan gonsden zij daar
enkel aangenaam, maar staken niet.»
Op de lange zwerftochten volgden droomerige wandelingen in
den maneschijn - « nochtans was er niets maneschijnachtig in Friederike's taal, en de klaarheid waarmede zij zich uitdrukte schiep de
nacht in dag om. » Dikwijls gingen de verliefden op een kleine hoogte,
buiten Sesenheim, zitten - « een lief plaatsje met banken, van waaruit
men een schoon zicht over de streek genoot. Hier ging de blik over
dorpen en kerktorens, tot aan Drusenheim; verder lagen de beboschte
eilanden van den Rijn, aan de overzijde de Vogeezen, en eindelijk
het Straatsburger Munster. Eene plank op een der boomen droeg
het opschrift « Friederikens Ruh» - en het kwam mij niet in den
zin, dat ik gekomen was om deze rust te storen. » Op die stille plek
wisselden de twee jonge lieden hartelijke liefkozingen en gaven elkander de verzekering hunner oprechte liefde. En zooals op die banken,
zaten ze ook samen op de banken der kerk. 's Zondags, onder de
preek van den ouden Pastor Brion.
Dat is Goethe's schildering van den zomer van I770 te Sesenheim, opgehangen vier en twintig jaar later. Zijn commentaar van
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't oogenblik is bewaard in vijf brieven - kort, vol van de stemming
der stonde, op het papier geworpen en verzonden hals over kop,
zooals Goethe dat gaarne deed met dit soort bekentenissen. Zij zijn
gericht aan zijn ouderen, rustigen vriend in Straatsburg, den
rechtsgeleerde Sa1zmann. De eerste is in Straatsburg geschreven,
heelemaal in 't begin van zijne betrekking met Sesenheim, en luidt
aldus:
« Ik kan bijna uit mijne oogen niet meer zien, en toch is het pas
negen uur. De lieve woorden! Gisteren avond gedweept, dezen morgen vroeg uit mijn bed gewipt door de plannen. Och, het ziet er in
mijn hoofd uit als in mijne kamer - ik kan zelfs geen ander stuk
papier vinden dan dit blauwe. Maar alle papier is goed om u te zeggen
dat ik van u houd ... Vaar wel, tot ik u terug kan zien. Niet heel genoegelijk is het in mijne ziel; ik ben te wakker om niet te voelen dat
ik achter schimmen grijp. En toch - van dezen morgen 7 uur is
't paard gezadeld. Zoodus adieu!»
Reeds van af zijn vertrek uit Straatsburg om naar de Brion's
toe te gaan, voelde Goethe dus dat er iets haperde in zijne verhouding tot Friederike, heeft hij geweten dat het een « grijpen achter
schimmen» was. Wat hij daardoor bedoelt, is nog onbepaald, en wordt
niet duidelijker in den volgenden brief, geschreven den 29 Mei,
den tienden dag dus van zijn verblijf te Sesenheim. Het beeld dat
hij er van geeft, is niet zoo glanzend als dat in « Wahrheit und Dichtung». Vooreerst liet zijne gezondheid wat te wenschen - hij leed
nog van de gevolgen zijner borstziekte en hoestte nogal. « Rond mij
is het ook niet al te helder; de kleine (Friederike) blijft bedroevend
ziek, en dat geeft alles een verkeerd uitzicht. Om niet te spreken
van de conscia meus, (I) eilaas! niet recti, die mij overal volgt. »
Met een ellendig geweten gaat hij dus rond in de voorjaarspracht. Hij verzoekt zijn vriend eene doos met twee pond suikergoed
op te sturen. - « Zoo zullen wij misschien wat minder zure gezichten
te zien krijgen, dan wij gewoon waren in den laatsten tijd. » Iets aangenaams heeft hij toch ook te vertellen - « gedanst hebben wij, ik
en de oudste, op Sinxenmaandag, van 2 uren 's namiddags tot 12 ure
van den nacht, ringsaaneen, met eenige intermezzo's om te eten en te
drinken.» Het bal geschiedde in het naburig dorp Reschwoog « het was als een dwarrelkolk, ik vergat mijne koorts, en sinds dien
(1) Zijn geweten.
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voel ik mij beter.» Maar voor 't slot weer een hartezucht : « En
toch, als iklmaar kon zeggen dat ik gelukkig was, zou mij dit beter
zijn dan al het overige. Wie durft zeggen : ik ben de ongelukkigste 1
vraagt Edgar. Dat is ook een troost, beste man. Mijn hoofd is als
een windwijzer, wanneer onweer aan 't opkomen is en aan alle
kanten de wind blaast.»
De volgende brief, geschreven den 5 Juni, ademt evenmin
onvermengd geluk. De hoest blijft duren - « en men leeft maar
half, als men geen adem kan halen.» « En toch is de wereld zoo
schoon, zoo schoon! voor wie ze kan genieten.» Acht dagen later
is de stemming erg mistroostig.
« Het regent buiten en binnen; de treurige avondwind suist
door het wijngaardloof voor mijn venster, en mijn anima vagula
gelijkt den weerhaan daarover op den kerktoren; « draai 1 draai!»
zoo gaat het den ganschen dag ... Punctum. Voor zooveel ik kan ûen
is dat het eerste op deze zijde. Het is moeilijk goede perioden
af te ronden en het punctum op de juiste plaats te zetten. De
meisjes zetten noch komma noch punt, en het ware geen wonder
dat ik eens meisje werd.»
En eindelijk de laatste brief, gedagteekend 19 Juni :
« Ja, nu ware het wel tijd te komen, ik zou 't ook wel willen,
maar wat vermag alle willen tegenover de geûchten die ik rond
mij ûe 1 Mijn hart is in een wonderlijken staat, en mijne gezondheid is wankelend zooals naar gewoonte in eene wereld, die zoo
schoon is, als ik er in langen tijd geen zag.
« Het meest boeiende landschap, menschen die van mij
houden, een reeks vreugden 1 Zijn al mijne kindsheidsdroomen nu
tot vervulling gekomen, vraag ik mij dikwijls af, wanneer mijne
oogen dwalen over dien horizont van zaligheden. Zijn die niet de
toovertuinen, waarnaar gij trachttet?»
De zon is dus eindelijk doorgebroken - dat is de gelukstijd,
waarvan het beeld nog lang daarna stralend stond voor Goethe;
al het duistere en pijnlijke werd erdoor uit ûjn geheugen gewischt.
Maar nog is het geluk niet volkomen :
« Ik voel dat het die toovertuinen ûjn, lieve vriend - en
ondervind nochtans dat men geen ûer gelukkiger is wanneer men
het doel zijner wenschen bijna bereikt 1 't Venijn 1 De druppel
venijn, welke het lot altijd mengt bij iedere vreugde die het ons
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schenkt! Lieve vriend, er is veel moed noodig om niet mistroostig
te worden ... »
Goethe keerde dan terug naar Straatsburg - en kwam nog
slechts eenmaal terug in Sesenheim, om vaarwel te zeggen. In
« Wahrheit und Dichtung» staat er slechts anderhalve regel over de
scheiding : « Toen ik haar, van op mijn paard, de hand reikte, stonden haar de tranen in de oogen, en ook ik was droef te moede.»
Zoo had zij kort te voren gestaan om hem vaarwel te zeggen, in de
vaste overtuiging dat hij spoedig zou terugkeeren - nu voelde zij
dat zij hem voor de laatste maal zag, dat hij niet, gelijk amper een
jaar geleden, zijn vertroeteld hart troost gaf met de hoop van een
spoedig weerkomen. Ook kreeg zij, uit Straatsburg of Frankfort,
den opzegbrief die haar hart brak en haar aan den rand van het
graf bracht, terwijl hij - zooals het in « Wahrheit und Dichtung»
staat - « zich zelven tamelijk samenpakte op een vredige en opbeurende reis.» Troostelijk was het hem voorzeker, na dit afscheid,
het zoo bevriende pad naar Drusenheim op te rijden. « Ik zag namelijk, niet met de oogen van 't lichaam, maar met die van den geest,
mij zelven aangereden komen, gekleed zooals ik het nooit was
geweest - in zilvergrijs met wat goud op. Ik werd niet zoo haast
dit droombeeld bewust, of het verdween. Maar merkwaardig is
het dat ik acht jaren later, den zelfden weg kwam aangereden om
Friederike nog eens te bezoeken, en toevallig, niet met opgezetten
wil, en juist het kostuum droeg dat ik in verbeelding had gezien. »
Veel werd er geschreven en geredetwist over Goethe's redenen
om zich terug te trekken - standsverschil, verschil van inborst,
verscheiden andere oorzaken werden aangegeven. Goethe droeg er
zelf zorg voor de verklaring aan te geven in zijn sprookje van de
schoone Melusine. Daarin is spraak van een ridder die verliefd
wordt op een schoone jonkvrouw. « Alleen met haar op eene
groene wei, tusschen gras en bloemen, door de rotsen heen en langs
het bruisende water, welk hart kon aldaar ongevoelig blijven?»
Intusschen behoort het meisje tot het dwergengeslacht en de ridder
vermag enkel met haar te trouwen, indien hij zoo klein wil worden als
zij. Door liefde gedreven, stemt hij erin toe, en zij steekt aan zijnen
vinger eenen ring waardoor hij tot dwerg veranderd wordt. Het
meisje voert hem dan naar het dwergenrijk, waar hij vriendelijk
wordt onthaald door haren vader, den koning, en de bruiloft vangt
aan. Maar - de betooverde ridder kan zijn vroeger bestaan niet
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vergeten. Alles lacht hem tegen - « alles rond mij paste volkomen
op mijn nieuwe gestalte, goede beten smaakten mijn fijnen mond,
een kus van den kleinen mond mijner kleine vrouw was aangenaam... Maar ik voelde in mij een grooten maatstaf, waarmede ik
werd gemeten, en dat maakte mij onrustig en ongelukkig. Nu
begreep ik voor de eerste maal wat de wijsgeeren bedoelen door
idealen, die de menschen weten te plagen. Ik had een ideaal, en
menigmaal zag ik mij als een reus in droom. » Om dit ideaal te verwezenlijken vijlt hij eindelijk den ring door - en is vrij.
Dat is de eigen verklaring, door Goethe gegeven, van wat in
Sesenheim gebeurde en van Friederike's treurig lotgeval. Deze, wat
zwak van borst ûjnde, hoestende jongeling, had een ideaal - hij
wilde een reus worden. En de oude pastor Brion, met zijne in het
Paradijs niet stekende, maar enkel gonzende muggen, heel ûjn
huisgezin, alle kennissen en vrienden uit ûjne omgeving, ja tot
Friederike zelve, kwamen hem voor als dwergen. Een tijd lang kon
hij klein blijven als zij - maar dan voelde hij weer het ideaal in hem
roeren :de kern en de kiem van wat uit zijne ûel zou groeien. Dan
sprong de ring - de gouden ring, dien Friederike hem aan den
vinger had gestoken.

** *
cc Eene derde naar Sesenheim,» vroeg ik aan 't winket op
't station te Straatsburg. En halvelings tot mijne verwondering,
wordt mij een coupon naar Sesenheim gegeven, even gemakkelijk
als naar welke plaats ook in de wereld.
Ik mocht wel met Baedeker lachen om het voile de tristesse, dat
hij hangen laat over het Trasimener-meer en dat, volgens hem,
nog spruit uit de nederlaag der Romeinen, nu 2000 jaar geleden.
De streek is schoon, zegt hij, maar er hangt nog een weemoedssluier over, als men gedenkt ... enz. Met niemand moet men lachen,
zelfs niet met Baedeker - want nu dat ik naar Sesenheim stoom
en op Friederike z;it te denken, schijnt mij ook een weemoedssluier
over het land te hangen ...
De dag is grauw, de hemel hangt vol regen over de vlakte
met hare boomgaarden, hare hop- en maïsvelden. In de verte, op
de rechter hand, rijst de blauwe keten van het Schwarzwald.
Als ik te Sesenheim uitstap, begint het te druppelen. De groote
dorpsstraat loopt tusschen boomgaarden zonder haag en gebouwen
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eigenaardig opgericht met twee, drie ronde, vooruitspringende
afdaken - als Chineesche pagodats. Weldra sta ik voor eene splinternieuwe kerk - maar in den muur zijn twee oude grafsteenen,
zijde aan zijde, aangebracht. De eene gescheurd en onleesbaar; op
de andere staat in schoon cursief geschreven :
Hier schläft in seinem Erlöser
der
Hocherwürdige und Hochgelehrte Herr
Johann Jacob Brion
Treueifriger Lehrer hiesigen Kirchspiels
Seines Alters 70 Jahr 6 Monat.
Stehe still und weine
Christ und Menschenfreund!
Hier ruhen die Gebeine
eines Mannes, der vereint
Tugend pries und Tugend übte,
Gott in seinem Leben liebte.
De oude pastorie, ik weet het,· werd afgebroken; enkel eene
schuur is overgebleven - die zoek ik voor tt oogenblik niet op.
Ook de herberg « Zum Ochsen» met haar « Goethe- Museum»
lokt mij niet aan. De regen heeft opgehouden, en in den bleeken
zonneschijn wandel ik door de hoven, die vol akelei en winde met
breede bloemen staan. De wasch ligt te droogen in de boomgaarden,
kippen kakelen in tuin en hof - alles is gelijk altijd - alles is gelijk
eertijds - gelijk in Mei of Juni 1771. En een dwaas vertwijfelend
gevoel van de vergankelijkheid van alles komt plots over mij Goethe was, en Friederike was - alles waarover de boeken mij in
den laatsten tijd inlichtten, was, maar keert nooit terug, kan niet
terug keeren... Goethe en Friederike zitten niet meer te samen op
den heuvel, in tt prieel, Goethe ligt niet ziek te Straatsburg, en leest
niet luidop uit « The Vicar of Wakefield » voor degenen die hem
komen bezoeken; de rechtsgeleerde Salzmann schuddebolt niet met
het zestigjarig hoofd over den brief van zijn jongen vriend... Alles
was - alles is voorbij, voor goed! Ja, ja - wel mocht de oude
Geheimrat in tranen losbarsten, toen hij dit kapittel van «Wahrheit
und Dichtung» aan zijnen secretaris dicteerde!
Over natgeregende wegen wandel ik buiten het dorp. Overal
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hooge hoptuinen met stokken kruisgewijs opgesteld; dan weiden,
waar men aan 't hooien is, en verder kleine bosschen. De zon breekt
door de wolken, alles wordt zacht en vroolijk - gelijk Friederike
zelf was. Ik ga neerzitten op den graskant, in de halmen met witte
klaver doorspikkeld. De graskant gaat op als een groene band
tusschen de hoprijen, die hunne ranken zacht laten slingeren. Voor
mij loop en mieren en krekels nijverig op en neer langs de hooge
weegbreestengels ; een vlieg snelt nu en dan, gonzend, mijn oor
voorbij; eene klok, die een tijd lang luidde, zwijgt, en alles wordt
zoo warm, zoo rein, zoo stil...
Ik keer naar het kerkplein terug. Dat is nieuw aangelegd, piatgerold, met kiezel bestrooid. Tusschen twee lindeboomen is een
hoog steenen kruis blijven staan. Op het half-overgroeid opschrift
staat te lezen : « 19natius Klein hat dies es Kreuz machen lassen
1821. Barbara Eysele et Ursula Eysele requiescant in pace.» Dit
katholieke kruis doet mij eraan denken dat de kerk van Sesenheim,
in Goethe's tijd, door beiden, katholieken en lutheranen, gebruikt
werd - nu staat er een schoone nieuwe katholieke kerk. Die
Barbara en die Ursula Eysele kunnen zeer goed geleefd hebben
in 1771 - zij waren toen misschien jonge meisjes - zij zagen er
misschien uit als dat in 't zwart gekleede meisje dat ik zooeven uit
haar huis zag treden, een rozenkrans in de hand, om naar den avonddienst te gaan - terwijl de dochter van Pastor Brion en de vrienden uit Straatsburg zingend en in lichte kleuren uitgedost, voorbijtrokken ...
Verder ga ik nu, den spoorweg over, naar « Friederikens Ruhe. »
Een klein bosch, en in het bosch eene kleine hoogte, en op de
hoogte eene kleine hut - alles gelijk in het kinderrijmpje. Over het
nieuwe prieel, met sparren omringd, hangt het oude opschrift. Van
het zicht blijft niet veel meer over - de boomen zijn aan alle
kanten gegroeid. Maar over het gras ligt een gulden zonneschijn,
een zwak suizen ruischt door het loover, frissche geur uit de bloeiende velden dicht bij komt aangewaaid.
En hier wordt mij alles weer levendig - de maneschijnnachten,
toen Friederike even verstandig sprak als op dezen klaren dag, de
dauwige, jubelende morgenden, die erop volgden... Een kind van
het licht was Friederike - en ook Goethe behoort aan het licht ...
Later werd het anders - hij ging bij Ovidius ter school, en leerde
lust als geluk aanzien. Maar werd hij niet meer dan eens uit de
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Romeinsche machten en uit Christiane's armen, teruggevoerd naar
deze bedauwde Sinxenmorgenden?
Hoe lazen wij Goethe in onzen jongen tijd? Was Mephisto
niet eerder onze held dan Faust? Begrepen wij de « Romeinsche
elegieën)) en « De Bruid van Korinte)) niet beter dan de Sesenheim-gedichten!
Ik keer naar het dorp terugj en naar het Goethe-museum of liever het « Friederike-Museum want zoo hee~ het eigenlijk.
Hier zijn portretten van den ouden Brion, met zijn achttiendeeeuwsche pruik, en van zijne echtgenoote, Magdalena Salomea,
eene vrouw met langen neus, maar vriendelijk gezicht. Ook eene
photographie van het huis waar Friederike werd geboren, de
pastorie van Niederrinden; hier is ook een fac-simile van Goethe's"
teekening, de pastorie van Sesenheim voorstellend. Uit « Wahrheit
und Dichtung )) weten wij dat zij op een halfvervallen boerenwoning
geleek - de teekening toont ons een gebouw met een afdak, een
bouwvallige schuur, een waterput en een hek met puntige staven.
Hier is nu het bekende beeld van Friederike in de dracht van den
Elzas, twee groote zwarte strikken op het haar en twee lange vlechten
op den rug. Hier is ook de photographie van hare « Urgrossnichte ))
(hoe heet dat op zijn Deensch - of liever op zijn Vlaamseh?)
Volgens eene familie-overlevering geleek het nichtje volkomen op
hare oud-moei. Op de photographie ziet men een vriendelijke blondine met zachte trekken en een behaagziek lachje op de lippen.
Hier eindelijk is Friederike's garenwinder - en ook de oude weerhaan in gedreven koper - dien Goethe in de stormige nachten,
krijschend, hoorde ronddraaien, en met wiens rusteloosheid hij
de eigene dolende ziel - anima vagula "- vergeleek... Boven in de
kerk, wordt mij door den museumbewaker verteld, staat nog een
oude « Pfarrstuhl,)) de pastorsbank, waar de familie van den predikant, onder den dienst, plaats nam. Ik ga daarboven en laat mij in
de kerk opsluiten; ik ût op den ouden Pfarrstuhl neer. Hij is aangenaam aangelegd, beschermd aan den kant van de gemeente door
een hoog traliewerk en il1 twee verdeeld door een laag deurken.
In het binnendeel zat Friederike met hare zuster; de buitenplaats
was die van Goethe. En op den predikstoel, onder den bruinen
eikenhouten hemel met gesneden duif, stond de oude Pastor
Jacob Brion en zong den lof van deugd en menschlievendheid
-- zooals men dat deed, heel de nacht door, in de idyllische
))j
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tijden die den storm der Fransche Revolutie voorafgingen.
Goethe's plaats is het, waar ik op zit - voor mij liggen oude
psalmboeken - ik sla er een op, en vind : « Komm! ist die stimme
deiner Braut. » Dat is de psalm, dien Goethe's moeder met de
andere vrome vriendinnen van Fräulein von Klettenberg, aan hare
doodsponde zong, dat valt mij te binnetl... Zoo vele stemmen en alle zwijgen nu!
Ik sla het boek dicht en kijk achterover in de kromme bank.
De kerk is leeg en stil, enkel een groote vlieg gonst een oogenblik
tegen een der ruiten. Stilte - en geen Friederike nevens mij. Maar
op dat bruine hout lag hare hand ...
Ik treed de kerk uit en sla den weg in naar de pastorie. Daar
ligt ze, nieuw nu en met bloemen omkranst - en luister! Zijn het
geen stemmen en lachen daarbinnen, achter de geopende vensters,
zooals in Goethe's tijd? Achteraan is een open plaats met een
grooten notelaar - en achter de plaats de oude ruimte, waar Goethe
met zijn vriend Weyland de staatsiekaros der familie Brion in
nieuwe verf poogde te schilderen; doch zij waren vergeten er droogsel in te mengen, zoodat de koets weigerde te drogen. Eindelijk
waren zij verplicht, onder de leiding van Friederike en haar zuster,
de verf af te krabben, en de koets zag er erger uit dan te voren. 't Was
misschien op dat oog en blik dat Goethe naar Straatsburg schreef
om wat suikergoed.
Ik ga op den weg staan, en blik over 't hek om mijne aanteekeningen op te schrijven. Eensklaps word ik gewaar dat iemand mij
beziet - en ik kijk op. Een jong meisje zit in 't open venster op
tt eerste verdiep en lacht met den vreemden heer. Zij is in 't blauw
gekleed, de groote, zwarte Elzasserstrikken in het blonde haar. Ik
groet, zij bloost, maar knikt terug. En zoo verlaat ik Sesenheim,
met toch een glimpje van Friederike.
« Den 25 en met den avond reed ik alleen naar Sesenheim, en

vond daar eene familie, die ik acht jaren vroeger had verlaten, gansch
dezelfde gebleven; ik werd zeer goed en vriendelijk onthaald. Daar
ik even stil en zuiver ben als de lucht, is mij de geest van goede en
stille menschen uiterst welkom. De oudste dochter had mij in der
tijd meer liefde toegedragen dan ik verdiende, ja zij beminde mij
vuriger dan anderen bij wie ik veel drift en trouw verspeelde; ik
werd toen verplicht haar te verlaten, en het kostte haar bijna het
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leven. Zij sprak daar luchtig over, en drukte enkel op de nawerkselen
welke die ziekte op haar gezondheid had nagelaten. Zij toonde zich
allerliefst jegens mij en betoomde de hartelijkste vriendschap van
't eerste oogenblik af, dat ik, onverwacht, over den dorpel trad ...
Dat maakte mij heel blij. Niet de minste poging wendde zij aan om
de oude gevoelens in mijne ziel weer wakker te roepen. Zij leidde
mij naar het prieël, daar moest ik neerûtten, en dan was alles weer
goed. De volle maan was allerprachtigst. Ik vroeg naar alles .•• vond
de oude liederen waar ik teksten voor geschreven had, eene koets
die ik schilderde, wij rakelden de vele grappen op uit dien goeden
tijd, en ik vond mijne gedachtenis onder hen even levend, alsof
ik ze pas een half jaar geleden verlaten had. De oude vader was
vertrouwelijk; men vond dat ik er jonger uitzag. Ik bleef den nacht
over, en vertrok den volgenden morgen, met zonsopgang achter
nagekeken door vriendelijke wezens; zoodat ik ook nu met tevredenheid terugzie op dat wereldhoeksken en in vrede kan leven met
die verzoende zielen. » Zoo schreef Goethe aan Frau von Stein in
September 1779 over zijn terugûen van Friederike na acht jaren
scheiding. Op eene andere plaats merkt hij aan: c( Ik bezocht onderwege Friedecike Brion en vond ze weinig veranderd, altijd even
goed, minzaam en vertrouwelijk als vroeger, zelfbeheerscht zelf•
standig. )J
Goethe was intusschen een groot man geworden, de gunsteling
van Kar! August, en 't was op zijn terugweg uit Zwitserland, waar
hij met den hertog eene reis deed, dat hij dat verzoeningsuitstapje
naar Sesenheim aflegde. Wie weet of Friederike toen niet verstond,
waarom de gouden ring moest breken?
Maar eenzaam bleef zij tot aan hare dood. Toen ze hare
ouders had verloren, ging zij met eene jonge, ongehuwde zuster
naar Rothan wonen, waar haar broeder dominée was en begon er
een kleinen handel in aardewerk en weefsels. In het kerkregister
staan de twee demoiselles Brion aldoor aangeteekend als négociantes.
Goethe's Friederike aardewerk verkoopend te Rothan!
In 1801 verhuisde zij naar hare gehuwde zuster, Frau Marx,
te Meissenheim bij Luhr in Baden. Daar bracht zij hare laatste
dagen over, door de kinderen van de plaats « de groote tante»
geheeten. Zij wordt beschreven als hoog en slank, mager, met
schoone vriendelijke oogen. Zij leefde nog in 1812, toen « Dichtung
und Wahrheit verscheen, met de episode van Sesenheim, maar
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zij heeft die voorz;eker nooit gelezen. Dat zij niet vergeten had,
bewijst een brief door haar geschreven aan een harer neven te
Rothan : zij vertelt hem plagend dat zijn Meissenheimer lief van
verleden zomer ûch verloofd heeft met eenen andere - «maar gij
kunt u met anderen vertroosten, en dat is u, jonge heeren, zoo
gemakkelijk!» Zij overleed den 3 April I8I3, en op haar graf staat
een steen met geidealizeerd borstbeeld en volgend opschrift (van
Friedrich Gessier) :
Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie,
So reich dasz er UnsterbHchkeit ihr He.
Ik stond op eenen Augustusdag aan Friederike's graf; ik trad
de groote, klare rococo-kerk binnen, waar zij Zondag op Zondag
in hare laatste jaren z;at te luisteren naar de prediking van haren
zwager en de beelden van Christus-lijden op de orgeltribune bekeek
- ik bezocht de pastorie waar zij woonde, en zag hare kamer, waar
juist de tafel gedekt stond voor den geboortedag van een der kinderen - « maar zij z;ijn allen op het veld, het koren aan 't binnenhalen » vertelde mij de vriendelijke oude meid die mij rond leidde.
Het was zoo koel in de groote zaal van de pastorie - in het groene
licht van twee oude kastanjeboomen, buiten voor 't venster - en
in Friederike's kamer wachtte de verjaardagtafel, met chocolade en
huisbakken brood, voor de kinderen, die op 't veld waren ••.
Huis-rust-idylle, al wat Goethe's anima vagula miste : « Ik
ben een onmensch, zonder huis of heim, overal een vreemdeling,
zonder rust of vrede »... Stil ga ik het dorp rond in den warmen
dag, voorbij de huizen met groene luiken en de hoven met dahlia's
en meloen. Overal z;ijn groote boomgaarden vol gras, met appelboomen overlommerd, geurend met rozen en anjelieren die wild
opschieten tusschen reusachtige wilde kervel en boterbloemen.
Alles is zoo weelderig, zoo krachtig, zoo vol vrede in de diepe
groene oneindigheid - een Paradijsgaard...
Maar enkele dagen later was ik in eene grootstad, die gaarne
Parijs nadoet, en zat voor een café in een der bijzonderste straten.
Rond mij wemelde de moderne cultuur in vollen zwang - die
van de plakkaten, van de automobiels, van de cinema's en van de
sterke, vergiftigende dranken. Langs de breede, rechte boulevards
stonden rijen prachthuizen met neergelaten regelrechte persiennes
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- Engelschen reden in break door de straat - gazet-venters slingerden tusschen de marmeren tafels, verdwenen in 't half-duister
der café's, kwamen weer buiten en liepen verder. En voorbij wemelden zij - de moderne cultuurvrouwen, het kleed gespannen over
de zwellende borst, om rug en beenen - met bleeke, gepoederde
zieke gezichten, en zoekende oogen. Toen begon ik te denken,
midden in 't geluid, het stof, den stank van automobiels en
vrouwmenschen, aan Germania's verre dalen, aan Hessen en Elzas,
aan Loite en Friederike, en aan een oud vrouwtje, dat zoo vriendelijk naar mij gelachen en geknikt had vanaf haren wagen in de straat
te Meissenheim...
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Goethe' s

«

West -Oestlicher Divan

»

door Anton van Duinkerken.
Zijn tweede reis naar Italië, ondernomen in 1790, heeft een
ingrijpende beteekenis gehad voor Goethe's ontwikkeling als lyrisch
dichter. Zooals hij van den eersten zwerftocht in het klassieke landschap de voltooide « Iphigenie auf Tauris » meebracht, zoo schreef
hij op den tweeden zijn « Römische Elegien», die, in tegenstelling
tot zijn jeugd-poëzie, niet langer de neerslag zijn van een zwoel en
chaotisch gemoedsleven, doch de plastische weergave van een helder,
omgrensd en aan maat gebonden genot. Thans bezingt hij niet meer
de smart van een onbestembare weemoed, maar de vreugde van het
oogenblikkelijk geluk en de liefde tot het ontroerend-nabije :
Oh, wie fühl ich in Rom mich so froh! gedenk' ich der Zei ten
Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing,
Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,
Farb- und gestalt10s die Welt urn den Ermatteten lag,
Vnd ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes
Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank.
Nun umleuchtet der Glanz des helleren Aethers die Stirne •••
Zulk een verheldering van het gevoel maakt den getroebleerden
Goethe der achttiende eeuw tot den verlichten Europeeër, die hij
in de negentiende eeuw vooral geweest is. Het Europearusme was
reeds een ideaal van Voltaire; het werd een begeerenswaardige
droom in de bewogen jaren na de Fransche Omwenteling; sommigen
dachten het spoedig verwerkelijkt te zullen zien door den gemengden
opmarsch van Napoleons Europeesche legerbenden. Ook Goethe
streefde naar dat ideaal, niet zoozeer om algemeen-humanitaire
beweegredenen als wel uit gehoorzaamheid aan zijn romantischen
expansie-drang. Want bij de beoordeeling van Goethe's «classicisme »
vergete men nooit, dat dit zijn oorsprong vond in een d66r-en-d66r
romantisch gemoed. Het ontstond uit een behoefte aan innerlijke
verruiming. Daarom kon het « huwelijk tusschen Faust en Helena»
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weliswaar Euphorion, den goedgedragene, voortbrengen, maar naar
~ijn we~en kon het geen gelukkig huwelijk zijn. De verruiming en
verheldering van den Germaanschen droom door den Helleenschen
geest schiep nog geen klaarheid en ruimte genoeg. Immers de Germaan had zich niet alleen met den Griek te verzoenen, doch de volledige Europeeër, die een kind uit deze verbintenis was, moest zich
daarna vereenigen met de moederlijke wijsheid van het Oosten.
Goethe's geestesgroei is een onophoudelijke expansie geweest, die
de~e romanticus zich enkel veroorloven kon, omdat hij, door zijn
maatgevoel beheerscht, bij alle expansie zichzelf wist te blijven.
Terecht heeft Schiller opgemerkt, dat de schrijver van
«Iphigenie auf Tauris » nog lang geen Griek was geworden. De
schrijver van den « West-Oestlicher Divan» werd ook geen Perziër.
In wezen bleef hij steeds dezelfde Goethe, die in 1774 « Das Leiden
des Jungen Werthers» geschreven had, maar deze was sindsdien
door zijn universaliteit getucht.
In de verruiming had hij geleerd, de maat van zijn persooIllijkheid te houden. Hoe expansiever hij werd, hoe dieper hij den waren
zin begreep van zijn eigen gezegde, dat de meester zich leert kennen
in de begrenzing.

De Europeaan is nog niet de volledige menseh, die de romanticus
Goethe wenschte te zijn. Hij miste daartoe nog te ~eer datgene, wat
voor dezen dichter in zijn ouderdom vooral het wezen van de « religie»
~ou zijn, namelijk de aangeboren neiging tot overgave in een spino.,
zeïsche « Allverbundenheit». Deze specifieke karaktertrek der Oosterlingen moest hij zich eigen maken door een nieuwe geestelijke expansie, verder strekkend dan het huwelijk van Faust en Helena. Immers,
zoo leeraarde Goethe, de Godsdienst komt uit het Oosten, het licht
komt uit het Oosten en iedere « religiosheit)) is uit haren aard
Oostersch getint. De daad is Westersch, maar het Woord is
Oostersch :
Glaube weit, eng die Gedanke,
Wie das Wort so wichtig dort war,
Weil es ein gesprochen Wort war.
Herhaaldelijk vindt men ~ulke gedachten terug bij den grij~en
den Goethe, die ~ich aan het Oosten « verjeugdigen )) ~al. Rond 1810
bracht de lectuur van den Bijbel hem tot een studie der· Oostersche
talen. In 1811 verscheen de Duitsche Hafis-vertolking van Hammer,
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die een diepen indruk op hem maakte. En op 18 September 1814
ontmoet hij voor de eerste maal Marianne von Wille mer, de « Suleika))
van zijn « West-Oestlicher Divan)), die den kwijnenden zanglust in
hem zou verfrisschen.
Toen schreef hij zijn grootste lyrische verzenboek, tevens zijn
gaafste werkstuk, dat een synthese van den volledigen menschengeest
wil zijn. Hij voert den lezer naar het oosten, want; zoo zegt hij duidelijk in het inleidend lied :
Dort im Reinen und im Rechten
Will ich menschlichen Geschlechten
In des Ursprungs Tiefe dringen,
Wo sie noch von Gott empfingen
Himmelslehr' in Erdensprachen ...
Even helder als zijn bedoeling, die een opzettelijk expansieve is,
bezingt hij zijn onderwerp, dat onmiddellijk het geheele boek begrenst
tot de elementaire gevoelens van den mensch. « Elemente ))heet dan
ook het lied uit het « Moganni Nameh)), het « Boek des Zangers )),
waarmee de « West-Oestliche Divan)) zoo bewust-poëtisch wordt
ingezet:
Aus wie vielen Elementen
SoU ein echtes Lied sich nähren,
Dasz es Laien gern empfinden,
Meister es mit Freuden hören?
Liebe sei vor allen Dingen
Unser Thema, wenn wir singen ;
Kann sie gar das Lied durchdringen,
Wird's um desto besser klingen
Dann musz Klang der Gläzer tönen,
Und Rubin des Weins erglänzen;
Denn für Liebende, für Trinker
Winkt man mit den schönsten krwen.
Waffenklang wird auch gefordert,
Dasz auch die Drommete schmettre,
Dasz, wenn Glück zu Flammen lodert,
Sich im Sieg der Held vergöttre.
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Dann zuletzt ist unerläsz1ich,
Dasz der Dichter Manches hasse,
Was unleidlich ist und läszlich
Nicht wie Schanes leben lasse.
Weisz der Sänger, dieser Verse
Urgewalt'gen Stoff zu mischen,
Hafis gleich wird er die Völker
Ewig freuen und erfrischen.
Doch de synthese der gevoelens in een volledige, niet meer
strikt-Europeesche menschelijkheid, wordt alleen bereikt door zelfverloochening. Wanneer Suleika de bekende verzen zegt
Volk und Knecht und Ueberwinder
Sie gestehn, zu jeder Zeit :
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönichkeit.
Jedes Leben sei zu führefl,
Wenn man sich nich selbst vermiszt;
Alles könne man verlieren,
Wenn man bliebe was man ist,
dan antwoord Hatem, die Goethe vertegenwoordigt, daarop:
Kann wohl sein! so wird gemeinet
Doch ich bin auf andrer Spur•••
en vervolgens bezingt hij de overgave in de liefde, waarbij de minnaar
zichzelven vergeet. In deze overgave, welke stijgen kan tot algeheele
zelfverlorenheid, vindt Goethe den geest van het Oosten. Hierom
wordt hij vooral vereerd als een « religieus denker», doch daarbij
vergete men niet, dat Goethe eigenlijk een dichter was en dat de gedachte voor hem slechts gold als substraat der lyriek. Zijn denken
moest aandoening worden, voordat het waarde had. En dit geschiedt
juist op bijzondere wijze in zijn « West-Oesterlicher Divan», die de
wijsheid van het Oosten samenvat, niet in berijmde aforismen van
ethische beteekenis, maar in lyrische denk-beelden met een aesthetische ontroeringskracht.
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De « Divan» - ik wees er reeds op in De Tijd - is vol ouderdomslyriek; men proeft aan de gedichten, dat ze van een grijsaard
zijn, met voldoende levenservaring om het pathos te temperen door
een zachtmoedige ironie, die vooral in het .« Schenkenbuch» aan de
verzen soms de dubbele bekoorlijkheid geeft van een glimlachend
uitgesproken wijsheid. Zoowel de glimlach behaagt ons daarin als het
wijze, dat schoon is.
Als vers-technicus blijft Goethe ver beneden den Hollandschen
Hooft, die soms in het beûngen der liefdes-ontroering een hooger en
zuiverder top haalt, maar men voelt in den Muider Drost een zekere
beperktheid, terwijl de lyriek van Goethe's « Divan» juist treft dQor
de universaliteit van den dichter, die het gansche gevoelsleven weet
samen te vatten in vormen. Zijn poëtische vormkracht is minder
edel, maar ze is veel grooter. Daarom kan hij ûch als lyricus handhaven
tusschen de grootsten der wereld. Zijn maatgevoel redt hem steeds op
het juiste oogenblik van de pathetiek der getourmenteerdheid, die
hij ontvluchtte door zijn germaanschen geest te verruimen. Maar
tegelijkertijd heeft zijn vers dikwijls de wonderbare samentrillingen
van muziek en gevoel, waartusschen het woord slechts een licht
reageerende geleider is, gehoorzaam aan de donkere stem van een
verborgen bewustzijn. Het woord wordt voor zijn poëtisch bewustzijn bezwaard door de beteeketiis en hij gevoelt de behoefte, deze
beteekenis weg te ûngen door het woord te maken tot onderdeel van
een stroom.
Dan schrijft hij liederen, waarin de woorden, naar den ûn genomen, slechts duisterheid bieden, doch door hun klanksuggestie een
andere helderheid scheppen, geheel buiten het redelijk begripsvermogen om. In zijnen ouderdom heeft Goethe liederen en fragmenten
geschreven, waarin de functie der taal op zeer stoutmoedige wijze
wordt omgezet tot een geheel andere werking dan die van de
verstaanbaarheid. Zijn ziel wordt als een schip, dat wegzeilt naar
edanden zonder begrenûng, ergens gelegen in een zee van nevel en
licht. Daar overwint zij de maat van zijn gevoel in een amechtige,
maar evenzeer geheimzinnige mateloosheid, die door wijsgeerige
commentaren niet verklaard kan worden, doch slechts naar het
wezen geschonden. Men vindt zulke liederen in den « Divan» en
onder deze ken ik geen schooner dan de bevende hymne aan de
onbegrensdheid, die niets te maken heeft met godsdienst of mystiek,
maar die cc zuivere zang)) wordt :
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Dasz du nicht enden kannst, das macht dich grosz,
Und dasz du nie beginnst, das ist dein Los,
Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe,
Anfang und Ende immerfort dasselbe,
Vnd was die Mitte bringt, ist offenbar
Das, was zu Ende bleibt und anfangs war.
Hier is werkelijk de persoonlijkheid opgegaan in het lied en de
woordbeteekenis is hier ondervangen door een geheimûnnigen stroom
van rythme, klank, gevoel en verbeelding. « Vw lied is draaiend als
het firmament» - deze regel uit het hierboven aangehaalde gedicht
zou buiten zijn gevoelsverband belachelijk worden. Binnen dat verband staat hij te trillen als een huivering van eerbied.
Heilige Poesie
Himmelan steige sie!
Glänze, der schöne Stern
Fern, 'und so weit er fern!
Vnd sie erreicht uns doch
Immer, man hört sie noch,
Vernimmt sie gern
zingt het koor in den tweeden Faust tijdens Euphorion's roekelooze
opvaart naar de schoonheid. Deze vèr-lichtende en toch helder
waarneembare sterre-glans is in de dichtkunst van Goethe zooal niet
het meest volmaakte, dan toch het meest moderne. Aan de schepping
van het moderne dichter-type heeft Goethe's figuur het meeste
bijgedragen; zelfs meer dan Shelly. Hij heeft den geest van het gezang
bevrijd uit den ban der dwingende redeneerkunst.
Maar juist daarom was hij geen classicus. Zijn GermaanschGrieksch-Oostersche ontwikkelingsgang, van « Werther» langs « Iphigenie» naar den « Divan» is slechts te ûen als de expansie van het
oorspronkelijk romantische levensgevoel tot universeel menschelijk
bewustzijn.
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VERZEN
VAN

J.

W. GOETHE.

I

Welkom en Afscheid
Fel bonst mijn hart, ik spring te paarde!
Het was gedaan, nog eer gedacht.
De avond wiegde reeds de aarde,
En aan de bergen hing de nacht;
Een nevel ging den eik verduiken,
Die opgetorend een reus geleek,
Waar duisternis. uit alle struiken
Met honderd zwarte oogen keek.
De maan op wolken kam getogen,
Gleed lijdzaam langs het, wazig spoor,
De winden kwamen zacht gevlogen
En suisden huivrig aan mijn oor;
De nacht schiep duizend wangedrochten,
Doch frisch en vroolijk was mijn moed :
In mijnen boezem, welke tochten 1
In mijne aadren, welk een gloed!
Ik zag U, uit uw oogen straalde
Zoo zoet de milde vreugd op mij :
Voor U was ti dat ik ademhaalde,
Mijn hart was gansch aan uwe zij.
U streelden rooztge lenteboden
Het lief gezicht, als met een lied,
En innigheid voor mij - 0 Goden!
Ik hoopte tt, ik verdiende tt niet!
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Maar ach, reeds met de morgenzonne
Beklemt het afscheid mij het hart :
In uwe kussen welke wonne!
In uwe oogen welke smart!
Ik ging, gij sloegt de blikken neder
En keek me na van tranen nat :
Welk heil, bemind te zijn en weder
Te minnen, Goden, welk een schat!
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II

Natuur en Kunst
Schijnen natuur en kunst elkaar t'ontwijken,
Zij hebben, eer men 't denkt, elkaar gevonden:
Zoo is de tweespalt ook in mij verzwonden,
Daar bei mij evenzeer te boeien blijken.
Het geldt hier, 't werk door vasten vorm te ijken :
En hebben wij, in welbewaakte stonden,
Met geest en tucht ons aan de kunst gebonden,
Dan eerst mag voor natuur ons hart bezwijken.
Zoo is 't met hen, die kunst tot uiting brengen!
Vergeefs is 't dat een ongebonden geest ter
Volmaking poogt naar hooger vlucht te streven.
Wie 't groote will moet zich te zamen strengen;
Door ~elfbeheersching kenmerkt zich de meester,
Alleen de Wet kan ons de Vrijheid geven.

Vertaling van Willem Gijssels.
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Goethe vóór enkele moderne duitse dichters
door Prof. Dr. Robert Foncke.
Aan een bespreking van de steeds aangroeiende bibliografie
van Goethe en zijn werk wagen de literatuurgeschiedschrijvers zich
niet meer : ze is immers, wegens haar uitgebreidheid, sinds lang
onoverzichtelik geworden. En daarom bewijst ze duidelik, hoe graag
de grote dichter uit Frankfurt a. M. en Wei mar tot voorwerp van
liefdevolle wetenschappelike vorsing werd gemaakt.
Tevens groeide hij langzamerhand tot een « literair onderwerp »1
Zijn geweldig mensenleven of bepaalde perioden daaruit behandelde
men in dicht en in proza. Men denke maar aan de vierdelige roman
« Alles urn Liebe» door Paul Burg; - aan het verhaal cc Friederike
erzählt ... » van Emil Hadina; - aan de cc Ratsmädelgeschichten »
door Helena Böhlau, waarin het Wei mar van de grijze Goethe herleefde i - nu weer aan cc Frühling eines deutschen Menschen. - Die
Geschichte des jungen Goethe» dooi Klara Hofer, die reeds een
Hebbel-roman en een geschiedenis van Kaspar Hauser schreef, en
cc Im Banne Goethes», door Robert Heller.
Vaker nog verheerlikten duitse dichters de geest van hun grote
voorzaat. Prof. Dr. Fr. zur Bonsen haalt al zulke gedichten aan van
A. W. von Schlegel, Friedrich Hebbel, Rückert, Egon Ebert, Martin Greif, Nep. Vogl (I). Zijn zeer onvolledige opsomming laat zich
gauw aanvullen door de opgaven in Max. Schneider : cc Von wem
ist das doch?» (2); maar ook de lijst van deze laatste kan alles behalve op volledigheid aanspraak maken, even zo' weinig als de vermeldingen in het cc Deutsches Literaturlexikon» door Wilhelm Kosch
(3). Trouwens slechts een nieuwe uitgaaf van deze c( Nachschlagebücher » zou aandacht kunnen vragen voor uitingen over Goethe van
de jongere duitse dichters, waarvan we er hier dan een paar wensen
te vermelden.
(I) « Wiederholungsfragen und Ausführungen aus der deutschen Literatur ",
Paderborn, z. j., 11, blz. 68.
(2) Berlin, 1909,
(3) Halle a. S., 1927; I, kol. 624.
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Bezit Goethe nog een doorslaande betekenis voor de literaten
uit zijn land van omstreeks 1900 en van later 1 Men moet het betwijfelen, ofschoon strakke draden blijken te spannen van de· huidige
nieuwe romantiek naar de oude Goethe en zijn idealisme (I) : die
Goethe toch, de oudwordende en de oude Goethe, begon eigenaardig
genoeg het literaire Duitsland van onze tijd te ontdekken (2); doch
volmondig zal men moeten klagen dat de Goethe in zijn geheel ten
slotte zo weinig betekende voor Dehmel, voor Nietzsche, voor
Stefan George (3).
Onaangevochten blijft evenwel, dat ook de beste van de jongen
en de jongsten onder de duitse dichterbent in zekere mate hun voordeel met het w~rk van Goethe deden.
Otto Erich Hartleben merkt men het duidelik aan, dat hij
Goethe bestudeerde (4) : hij stelde overigens een Goethe-Brevier
samen I Men vergeet deze eigenlike dichter van de duitse boheme
niet (5). Hij werd te ClausthaI geboren in 1864, studeerde in de
rechten en werd referendar; later leefde hij als vrije literaat meestal
te Berlijn en ten laatste aan het Garda-meer, te Sald, alwaar hij
vroeg, in 1905, stierf. Pierrot lunaire (1892), Meine Verse (1895),
Von reifen Früchten (1903) Der Halkyonier (1903) had hij gedicht,
benevens « Die Serenyi und andere Novellen» in proza.
Met Detlev von Liliencron en Richard Dehmel, met Gustav
Falke en Otto Julius Bierbaum schreed hij geestdriftig in de voorste
rijen van het jonge impressionisme in de duitse letteren. Naast hem
stond; even overtuigd, een ander bezield dienaar van de schoonheid,
die op zijn beurt nog jong heengaan moest: Peter Hille, in Westfalen geboren, te Erwitzen, in 1854 en na een onrustig leven, ook in
Londen en in Holland, te Schlachtensee bij Berlijn gestorven in
1904. Zijn verzamelde werken behelzen gedichten (Blätter vom
fünfzigjährigen Baum), dramatiese poëzie en een roman (Die Hassenburg). Van blijvende waarde blijken zijn aforismen in « Aus dem
Heiligturn der Schönheit» (6), waarin wij als van zelfsprekend ook
(1) Werner Marholz : Deutsche Literatur der Gegen\Vart, Berlijn, 1930, blz. 234.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Friedr. von der Leyen: Deutsche Dichtung in neuer Zeit, Jena, 1927, blz. 154.
Fr. von der Leyen : op. cit., blz. 384.
Fr. von der Leyen : op. cit., blz. 96.
Fr. von der Leyen : op. cit., blz. 79.
Uitgegeven door Fritz Droop, Leipzig, 1909.
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een beeld van Goethe terugvinden, in één zin gehouwen
Goethe : das wache Selbst.
en vlak daarop deze bepaling
Goethe : ist der Haushalter deutscher Bildung. Ein bewusster
Helene mit vorbildlicher Sorgfalt lebte er Menschentum, ein
weltauffassendes Wesen.
Uit dit bondig woord fluistert diepe verering voor de dichter·
vorst. Ongekreukt bloeit dit gevoel niet bij Stefan George (1868, te
Büdesheim bij Bingen), die ook ver buiten 's lands grenzen bekendheid verwierf als sierlik woordartist op grond van zijn wondere bundels (Hymnen, Pilgerfahrten, Algabal, Die Bücher der Hirten und
Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten, Das
Jahr der Seele, Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum
und Tod, Der siebente Ring), die hem wijdden tot de aangebeden
leider van een entoesiaste schaar en in elk geval hem stempelen tot
een zeer bizondere verschijning in de letteren van onze jaren, een
« nieuwe meester van de liriek» (I).
Niet onvermengd is z;ijn bewondering voor Goethe, al heeft hij
uit z;ijn werk een keur van gedichten verzameld; doch groot genoeg
blijkt ze nochtans dat hij vloeken gaat over de ondoordachte Goethevereerders, die zichzelf bedwelmen aan de wierook die ze voor de
meester branden en hun afgod verkleinen naar hun beeld. Hij doet
het in het gedicht « Goethe- Tag» van vier, als telkens bij George
vormstrenge strofen, met ieder een lapidair slotvers:
Wir brachen mit dem zarten frührot auf
Am sommerend durch rauchendes gefild
Zu seiner stadt. Noch standen plumpe mauer
Und würde10s gerüst von menschen frei
Und tag ... unirdisch rein und fast erhaben.
Wir kamen vor sein still es haus, wir sandten
Der ehrfurcht blick hinauf und schieden. heute
Da alles rufen will schweigt unser gruss.

(I) Fr. von der Leyen : op. cit., blz. 205.
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Noch wenig stunden : der geweihte raum
Erknirscht : sie betasten um zu glauben .•.
Die grellen farben flackern in den gassen,
Die festesmenge tummelt sich die gern
Sich schmückt den Grossen schmückend und ihn fragt
Wie er als schild für jede sippe diene Die auf der stimmen lauteste nur h.orcht,
Nicht höhen kennt die seelen-höhen sind.
Was wisst ihr von dem reichen traum und sange
Die ihr béstaunet! schon im kinde leiden
Das an dem wall geht, sich zum brunnen bückt,
Im jüngling qua! und unrast, qual im manne
Und wehmut die er hinter lächeln barg.
Wenn er als ein noch schönerer im leben
Jetzt käme - wer dann ehrte ihn '? er ginge
Ein könig ungekannt an euch vorbei.
Ihr nennt ihn euer und ihr dankt und jauchzt Ihr freilich voU von allen seinen tri eb en
Nur in den untren lagen wie des tiers Und heute bellt allein des volkes räude ...
Doch ahnt ihr nicht dass er der staub geworden
Seit solcher frist noch viel für euch verschliesst
Und dass an ihm dem strahlenden schon viel .
Verblichen ist was ihr noch ewig nennt.
Alleen de besten dus zijn in staat het werkelike wezen van Goethe
te benaderen. Ook Karl Henckelliei zijn betekenis voor de dichterziel
vast in een vierregelig epigram :
Goethe.
Goethe, wenn je mir der Schmerz das Herz zerstach und verschnürte,
trank ich aus deinem Pokal,bebt ich in Wonne empor.
Wir sind ein siedend Geschlecht. Nur selten zittert ein Lied in uns
leis wie gebändigte Flut. Wogen schreien im Sturm.
Karl Henckell, tans in Berlijn, doch ten jare 1864 te Hannover
geboren, behoort ongetwijfeld tot de vruchtbaarste dichters van
zijn tijd wegens talrijke verzenbundels - waarvan « Trutznachtigall »,
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1891, en « Mein Lied», 1905, misschien het hoogst staan aangeschreven - doch die hem geen eens een vooraanstaande plaats onder zijn
genoten lieten behalen. Men voelt steeds dat zijn poëûe niet tot
bezonkenheid kon komen; zij schijnt bijna altijd wat opgeschroefd,
geforseerd. Weer in dit korte stuk, niet waar'? alhoewel het ten minste
raak verklankt hoe bovenaards een leniging het menselik leed in
Goethes werk kan gaan zoeken.
Vit eenzelfde inzicht sprankelde het gedicht « Goethe», dat Max
Barthel ondertekende. In een vroeger opstel (I) hadden wij reeds
gelegenheid op deze Interessante dichter onder de huidige jongeren
in Duitsland te wijzen. Geboren te Loschwitz bij Dresden, anno
1893, verblijft hij tans te Berlijn, na een woelige jeugd, in onverdroten arbeid die hem op onderscheiden literair gebied tot een vruchtbaar
schepper verhief. Dan ook reeds herinnerden wij aan het gedicht,
dat een dankgebed tot de gevierde dichter is.

Goethe.
Es war in einer schweren Stunde
an einem grauen Regentag,
wo wie ein Rudel toller Hunde
die Mörser knurrten, Schlag auf Schlag.
Wir hörten die Granaten heulen
in unserm finstern Versteek,
die schlugen dann wie Riesenkeulen
und mischten Blut und Hirn zu Dreck.
Wie Tiere schrien die Kameraden
und stöhnten in den schwarzen Dampf,
im hohlen Sausen der Granaten
erstarb das Blut in Schreck und Krampf.
Ich sah die schwarzen Schatten tanzen,
im Herz quoll auf Gebet und Fluch da riss ich gierig aus dem Ranzen
ein abgegriffenes schmales Buch.
Vnd bei der blassen Abendröte,
die schüchtern durch das Trübe brach,
(1) «Ontwikkeling », 1931, blz. 313-357 : Van het westelik Front wat nieuws.
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las ich im guten Wolfgang Goethe
die kleinen Frühlingslieder nach.
leh weiss nicht, was sich in mir dehnte,
da brach um mich der harte Zwang,
ich weiss nicht, was sich in mir sehnte
im wunderlichen Ueberschwang.
Da schrie in mir die Lust zum Leben
und jubelte ihr Gloria,
sich tausendfä1tig ZU erheben
und - war noch nie dem Tod so nah.
Da fühlt' ich aus den wilden Wehen,
aus all dem Quall und Schall der Wut
sieghaft den neuen Mensch erstehen !
edel, hilfreich, gut.
Want onmiddelliker kan niet worden betoogd, hoe optiegend de
kunst van Goethe werkt, hoe fris en onvergankelik de levensûn
daarin trilt ! mensen, geketend in een hel van laaiende verschrikking,
verstompt in het verdierlikendst bedrijf, heft ze naar de stralende
hoogten van zuivere droom en onwankelbare hoop. Goethes betekenis
als dichter vermag men niet schriller te belichten!

De bijdrage van Marnix Gijsen over Faust-vertalingen verschijnt
in een volgende aflevering.
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Liefdes geur in de dingen
Z66 dierbaar zijn de dingen mij geworden,
waarin herinnering is opgehoopt :
het huisraad, het gerei, de klok die loopt
door het bestel der lang gewende orde; z66 verteederd verwijlt blik en gedachte
bij hun gedienstige gestaltenis,
dat ik soms twijfel : werden zij tot machten
waarfusschen de ziel zèlf gekluisterd is?
Maar neen, ik weet : alléén omdat zij vingen
den langen straal van liefdes licht aanschijn,
is 't, dat gedachte en blik de stomme dingen
liefkoze', of zij levende wezens zijn.
Tot geen afgod werd mij hun lijflijkheid,
maar zij zoog in zó6 zoete liefdesgeuren
dat uit hen àl het liefst en zoetst gebeuren
mijns levens opstaat, en zich om mij vleit.

Hennette Roland Holst.
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VERZEN
van

ROEL HOUWVINK.

I

Vrouw met Bloemen
Van zichzelve ongeweten,
door geen spiegelbeeld verraden,
is zij sluimrend neergezeten
in den hof van God's genade tulpen bloeien aan haar voeten,
meien met hun bloesemspranken
haren teedren slaap ontmoeten,
dicht omkruifd van winde-ranken niemand kent dit droomen-zoete
dan wie over dood's ravijnen
reeds God's engelen begroetten
bij haar lijfelijk verschijnen.
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II

Aan den Dood
Hoevele malen, dood, zijt gij voorbijgegaan
vlak onder mijn geopend raam 1. ••
maar niet heb ik uw voet gehoord
en niet verstaan uw minziek woord.
hoe vaak, 0 dood, heb ik in uwer armen krocht
gerust van een verloren tocht 1. ..
en sluimerde bevrijd van wee,
of 'k in mijn liefste's armen leê.
hoe dikmaal, dood, ben ik uw lust ontvlucht
en losgebroken uit uw tucht 7...
en toch zwelt in mijn smallen schoot
gestaag uw duistre vrucht, 0 dood 1
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lil

Laatste oogenblik
Zij hadden reeds z;ijn handen saamgelegd
en hoog getrokken het verfomfaaid laken,
opdat geen vreemde 't schrikkelijk doodsgevecht
met z;ijn ontstelde blikken zou genaken.
schaduwen sloten reeds den valen mond,
blinkende vliegen vingen aan te plagen
der lippen leêg gebloede wond ...
maar nog was hij niet ganschelijk verslagen.
want eenmaal nog riepen zijn oogen luid
het licht in hunne schemerdiepten binnen
en als een kind met gulzig kreungeluid
dronk hij z;ijn laatsten dag van het besmeurde linnen.
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IV

Rusland en Wij
amare mundum in Deo
Wie zal V vinden
waar Gij gezocht zijt
door deze blinden
in zichtbaarheid t ..
eer zal V dragen
een in zijn armen
van die V jagen
zonder erbarmen.
wie zal V hoeden
in dezen nood?
wij die V voedden
met gal en dood?
wie kan ontrooven
Vws hart's onbesmetheid,
die immer boven
toeval en wet zijt!
wie zal V vinden
waar Gij gezocht zijt
door deze blinden
in zichtbaarheid?...
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De Doode
door Frans de Wilde.
Wij hebben niets gemeens meer met elkaar,
Wat daar nog ligt van jou, bleek op de baar,
Ben jij niet meer; zoo kenden we je nooit,
Zoo ongenaakbaar stroef en streng getooid
In dit diep zwijgen ••• W'hebben eens bemind
Een mensch die was lijk j ij eens waart als kind
En man; maar plots uit onzen kring verdween,
Waarom, naar waar, weet van ons allen geen.
Nu staan wij hier, verward, met brandende oogen
Te staren naar hem die ons heeft bedrogen,
Niet hier noch elders op deze aard' meer is,
En niets ons liet dan dit vreemd, wreed gemis.
16-1- 1 932.
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Kleine Suite
door Pieter G. Buckinx.
I.

Op deze heldre sneeuwberg aan der aarde blauwe grenzen
01 dit smal lichaam in dit sierlik licht
alsof geen koorts door deze handen vlamde
alsof geen bloed door deze polsen sloeg
zo sierlik wit - en eenzaam.
De spiegelende spiegels van uw ogen
waarin nu niemand nog het rusteloze vuur der vlakten vindt
de natte spiegels van uw natte ogen
die wit en sierlik in dit licht verslensen
op deze heldre sneeuwberg aan der aarde blauwe grenzen.
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11.
Als deze kille aarde dalwaarts roept
dit smalle lichaam, dees albasten handen
01 wild onzichtbaar vuur
dan luistert gij aan 't snelle vlieten der rivier
vindt gij uw ogen tussen 't groene wier
tussen de bloemen
vloeibaar glas
vindt gij uw lippen vlammend vuur
zoeken uw lippen het koele water
vinden uw lippen de koele mond
tussen de bloemen de wieren branden
hoog als het vuur van uw vlammend bloed
vloeibaar kristal uw albasten handen
tusSen de bloemen
slaapt gij voorgoed?

40 1

De draad die verloren liep
door Aug. Van Cauwelaert
De raadsman van den koster vroeg even het woord en zei
Meneer de Voorzitter, ik verlang me Burgerlijke partij te stellen
en verzoek U me daarvan akte te verleenen. Want de betichten
hebben de eer belasterd van een eerbiedwaardig man. Zij hebben
zich niet geschaamd dingen te vertellen over hem en een jong meisje~
die van aard zijn om mijn klient aan de openbare verachting bloot
te stellen. Het gaat me niet aan wat ze over dat meisje vertellen;
ik pleit niet voor haar; het is mogelijk dat ze lichtzinnig is geweest
en zelfs getrouwde mannen achterna loopt; ik neem aan ...
- Meester, mag ik U even onderbreken ...
- Ik neem in elk geval niet aan dat ze mijn klient belasteren;
hij is een deftig man en hij oefent het eerzaam beroep uit van koster,
zooals zijn vader en zijn grootvader hebben gedaan. Hij geniet de
volle achting van de geestelijkheid en van de burgerlijke overheid
en van ...
- Meester laat me even toe U te doen opmerken ...
- En van al de deftige burgers der gemeente ...
- En van de omliggende gemeenten, fluisterde de koster
hem toe.
- En van de omliggende gemeenten, bevestigde zijn raadsman.
Maar die acht betichten daar, acht vrouwen, die haast alle zelf getrouwd zijn en kinderen hebben, die hebben, zooals de getuigen
onder eed zullen bevestigen, de onbeschaamdheid gehad de eer
van mijn klient en de rust van zijn gezin ...
De Rechter stak zijn arm op als een baanwachter die een trein
doet stoppen en zei : Dat zult ge straks pleiten, nadat ik de betichten
en de getuigen zal onderhoord hebben.
De deurwaarder trok de deur van de getuigenzaal open
en riep :
De Puydt Constance.
Wacht nog even, zei de Rechter; ik wensch eerst de betichten
te ondervragen.
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- Vander Plancken, Philomena.
De eerste betichte stond recht.
- Wat hebt ge aan Marie Verschoren verteld over den koster
en dat meisje?
- Niets.
- Maar Marie Verschoren bevestigt het.
- Dan liegt ze.
- En wie had u verteld dat de koster en dat meIsJe •••
- Niemand.
- Maar ge hebt er toch over gesproken met Marie Verschoren.
- Dat zijn leugens.
- Indien ge 't niet van een ander hebt gehoord dan hebt ge
't zelf bedacht en voortverteld, dat is nog erger...
- Ik heb niets gezegd.
Ze ging zitten en keek naar den vloer.
- Verschoren Marie, zei de rechter.
De tweede betichte stond recht en stak twee vingers op :
Meneer de rechter, zei ze, ik zweer bij God en al zijne heiligen .•.
Maar de rechter onderbrak: Ge hoeft niet te zweren, alleen
te antwoorden op de vragen die ik stellen zal.
- Waar heeft Philomeen Vander Plancken u over den koster
en dat meisje gesproken?
- Bij Tanske de Puydt, in de café.
- En was daar nog ander volk omtrent?
- Niemand als Philomeen en haar man.
- En hoe heeft Vander Plancken dat gezegd?
- Dat zal ik U vertellen, meneer de Rechter; we zaten met drieën
aan tafel, ik, Phiomeen Vander Plancken en haren man •.• En
toen kwam Tanske van achter haren toog en vroeg: Wat zal er
u believen. En daarop zei Philomeen : Mieke, zei ze, zeg wat
ge drinkt; vandaag betaal ik, het kan er af. En opeens ziet ze
daar op straat den koster en den secretaris voorbij gaan en ze
springt ineens op en ze roept zoo hard dat ze 't bijna op
straat konden hooren : pas op voor de rossen. En daarop schiet
Tansken achter haren toog in een lach en ze zegt: Ah, ge weet
er ook iets van. Ja, zei Philomeen, ik weet er alles van. En daarop
vroeg ze aan mij: weet gij hoe oud Amandine van Lowiske Stuyck is?
Ja ik, zei ik, want ze heeft hare eerste Communie gedaan samen met
ons Jozefa. En daarop zei Philomeen : ge moet uw honden thuis
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houden, maar ge moet tegenwoordig ook uw meiskens thuis houden;
en ge moet 2;e vooral bij geen jongmans laten werken. Dat 2;eg ik.
- Maar, onderbrak de Rechter, heeft 2;e Leonard Vyncke
vernoemd of althans gesproken van den koster?
- Dat weet ik niet meer, meneer de Rechter.
- In elk geval, vermits de koster daar voorbij kwam en er
spraak was van ros haar, hebt gij begrepen over wie Philomeen
het had?
- 't Is al 2;oolang geleden, dat kan ik niet meer 2;eggen.
- Heeft Philomeen Vander Plancken iets bepaalds, een precies
feit, over Leonard Vyncke en Amandine Stuyck verteld?
Maar het was vergeefsche moeite; de betichte beweerde 2;ich
niets meer te herinneren; en de derde betichte kwam aan de beurt.
Dat was Peeters Hortense, een vrouw van rond de vijftig, kort gestuikt en bruin verbrand. Ze verfrommelde haar handtaschje en
2;e keek schuin naar de 2;oldering.
- Luister, ~ei de Rechter, einde Juli ~ijt ge samen met Verschoren Marie gaan helpen koren binden bij Alfons Veraart, en toen
ge naar huis gegaan 2;ijt ongeveer aan het koetshok van den Notaris
heeft û; u iets verteld van den koster en Amandine Stuyck•••
De betichte bleef starrelings naar den hoek kijken, haar ge2;icht
vertrok rond haren mond en hare oogen en ~e stotterde : da... da ••.
wee ..• weet ik nie ••• nie ••• m•• meer.
- Maar wie van u beide heeft gesproken van : oud 2;ot en
van kussen en lekken?
- Mie ... Mieke Ver ••• Ver••.
- 't Is goed, 2;ei de rechter. En daarop hebt ge gevraagd••..
- Da... Da... wee... wee ...
- Ja natuurlijk dat weet ge niet meer. Ik 2;al dus uw geheugen
wat helpen opfrisschen. Heeft Verschoren Marie u dan niet ge2;egd
dat Amandine, ieder maal 2;e op den schoot van den koster kwam
2;Ïtten en ûch eens lekker liet kussen een half frankske kreeg en
een reep chokolade •••
- Da... da... wee ...
- En heeft 2;e er niet bijgevoegd dat Amandine op éénen dag
vier en halve frank had verdiend?
- Da...

da... wee...

- Maar wat hebt ge dan 2;elf verteld aan VerhuIst Justine?
- Ju... J\l:s... Justine?
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- Ja, Justine, of Stieneke zooals ge haar noemt?
- Ha... Ha... ja... ni-niks ... ke heb ...
- Kom, zei de rechter, de volgende.
Hortense Peeters keek eens naar Marie Verschoren, lachte met
de linker helft van haar gezicht en ging weer zitten.
De rechter deed teeken aan de vierde betichte en Stieneke
Verhulst stond recht.
- Meneer de rechter zei ze, ik zal U juist zeggen hoe 't gegaan
is. Ik had aan ons Jeanneken beloofd da ze, als ze de eerste was in
Catechismus, nen boterham met gerezen suiker kreeg. Want dat
eet ze zoo geerne. En als ze dien Zaterdag thuis kwam, was ze de
eerste. Moeder zei ze, krijg Ik...
Maar de rechter onderbrak : en dan zijt ge naar den Winkel
gegaan en daar hebt ge Hortense Peeters ontmoet.
- Neen, meneer de Rechter, zOO IS 't niet gebeurd. Daar was
niemand in den winkel, want ik heb nog nen tijd moeten wachten,
en ik klopte eens met een stukske van vijf en twintig centiemen
op den toog; ik denk Marie is zeker in den stal; maar ze was niet
in den stal; want dan kwam ze en ze zei : ge moet me verexcuseeren
want ik had de bel niet gehoord; ik was juist bezig een ander papierken te plakken op ons slaapkamer...
- Maar dan is Hortense Peeters daar ook binnengekomen?
- Neen, meneer de Rechter, dat was later. Dan heeft Marie
mij een half pond gerezen suiker geriefd en dan vroeg ze : Stieneke,
vroeg ze zoo, hoe is 't ginder aan den molen? Goed, zei ik, als we
't maar goed kunnen houden. Ja, zei Marie daarop, dat is 't voornaamste.
Maar de rechter onderbrak weer: En toen is Hortense Peeters
binnen gekomen en als ge weggegaan zijt ...
- Neen, Meneer de Juge, zoo was 't niet, want ik had al betaald
en als ik wegging, ik was al in den gang, komt Hortense binnen en
ze zegt zoo : Ha Floeske, dat was op mij, dat zeggen ze al van als ik
nog een kind was, meneer de Rechter. Ha Floeske, zei ze zoo, als
ge een minuutje wacht, ga ik mee.
- Goed, zei de Rechter, ge wacht dus en ge gaat samen naar
huis.
- Neen, meneer de Rechter, zoo was't niet. Ik zal U juist zeggen
hoe 't gebeurd is; dat zweer ik bij God en al zijn Heiligen. We gingen
zoo samen en we waren al 't huis van Rinne Kool voorbij, want
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Rinne had nog door het bovenvenster geroepen i ze was waarschijnlijk
haar bed aan 't opmaken, want sedert dat heur Lowieke dat fleurus
heeft gehad slaapt Rinne langs den voorkant, zoo Rinne riep nog:
't Is goed weer hé vandaag. Ja, zeiden wij, alletwee, 't is heel goed
weer. En als wij juist voorbij waren blijft Hortense zoo ineens staan
en ze pakt mij bij den arm en ze zegt tegen mij: 't Is toch wreed, hé ...
'k Weet niet, zei ik daarop, wat is er wreed ? Wel van den
koster, zei ze. Van den koster, zei ik zoo, ik weet van niks, wat is
daar mee gebeurd? Weet ge dat niet, vroeg Hortense. Maar heel
't dorp weet het. En wie zou dat gedacht hebben van den koster,
zoo nen braven man. Ge ziet toch dat ge niemand meer kunt vertrouwen tegenwoordig ... En nog wel met zoo een jong meisken. Ge
zoudt, tegenwoordig bang zijn van nog een klein meisken naar den
winkel of uit werken te sturen ... En toen zei ik, maar Hortense zeg
me ne keer wat er met den koster gebeurd is, ik weet er waarachtig
nog niets van, zoo waar als ik hier sta. Allee, zei Hortense, en ze
keek zoo eens om, maar toen kwam Jef Van Dam daar achter ons
aan en die zei, dag alletwee en daarop zei Hortense : Ja, ja en ze
vertelde niet verder i omdat Jef daarbij was. Want Jef kan niet zwijgen, meneer de Rechter, dat is een echte lameer.
- Maar daarna heeft Hortense het toch verteld?
- Neen, meneer de Rechter, zoo was 't niet. Want ik ben nog
wel twee keeren blijven staan om Jef kwijt te geraken. Ik zei, ik
geloof dat er een steentje in mijnen slof zit. Maar Jef bleef ook staan
en zei : Kom Stieneke, ik zal er hem uithalen. Maar ik zei : allee,
allee, zoo nen meiskeszot ... En toen we aan Wannes van Tricht
zijn weide gekomen waren ben ik nog eens blijven staan en ik zei :
ik weet niet wat ik heb, ik ben vandaag zoo kort van adem. Maar
Jef bleef ook staan en daarop zijn we voortgegaan. Zoo is 't gebeurd, meneer de Rechter, dat Zweer ik op 't hoofd van ons
Jeanneken.
- Maar een eindje verder is Jef Van Dam den weg ingeslagen
naar 't Pannenfabriek en dan heeft Hortense het u verteld?
- Dat weet ik niet goed meer, meneer de Rechter.
- Maar ge hebt het zelf verteld aan Adeline Gebruers!
- Ik weet het toch niet meer, meneer de Rechter, ge moet me
ver excuseer en, want sedert ik over drie jaar die koude op mijne ooren
heb gehad, is 't precies of mijn memorie is niet meer zoo goed als
vroeger.
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- Maar Adeline Gebruers bekent het.
Adeline Gebruers sprong recht en zei: Zeker, meneer de Rechter,
ze heeft het mij gezegd. Ze moet het niet afstrijden, ze weet dat heel
goed. Ik zou U nog kunnen zeggen aan welken boom, want we zijn
daar een beetje blijven staan en toen heb ik nog mijnen bovenrok
over mijn hoofd geslagen, want er was nog al koude wind dien
avond.
- Maar wat heeft ze u eigenlijk verteld van den koster '?
- Precies zooals 't gebeurd is, meneer de Rechter. En ik heb
daarop gezegd : dat moest er van komen, Lowieske zou veel beter
gedaan hebben haar dochter thuis te houden; want ze weet heel goed
wie de koster is.
De deurwaarder moest den koster, die naar voren wilde, met
geweld tegenhouden, en de raadsman van den koster voer verontwaardigd uit: Ge hoort het, meneer de Rechter. Ze belasteren niet
alleen de eer en de reputatie van mijnen klient onder elkaar en op
de straat, ze schamen zich niet deze eerlooze aantijgingen in 't openbaar en voor het Gerecht te herhalen ...
Maar Adeline bleef staan en zei : En 't is toch zoo, meneer
de Rechter; en daarom heb ik het den volgenden morgen toen We
samen van de markt kwamen, gezegd aan Germaine Appelmans. Die
kon het bijna niet gelooven, want dat is nog een beetje familie van
den koster~ langs haar mans kant. Ze stak zoo haar handen omhoog
en zei : queUe affaire, queUe affaire, zei ze nog ne keer.
- 't Is niet waar, Meneer de Rechter, protesteerde Germaine
Appelmans, want ik ken geen fransch.
- Ze kent wel fransch, meneer de Rechter, ze kent zoo goed
fransch als ik; want ze is met mij op school geweest bij de zusterkes;
en ze heeft zelfs eens op de prijsuitdeeling een fransch gedichtje
moeten opzeggen. Zeker kent ze fransch. En zooals ik het zeg, zoo
is het.
- Wel Germaine Appelmans, vroeg de Rechter.
De betichte bleef zitten en zweeg.
- Wel, zei de rechter nog eens. Maar Germaine Appelmans
keek naar den grond en bleef zwijgen.
De achtste betichte, Rinne Van Pelt.
- Présent, meneer de juge, zei Rinne.
Rinne was de vrouw van den wagenmaker. Ze floot een beetje
terwijl ze sprak, want ze had links twee tanden te kort.
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- Zeg mij eens rech~innig van wie gij het vernomen hadt~
vroeg de rechter.
- Van Germaine Appelmans, meneer de juge.
- En waar heeft ze 't u verteld 1
- Ik zal het u precies zeggen zooals 't gegaan is, meneer de juge.
We waren samen den rozenkrans gaan bidden bij Wanne Muyshondt~
want Buken was gestorven. Dat manneken was jaren lang ziek geweest : alla ziek en niet ziek, hij ging en hij stond, maar hij was toch
niet lijk een andere i en op den duur is hij toch gaan liggen en dan
was hij seffens dood.
- Ja maar, dat hoef ik allemaal niet te weten, onderbrak de
rechter; zeg me eenvoudig en precies wat Appelmans Germaine
u over den koster heeft verteld.
- Ik zeg het precies lijk het gegaan is, meneer de Rechter~
want we zijn daar eerst nog tegen de muur blijven staan klappen,
Germaine en Mieke van den Molen en Wanne van Do. En toen
zei ik, ge kunt al goed voelen dat 't Baafmis is, de avond valt al vroeg.
Ja zei Germaine daarop, ik zal eens naar huis gaan; kom, zei ze~
geef me een stapke uitgeleide. Ja maar, zei ik daarop, ik heb niet
veel tijd, want ik moet nog kousen stoppen voor mijnen man. Alla
toe, zei Germaine, voor éénen keer, en ze deed zoo teeken met de
lippen dat ze nog iets moest zeggen. En dan ben ik meegegaan •••
- En waar heeft Appelmans Germaine het u verteld?
- Juist achter 't stalleken van den smid.
- En wat heeft ze juist over den koster gezegd.
- Dat durf ik niet herhalen,' meneer de Rechter.
- Speel hier geen comedie, en zeg woordelijk wat ze u gezegd
heeft.
- Ge moogt het me niet kwalijk nemen, meneer de juge, maar
ik durf niet.
- Maar ge hebt u toch niet geschaamd het voort te vertellen
aan Stephanie Wagemans!
- Ja maar dat heb ik zoo niet gezegd, meneer de Rechter,
neem het niet kwalijk.
- Wagemans Stephanie, bevool de rechter : Wat heeft Rinne
Van Pelt u verteld over den koster en dat meisje van Louise
Stuyck?
- Dat weet ik niet meer, meneer de Rechter.
- Luister dan: den derden kermisdag zijt ge met Van Pelt
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teruggekomen van de markt. Wat heeft Van Pelt u gezegd, toen
ge voorbij den tuin van den koster zijt gegaan? Bedenk wat ge hebt
bekend aan de politie.
- 0 ja, meneer de Rechter, nu weet ik het weer. Ewel we waren
zoo over \ een en 't ander aan 't spreken en over Lieske van Jef
den bakker die naar ,t klooster gaat en opeens kijkt Rinne zoo eens
op zij of er niemand in den hof van den koster staat en ze pakt, mij
zoo bij den arm en ze zegt heel stil: Phanie, zegt ze zoo, nu zoudt
ge toch moeten gelooven dat de wereld op zijn einde gaat... Op
zijn einde gaat, zei ik zoo... Ja waarachtig waar, zei Rinne, als ge
bedenkt dat ge op zoo een braaf en kristelijk dorp ne satyr hebt
zitten... Ne satyr, zei ik zoo ... - Ja, ne satyr, zei Rinne nog ne
keer en ze bekeek mij zoo... en ik wist niet wat antwoorden ... en
dan vroeg ze : ge weet zeker niet wat ne satyr is. Nee, Rinne, zei
ik, dat weet ik niet. Wel ne satyr, zei Rinne daarop, en toen keek
ze nog eens op zij en opeens ziet ze den koster aan zijn achterdeur
staan en ze geeft mij nen stomp tegen mijnen arm, kom zei ze, en
toen gingen we voort en eenige stappen verder zei ze : ne satyr,
Phanie, dat is iemand die achter de kinderen loopt. Achter de
kinderen loopt, zei ik zoo. Ja, die achter de kinderen loopt, zei
Rinne, dat is ne satyr. Ik wist dat vroeger ook niet maar Germaine
Appelmans heeft me dat geleerd. En als ge U omdraait kunt ge ne
satyr zien, zei Rinne.
- Maar heeft ze niet uitdrukkelijk gezegd dat de koster een
satyr was, vroeg de Rechter?
- Neen, meneer de Rechter, ze heeft den koster niet vernoemd.
- Maar ge hebt het verklaard in het onderzoek.
- Neen, meneer de Rechter, dat moet slecht opgenomen zijn.
- In elk geval hebt gij het zoo voortverteld aan Verreycken
Marie, in aanwezigheid van haar kleindochter Leonie.
- Als ze dat durft zeggen liegt ze, meneer de Rechter.
Hiermede was het verhoor der betichten afgeloopen en de getuigen konden voorkomen. De eerste die verschijnen moest was de
Puydt Constance, echtgenoote van Jozef Wils.
- Hoe oud zijt ge? vroeg de Rechter.
De getuige stond een oog en blik na te denken, dan zei ze : van
't jaar 72, meneer de Rechter.
- Uw beroep?
- Herbergierster.
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Daarop zwoer de getuige bij God en al zijne Heiligen de waarheid te zeggen, de volle waarheid en niets dan de waarheid.
- Wie heeft op Zondag, 26 Oktober, in uwe herberg gesproken
over den koster Leonard Vyncke en het meisje Amandine Stuyck.
De getuige haalde de schouders op. Dat kan ik niet zeggen,
meneer de Rechter. We hebben een huis van affaire, er wordt bij
ons zooveel verteld op een dag, ik geef daar geen acht op.
- Bedenk dat ge onder eed staat, waarschuwde de rechter,
en dat er zware straf staat op een valschen eed.
Maar dat maakte blijkbaar niet veel indruk op de getuige;
ik zeg de waarheid, zei ze, en keek eens naar den griffier.
- Er is in elk geval over den koster gesproken, zei de rechter
streng.
- Dat is mogelijk, zei de getuige, ik heb wel iets gehoord van
den koster of van de kosten of van de korsten of zoo iets, maar ge
kunt in een herberg op al die praat geen acht geven.
- Ik herhaal mijn waarschuwing, zei de Rechter, met nadruk
en toornigen blik. Indien ge niet de volle waarheid spreekt loopt
ge gevaar voor maanden naar 't gevang te gaan.
Maar de getuige bleef onberoerd en zei : daar is niemand die
kan bewijzen dat ik iets gehoord heb.
- Ga daar zitten, bevool de Rechter, misprijzend, en tot den
deurwaarder : de volgende getuige.
Toen kwam er een opgeschoten, mager meisje binnen, bleek
en beteuterd, met haar handtaschje tegen haar borst gedrukt. Maar
de rechter had weer een vriendelijk, bemoedigende uitdrukking en
zei : Kom, Leonieke, wees maar kalm en vertel ons eenvoudig wat ge
van de zaak weet. Ge zijt nog niet ten volle vijftien jaar geworden,
ge moogt dus nog niet den eed afleggen; maar ge moet ons de volle
waarheid zeggen, juist zooals het is gebeurd.
- Ja, meneer de Rechter.
- Ge waart dus samen met uw grootmoeder naar het lof
geweest en daarna zijt ge samen met Stephanie Wagemans naar huis
gegaan.
. - Ja, meneer de Rechter.
- En onderweg heeft Stephanie iets verteld over den koster?
- Ja, meneer de Rechter.
- En wat heeft ze juist van den koster gezegd?
- Ja, meneer de Rechter.
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De rechter schudde even het hoofd, dan : luister Leonieke,
ge moet niet bang zijn voor ons, vertel ons heel eenvoudig hoe
het gegaan is.
- Ja, meneer de Rechter.
Maar ze begon te waaieren met haar wimpers alsof ze zou gaan
schreien. De rechter merkte het en zei : Leonieken, ik zal u wat
helpen, dan zult ge u wel herinneren. Ge kent Amandine Stuyck,
niet waar?
- Ja, meneer de Rechter.
- Wel, heeft Stephanie Appelrnans daar toen niets over verteld?
- Neen, meneer de Rechter.
- Maar ge hebt het toch verklaard aan de politie. Luister
goed naar hetgeen ik u vraag, heeft Stephanie Wagemans aan grootmoeder iets gezegd over Arnandine Stuyck?
- Ja, meneer de Rechter.
- Ziet ge wel, triomfeerde de advokaat van den koster. Het
kost moeite om de waarheid boven te halen. Maar de getuigen zijn
bang voor die ...
- Niet onderbreken, bevool de rechter streng, het is al moeilijk
genoeg om een kind te onderhooren. Kom, Leonieken, vertel eens
verder ...
Maar Leonieken begon opeens te beven, ze verborg haar gezichtje
achter haar handtaschje en begon te snikken.
De Rechter bekeek het Openbaar Ministerie en hij bekeek den
advokaat van den koster en haalde hulpeloos de schouders op.
Leonieke mocht gaan zitten, en toen kwam grootmoeder binnen.
Verreycken Maria, weduwe van Petrus Jozef Van Ham. Ze droeg
nog een pijpenmutske en een groote gekleurde sjaal over de schouders
en ze liep gebogen, want z;e werd de volgende maand zeven en tachtig
jaar. Ze kon nog wandelen en werken zonder bril, maar haar linkeroog
waar een blauwachtig vliesken over lag was al jaren blind. Ze begon
zoodra ze voor den rechter stond : ik was met ons Leonieken naar
't lof gegaan en na 't lof zei Phanie Wagernans ...
Maar de rechter onderbrak haar : Steek eerst twee vingeren op
en zeg me na : Ik zweer ...
Maar Mieke Verreycken wou niet luisteren; het is zooals ik u
zeg, meneer de Rechter, zei ze, ik zou daarvoor toch niet willen liegen.
Na 't lof zei Phanie Wagemans alzoo : Mieke, zei ze, willen we 't
samen aftrappen. Ja wel, zei ik daarop, hoe meer zielen ...
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Eerst zweren, zei de Rechter weer. Zeg me na : Ik zweer de
waarheid te zeggen .•.
- Maar ikzeg de waarheid, mijnheer de Rechter, de volle waarheid, want ik zou daar niet willen tusschenkomen en lijk het gebeurd
is zoo zeg ik het. En daarop zei ik zoo : hoe meer zielen hoe meer
vreugd. En daarop ...
Maar de rechter hield ze weer in en zei nog eens traag en met
nadruk: Een getuige die niet voorafgaandelijk zweert moet worden beschouwd als een verstek makende getuige en wordt met boete bestraft. Steek dus de twee vingers op en zeg : Ik zweer de waarheid
te zeggen, niets dan de waarheid...
Maar de getuige schudde verdrietig het hoofd en daar kwam
water in haar keel en ze begon te stotteren. Meneer de Rechter
ge moogt me toch niet doen zweren; ge moet compassie hebben met
een oud mensch. Ik heb nog nooit van mijn leven voor een tribunaal
moeten verschijnen; en ik ben al zoo oud, ik heb misschien maar
eenige maanden meer te leven en ik zou toch niet willen den put
ingaan met nen eed op mijn geweten.
De getuige werd opeens heel bleek, ze greep naar iets onder haren sjaal en de advokaat van den koster en de derwaarder hadden
nog juist den tijd om haar op te vangen en naar buiten te dragen.
De zaak was nu gauw afgeloopen. De advokaat trachtte nog wel
uit de verklaringen van betichten en getuigen een bekentenis of
een bewijs te putten, maar het was duidelijk dat het al verloren moeite
was. De rechter verklaarde dat de feiten niet genoegzaam bewezen
waren, sprak de betichten vrij en verwees de burgerlijke partij tot
betaling der gerechtskosten.
Toen ze dat hoorden in de zaal was er iemand die in zijn handen
begon te kletsen en de betichten sprongen op en ze riepen door
elkaar, merci meneer de Rechter en ze liepen naar de deur.
Maar de koster bleek van woede riep dat iedereen het hoorde:
Dat neem ik niet aan, dat trek ik in appel.
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FRANSCHE LETTEREN
Op zoek naar een nieuw humanisme
door Marcel Lobet.

De kwaal die de wereld verteert.
Voor wie de intellektuee1e, moree1e en sociale stroomingen
nagaat, die onze eigenaardigen tijd doorkruisen, is het klaarblijkelijk
dat wij vooral door een geestelijke krisis gekweld worden. Het werd
reeds meer gezeid, en we mogen niet ophouden het te herhalen.
Boeken worden uitgegeven, die waarschuwen voor het gevaar,
die zelfs beweren, dat de beschaving ten onder gaat, dat we teruggaan
naar nieuwe Middeleeuwen, en die, alles te samen genomen, trachten
een nieuw humanisme in 't leven te roepen.
Terwijl de ekonomisten en de diplomaten aan de standregels
van een verbond tusschen alle volkeren werken, terwijl de politiekers
het pacifisme aanpreeken, zijn enkele denkers uit hun ivoren torens
neergedaald omdat zij het dreigende gevaar voorvoelen; thans trachten ze een samenwerking tot stand te brengen rond de menschelijke
gedachte. Er zijn er die het opnemen voor de Westersche beschaving,
door den vloed uit het Oosten bedreigd. Anderen, die in het Amerika
van de rationalisatie, van het Taylorisme, van den « standard» een
voorafbeelding zien van het Europa der toekomst, slaken een alarmkreet en dringen op het behoud van de kultureele tradities aan.
Maritain heeft reeds een tijd geleden den voorrang van het geestelijke (I) verdedigd terwijl Benda het verraad van de intellektueelen
aanklaagde (La Trahison des Clercs), Georges Duhamel heeft onlangs
voor onze oogen tafereel en uit de wereld van de toekomst (2) uitgebeeld. Fortunat Strowski heeft een portret van den modernen
mensch (3) geteekend, dat diepte bezit en tamelijk goed lijkt.
(I) Het is bekend dat de reeks (( Le Roseau d'or» (pIon, Parijs) in dit verbaad
de interessantste werken heeft uitgegeven: Primauté du Spirituel door Jacques Maritain; Un Nouveau Moyen-Age, door Nicolas Berdiaeff; Défense de l'Occident, door
Henri Massis.
(2) Scenes de la vie future. - Al de boeken van Duhamel werden uitgegeven door
den Mercure de France.
(3) L'Homme Moderne, Grasset.
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En nu, pas geleden, heeft een jong essayist, Daniel-Rops, die
terecht door de nieuwe jeugd als een schrander en betrouwbaar
leider wordt beschouwd, een treffend beeld opgehangen van hetgeen hij De Ziellooze Wereld (I) noemt.
Daniel-Rops is degene, die voor het naoorlogsch geslacht de
trouwste ontleding heeft gegeven van de tegenstrijdige stroomingen
die ons meesleuren. Hij is het oorbeeld van wat een rechtschapen
man - l'honnête homme - van de twintigste eeuw zou moeten
zijn: een man die het oordeel des onderscheids bezit, die op alle
dingen een helderen blik richt, die elke rechtzinnige poging begroet,
die elke nieuwe uiting onderzoekt om er den verborgen zin van te
ontdekken; terzelfdertijd ook een man met een hart, die de duizend
verschillende veropenbaringen van de moderne strevingen liefheeft,
en al wat de vreugden en kwalen van den mensch verraadt; kortom,
iemand die den nadruk legt op het menschelijke in elk werk, en aantoont hoe het aansluit bij de traditie, maar terzelfdertijd ook de eeuwige
beteekenis er van onderstreept.
Wanneer Daniel-Rops in 1925 « Notre Inquiétude» (2) publiceerde, verheerlijkte hij den" heftigen drang naar ontdekkingen, de
behoefte aan grenzeloosheid, de hoop op vruchtbare hernieuwing.
Hij keerde zich af van de « gestabiliseerden », van voorbarige indeelingen, van lichtvaardige besluiten, van die zedelijke onveranderlijkheid waaraan sommigen meenen te moeten vasthouden van hun twintig jaar af. De onrust was voor hem hartstocht naar het absolute,
behoefte om alles welkom te heeten en enkel de oppervlakkige beslui ten af te wijzen. In den grond was zij datgene, wat aan de ziel nieuwe
veerkracht en aan elk werk een eeuwigheidswaarde verleent.
In « De Ziellooze Wereld» erkent Daniel-Rops dat de onrust van
de menschen vooral van metaphysischen aard is. Hij verheft de stem
tegen diegenen die zonder schroom het al te goedkoope thema van
de onrustige jongelingsjaren uitbaten en alle onrust tot een laattijdige
adolescentie herleiden. Die onrust mag niet verward worden met den
angst voor het leven, en evenmin met de onvoldoende aanpassing
van het individu aan een technisch stelsel dat op de machine berust,
een stelsel dat de mensch in de wereld heeft gebracht zonder het
te weten, en dat hij nog niet beheerscht.
(I) Le Monde sans Ame, in de reeks" La Palatine • (PIon).
(:I) Librairie acadérnique P~rrin.
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Het zou ons te ver leiden moesten we nagaan hoe Daniel-Rops
over het machinisme den staf breekt. We krijgen daar zeer rijke en
gesloten bladzijden, die we naast de hekelende bladzijden van
Duhamel in Sc~nes de la Vie Future kunnen leggen en naast de bladzijden die Fortunat Strowski aan de machine wijdt in V Homme
Moderne.
Laten we er enkel bijvoegen dat de metaphysische onrust die
Daniel-Rops tegenwoordig huldigt een voorbode is van een nieuw
humanisme dat geen andere orde aanvaardt dan degene, die op zielegrootheid berust.
Een ander essayist, Paul Archambault, in ~ijn Lof van de
Onrust (I) wil aan de onrust een plaats inruimen « in de normale
voorwaarden van de zeke:rheid», omdat het zoeken niet eindigt bij
het dogma, omdat de wet van de 10 geboden het initiatief van de
persoonlijke ziel niet breekt, omdat de hoogste liefde niet voorgoed
het ongeduld van het hart stillegt, omdat de genade het streven van
den wil niet overbodig maakt, omdat de ontmoeting met het goddelijke het menschelijke verlangen niet bevredigt •.• Dit pleidooi is tenslotte een « sursum corda », dat ons herinnert aan het feit dat wij hier
beneden geen vaste woonst hebben en dat we al on~e krachten
moeten gespannen houden naar de plaats van rust, naar het volle
Leven.
Zoo ûen we dat de kwaal die de wereld verteert in den grond
niets anders is dan dat we God missen; en elk streven naar een nieuw
humanisme leidt onvermijdelijk tot het erkennen van den voorrang
van de bovennatuur. Want het baat den mensch niet geestdriftig te
leven, als hij dat deel van ~ijn we~en dat voor de volheid geschapen
iSt zijn ziel, niet in het W~en vastankert. Wat nut heeft hei voor hem
menschelijk te zijn, als hij niet in ~ekeren ~in goddelijk is? Zoo waar is
het dat de mensch, die in ~ic~elf geen reden tot bestaan vindl,
zic~elven enkel in God kan ontdekken. Maar dat weten enkel de
pelgrims naar het absolute, de anderen ~oeken langs velerlei
omwegen.

(I) Plaidoyer pour l'Inquiétude, Ed. Spes (parijs). Het loont de moeite dit pleidooi
van Paul Archambault te vergelijken met het werk van Edmond Lagrange L'Idée Victorieuse, Librairie du Dauphin (parijs), waarin onder meer de behoefte van den mensch
aan een ideaal wordt aangetoond.
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Zoekers.
Zoeken is streven naar een synthese, naar de harmonie - een
steeds broze maar levende harmonie; zoeken is een drama van de
kennis. Fortunat Strowski, Georges Duhamel, Daniel-Rops, Paul
Archambault, al degenen over wie we het hadden zijn zoekers, maar
uitzonderlijk felle en hartstochtelijke zoekers.
Anderen brengen daarom niet altijd hun ideeën in li;vigen boekvorm samen onder een aanlokkelijken titel (L' Hamme Moderne,
Querelles de Famille, Le Monde sans Ame, Plaidoyer pour l'lnquiétude),
maar geven in hun tijdschriften of kranten de uitslagen van hun
onderzoek, de vrucht van hun studie ten beste. Hun bijdrage valt
niet te versmaden en van tijd tot tijd mag de aandacht wel eens op
hun verdiensten worden getrokken. Ik denk hier vooral aan Hubert
Colleye die aan « La Métropole » zoo'n treffende intellektueele werkzaamheid besteedt. Hij is meer dan een geestdriftig volgeling van
Bloy, meer dan een scherpzinnig en ruimdenkend kunstkritikus,
meer dan de dichter van Liege la Belle. Dat heeft Guillaume van den
Broeck flink doen uitschijnen in een korte monografie aan Hubert
Colleye gewijd (I).

Zwervers.
Er zijn nog andere zoekers, die, zonder tot de vlucht van de
methaphysiekers in staat te zijn, en zonder in de apocalyptischen
toon van de anti-conformisten te vervallen, ons toch bekoren door
hun wil om de wereld opnieuw te ontdekken, hun pogingen om de
volkeren nader bij mekaar te brengen. Dat zijn de trekkers naar verre
landen, de ontdekkingsreizigers van het wereldrond, die, op vreemden grond aangeland, alles weer van een nieuw standpunt uit beschouwen.
Zoo iemand is Pierre Daye, die in elk boek nieuwe uitzichten
opent, oorspronkelijke bemerkingen maakt. Ditmaal heeft zijn
zwerftocht hem, bij den aanblik van den wereldchaos, diep ernstige
beschouwingen in de pen gegeven. Na de schoone dagen op den
stillen oceaan (2), is hij in het verbrokkelde Europa (3) aangeland.
Hier staat hij weer als een waarnemer met onbenevelden blik
(r) Editions du Panthéon, Vestingstraat, 26, Antwerpen.
(2) Beaux jours du Pacifique, Editions Valois.
(3) L'EuTope en Morceaux, Uitgave van het tijdschrift Plans.
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tegenover de Europeesche ontreddering. Hij gooit ongetwijfeld
veel algemeen-gangbare gedachten overhoop, hij komt in botsing met veel vooroordeelen, maar wie kan het hem kwalijk
nemen in deze troebele uren, nu de menschen moeten wakker
geschud .worden opdat het menschelijke in hen weer tot zijn recht
komen zou.
De reiziger van de twintigste eeuw kan daarenboven geen bevrediging meer vinden, gelijk Montaigne dat kon, in het opwekken van
zijn ziel tot « voortdurende spanning bij het zien van on bekende en
nieuwe dingen»; reizen is voor hem niet meer « een encyclopedische
wandeling ten behoeve van ontwikkelde menschen». Hij moet
dienen; hij moet een goudzoeker zijn en niet zoozeer een toerist die
naar nieuwe landschappen en wisselende uitzichten verlangt. Zooveel
problemen rijzen thans voor de verscheurde en mishandelde volkeren
van de vijf werelddeelen op, dat men sympathiek tegenover die volkeren moet staan om op hen « la science de Phomme» te kunnen
toepassen. Dat heeft Pierre Daye gedaan waar hij de autonomistische
strooming op IJsland en het armzalig bestaan van de Lappen beschrijft in zijn boeiende reportage Middernachtszonnen (I). En diezelfde toon van genegenheid klinkt door in de Afrikaansche Brieven (2)
van Maurice Martin du Gard en in Marokaansche Lente (3) van
Henry Bordeaux.

Zielelandschappen.
Is het echter wel noodig gehoor te geven aan dien « oproep tot
de reis», dien elk hunkerend hart wel hoort, om den mensch te
kunnen ontdekken 1 Moeten we onze tegenvoeters opzoeken, langs
verre kapen voorbijzeilen, in 't hart van elk werelddeel doordringen?
Zijn dat de boeiendste avonturen? Neen, antwoorden de schrijvers,
die op ontdekking van innerlijke landschappen uitgaan, die geestelijke klimaten afbakenen, die onbekende of miskende Zielen en
Gezichten (4) doorvorschen, en Edele Harten (5) verheerlijken.
(I) Soleils de Minuit, Desc1ée de Brouwer.
(a) Courrier d'Ajrique, Flammarion.
(3) Un printemps au Maroe, PIon.
(4) Een reeks uitgegeven bij Armand Colin en waarin Baudelaire van Seillière
verschenen is. (Ames et Visages).
(5) Een reeks die bij Flammarion wordt uitgegeven. (Les Grands CCI'Iurs).
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We weten dat Ernest Seillière zijn leven aan de studie der psychologie van het romantisme heeft gewijd en aan zijn uitloopers in de
hedendaagsche litteratuur, vermits hij een Marcel Proust (I) in
't licht heeft gezonden, die alle bewonderaars van Proust in 't harnas
heeft gejaagd, gelijk nu weer zijn studie over Baudelaire de woede
van alle baudelairianen wekt. Laten we er, volledigheidshalve, bijvoegen dat zijn werk over ]. K. Huysmans (2) het de vrienden van
Huysmans onder vele opzichten niet naar den zin heeft gemaakt.
Seillière wil namelijk al die schrijvers in zijn stroeve synthese
inschakelen, op gevaar af zijn philosophisch kader uit mekaar te
zien springen. Het blijkt in alle geval dat Baudelaire, Huysmans en
Proust niet naar waarheid, niet in hun innerlijke waarachtigheid zijn
weergegeven. Deze portretten missen die mensche1ijkheid, die verband houdt met de « raison du creur que la raison ne connaît pas »,
die genegenheid die alle kille onbuigzaamheid uitsluit en die geen
plaats laat voor bijtende kleineering.
Justin Sauvenier meent, evenals zijn meester André Maurois
- over wie hij zoo pas een knappe en welgekomen studie heeft
geschreven (3) - dat weinig genoegens genoeglijker zijn dan een
literaire pelgrimstocht. We willen het graag aannemen, vooral als er
iemand te ontdekken valt van het gehalte van André Maurois, die
zoowel een scherpzinnig psycholoog als een bedachtzaam moralist
is. Een knappe studie, zeggen we, want de genegenheid van den
kritikus schaadt niet aan de scherpte van zijn blik en hij weet waarin
het werk dat hij bewondert te kort schiet. Een goedgeordende studie
ook, die Justin Sauvenier een plaats bezorgt tusschen de schranderste
essayisten. (Het zij ons, na dezen oprechten lof, vergund tusschen
haakjes te zeggen, hoe grondig slecht onder alle opzichten we den
roman van Sauvenier vinden - Une femme s'en alla (3).)
In het land van de ziel, onder de verschillende geestelijke klimaten, zijn er vele wegen. Al maakt elk onderzoek over den mensch
onze aandacht gaande, toch boeien ons, meer dan de andere, de
kritische studies vanuit katholiek standpunt. Die werden immers
ingegeven door den wil om de geestelijke waarden hiërarchisch te
rangschikken en ze berusten op een waarachtige methaphysiek. Zoo
(I) Nouvelle revue Critique.
(2) Grasset.

(3) Editions de Belgique.
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zijn de Katholieke Opstellen (x) van Victor Poncel buitengewoon
aantrekkelijk. Daar geeft de bevoegde kritikus van het tijdschrift
Etudes de twistgesprekken en het twistgeschrijf over geloof en goeden
smaak weer, deelt ons zijn beschouwingen aangaande de kristelijke
eischen op kunstgebied mee, en teekent een fijngenuanceerd portret
van Loti en Anatole France. Die lezing laat den aangenamen indruk
na dat hier een man van geloof aan 't woord is, die juist daarom een
man van goeden smaak mag heeten.

Het geestesleven onder het Zoeklicht.
Het debat over geloof en goeden smaak - even onvermijdelijk
als het debat over kunst en zedenleer - brengt ons vanzelf bij de
meesterlijke uiteenzetting die ons over het Probleem van de Katholieke Wijsbegeerte (2) gegeven wordt door Maurice Blondel, een van
de onvermoeibaarste vorschers. Nadat hij het raakpunt van het wijsgeerig en het godsdienstig probleem in oogenschouw heeft genomen,
bestudeert hij de mogelijkheid, de verwezenlijking van een kristelijke
wijsbegeerte. Frederic Lefèvre heeft vroeger Den Wijsgeerigen gang
van Maurice Blonde! (3) geschetst; hier brengt de wijsgeer zelf verslag uit over zijn onderzoek. Om het wegsterven van de organische
funkties van de wijsbegeerte tegen te gaan, stelt hij voor de geheimste
plooien van den geest en van het leven aan een grondig onderzoek te
onderwerpen, opdat de geest zijn geloof zou kunnen « verstaan en
verrechtvaardigen, in die mate dat wat mysterieus moet blijven
daarom niet rationeel of anti-moreel hoeft te zijn.)) Hier ook weer
blijkt de eerste zorg de ontdekking van een nieuw humanisme te zijn.

De Mensch en de Politiek.
Dit hartstochtelijk zoeken naar al wat specifiek menschelijk is
treedt ook op treffende wijze aan het licht op het gebied van de
politiek. Het klinkt tamelijk bevreemdend, dat een aantal jonge
Franschen, die zeer uiteenloopende opvattingen huldigen, samen
een bundel opstellen uitgeven onder den koenen titel Hernieuwing
(I) Essais catholiques, Librairie du Dauphin.
(2) Le probleme de la philosophie catholique, Bloud « Gay (20· cahier de la Nouvelle Journée.)
(3) L'ltinéraire philosophique de Maurice Blondel, Editions Spes.
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van de Politiek (I). Wel gaan ze meest alle van uitsluitend Fransch
standpunt uit, maar opvallend - vooral in de bijdrage van DanielRops, van wien we hooger spraken, en in die van Thierry Maulnier,
die een schoon werk over De Krisis in den Mensch (2) heeft uitgegeven - is de bekommernis om het behoud van de geestelijke waarden, om de aanpassing van de aktie aan de politiek, om het herstel
van 's menschen waarachtige grootheid. En dat is niet banaal.
We zien hoe in deze krampachtige, bloedelooze wereld de onrust
de denkers kwelt : schrijvers, leeraars, wijsgeeren, politiekers voelen
hoe de menschheid in gevaar verkeert en doen een wekroep over
de wereld gaan. En vermits het besef van de kwaal reeds een stap
op weg naar de genezing is hoeven we nog niet te jammeren over
den ondergang van de beschaving.

(I) Rajeunissement de la Politique, Editions Corréa.
(2) La Crise est dans l'Hamme, Redier.
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Ringsteken
De tijdschriften gaan voort de Goethe-literatuur met enkele
honderden bijdragen te verrijken. We hebben daaruit reeds een
drietal citaten gegeven in ons Aprilnummer. We laten er nog
enkele volgen.
Het eerste is de slotbeschouwing van graaf Robert d'Harcourt
over « Goethe et Ie Culte de la personnalité» in La Revue des idées
et des faits (18 en 25 Maart).
Utilisation respectueuse du temps, défense de la sensibilité, constant soud de la
croissance personnelle, cette vie, de quelque cöté que nous la retrournions, nous apparatt
dominée par une seule loi : celle du moi. Non pas Ie moi débile des neurasthéniques
qui « tombent dans Ie subjectif» et consument leur vie à se pleurer eux-mêmes, mais Ie
moi, nourri et gonflé de tous les sucs du monde, des grands dominateurs, des grands
carnassiers.
Merveilleusement perméable et disponibie, Goethe laisse entrer en lui la vie
universelIe. 11 ne fait point un pas vers e1le. Dans cette immobilité, il y a un manque
de chaleur humaine (I). Le mot égoïsme est plusieurs fois et comme involontairement
venu sous notre plume (2). C'est un mot auquel on n'échappe pas quand on veut écrire
de Goethe. On peut lui préférer d'autres termes : égocentrisme ou égotisme. Maïs au
fond tous ces vocables sont bien voisins. Certains ne sont que des euphémismes. Le
radical - ici ego - donne aux mots leur direction essentielle.
Tout, en définitive, converge vers lui-même, vers un moi transcendant, transfiguré et, aux heures de la vieillesse, se confondant avec l'univers.
L'histoire du monde avec ses destructlOns, ses éclipses, ses énormes alternances
lui apparalt comme un gouffre d'absurdités.
Je n'ai pas atteint l'age auquel je suis parvenu, dit-i! au chancelier Müller, pour
(I) Certaines de ses conversations attestent une cruel1e absence de sens social
et humain. Les fêtes de charité (concerts, soirées données au profit des pauvres Ie
faisaient penser aux restes de repas qu'on utilise à l'engraissement des cochons. L'un
de ses plus pénétrants historiens, Frédéric Gundolf, a souligné son caractère «antisocial ••
(2) Schiller l'employait déjà: Er ist an nichts zu lassen ein Egoist in ungewiihnlichen Grade (On ne peut prendre Goethe par aucun bout..• Un exceptionnel égoïste)
(lettre à Körner 2 février 1789). Goethe est à cette époque à ses yeux tout ensemble
un génie et une sorte de monstre fascinant. Cf. dans cette même leure si révélatrice :
• Même avec ses plus intimes amis, Goethe n'a aucun moment d'abandon, d'épanchement. 11 possède Ie don d'enchalner les hommes, mais garde toujours intacte sa liberté.
11 est bienfaisant, mais à la manière d'un Dieu, sans se donner lui-même. D agit ainsi
par calcul. Tout chez lui est calculé pour fournir Ie maximum de jouïssance à l'amour
qu'i! se porte à lui-mëme ».
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m'occuper de l'histoire du monde qui est bien la chose la plus absurde qui soit. Qu'un
homme meure, qu'un peuple sombre, voilà qui me laisse bien indifférent.
Cette vie immense n'échappe pas à la tristesse de toutes les vies qui ont refusé
leur part d'inquiétude humaine. Le chancelier Müller note en Goethe, sous toutes les
marques extérieures d'une inépuisable activité les signes secrets d'un « certain désespoir
intérieur» (eine gewisse innere Desperation). Au fond de cette prodigieuse sérénité, i1 y
a queIque chose de glacé et de morne.
«Qu'est-ee donc que la vie? dit-il une fois. On fait des sottises, s'occupe de
bêtises, se rend comme un imbécile au Rathaus, en sort un peu plus intelligent, pour
y retourner plus bête encore Ie Iendemain ».
« Je renonce à la société, dit-il une autre fois et tout à fait au soir de son existence,
et m'en tiens au tête-à-tête (en français dans Ie texte) avec moi-même. Je suis assez
vieux pour ne plus souhaiter que la paix. Je ne crois pas au monde et ai apprÎS à désespérer» (Ich habe keinen Glauben in die Welt und habe verzweifeln gelernt, à Müller).
I1 grandissait au milieu d'une génération qui ne Ie comprenait plus. n avait peur des
jeunes et de leur appétit de conquête. 11 lui semblait qu'ils s'avançaient contre lui pour
renverser la statue qu'il était devenu de son vivant illes voyait « monter à l'assaut-.
Pour «durer - il «s'enfermait, se cloitrait ». n se comparait à un vieux blaireau qui se
rend dans sa tanière pendant Ie long sommeil de l'hiver ou encore - et l'image est
d'une émouvante méIancolie - à la balle que les enfants après les jeux et la lumière
de l'été jettent dans Ie coin sombre de la maison.
Que cette ombre ne nous fasse pourtant pas négliger la magnifique leçon de
volonté qui se dégage de cette vie. Nous avons vu avec queUe force dans l'administration Goethe parlait de l'énergie que doit développer I'homme «pour résister au choc
infini et inlassabie de l'existence J. La résistance délibérée, lucide, inflexible à l'infatigable érosion de la vague, à toutes les «fuites » que sans reIache multiplie l'existence,
c'est Ie dur principe sur lequel s'appuie en définitive la grandeur de cette vie.

In het Maart-nummer van « Den Gulden Winkel)) schreef de
dichter J.-B. Bloem een artikel over Goethe, dat van meer nuchteren zin getuigt dan tal van in feestroes geschreven Goethe-huldigingen. Hij schrijft o. m. :
«Waarom er omheen te draaien? Ik heb mij nooit tot Goethe aangetrokken
gevoeld. Is dit, omdat hij de lievelingsauteur is van die wezens, die ik het meest ter
wereld execreer : zij die in kunst wat anders als kunst zoeken, de ernstige, beschaafde
conferenciers en hun publiek op vrijzinnig-protestantsche en nog erger conferenties,
de philosophen en dominees, die hun betoogen en preeken lardeeren met citaten uit
Faust en de rest, want Goethe is in dit opzicht een onuitputtelijke mijn. Misschien
gedeeltelijk, maar zeker niet uitsluitend. Het feit, dat Goethe die verfoeilijke bende
steeds tot zich getrokken heeft en nog trekt, is voor mij een bewijs, dat er in zijn werk
een element is, dat ruet alleen ten onrechte door die bewonderaars eruit wordt gehaald.
En nu weet ik heel goed, dat men iemand ruet zoo maar verantwoordelijk mag stellen
voor zijn aanhangers. De mode bijv. is zoo grillig, dat het niet uitgesloten is, dat zij
ook eenmaal eens, volgens het aloude spreekwoord van de koe en de haas, een schrijver
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van beteekenis zou uitkiezen. Maar dit is iets, dat alleen bij een hedendaagsch auteur
kan voorkomen, bij iemand als Goethe kan men niet meer spreken van mode in den
eigenlijken zin des woords.
Het is het oude liedje, men kan tot in het oneindige herhalen, maar het geeft
niets, nooit zal het publiek het begrijpen - ik bedoel niet het eerlijke en sympathieke
groote publiek, dat maling heeft aan kunst en de goede smaak heeft van liever naar een
voetbalmatch, die het interesseert te gaan dan naar een of andere kunst-voor-het-volklezing, die het verveelt, maar de hierboven al genoemde ernstigen en beschaafden, die
er in wezen precies even veel, of juister even weinig, van snappen, maar de schaduw
van hun ethischheid over alles, zelfs over dat wat het verst van hen afstaat: de werkelijke pOl!zie, werpen. Zij zijn onze groote, eigenlijk onze eenige, vijanden, zij zijn het,
die niet inzien, dat een gedicht is (of niet is), maar niet dit of dat is. Zij zijn, om tot
mijn onderwerp terug te komen, de lezers van Goethe bij uitstek en de eerlijkheid
gebiedt mij, te erkennen, dat Goethe hen voor een te groot deel inderdaad voet heeft
gegeven. Zij zijn het, die een, op enkele fraaie lyrische passage's na, dichterlijk onding
als de tweede Faust nog altijd als een der meesterwerken van de wereldlitteratuur doen
erkennen, gezwegen nog van de rest.
Ik haast mij echter, erbij te zeggen, dat men mijn waardeering van Goethe niet
alleen naar het zoo juist geschrevene moet afmeten. Er is namelijk in het lyrisch werk
een.deel, dat wel niet boven, zooals nog al te vaak wordt aangenomen, maar toch naast
dat van de grootste Duitsche dichters - Hoelderlin, Novalis, Brentano, C. F. Mayer
- kan worden gezet. - Het staat vrijwel geheel in den Divan. Het culmineert in dat
onvolprezen gedicht, dat hij schijnt geschreven te hebben in den nacht, dat zijn vrouw
gestorven was, en dat begint: • Sagt es niemand, nur den Weisen ", Hier hebben wij
meteen het voorbeeld van het ware gedicht,. dat het hoogste en diepste van het leven
openbaart en niet commenteert (zooals bijv. in den Faust meestentijds geschiedt). Een
negatieve eigenschap van zulke gedichten is ook, dat zij zich niet voor citaten leenen.
Een gedicht dat dit wel doet is, weliswaar niet altijd slecht, maar toch steeds van de
tweede orde (op zijn best). Uit den Faust kan men tot in het oneincltge teksten voor
preeken halen (wat dan ook naarstiglijk gedaan is, en hoei), uit een gedicht van Leopold
of Yeats niet.
Ja,het valt niet te ontkennen. Goethe is zeer vaak te kort geschoten, in die hoogste,
meest karakteristieke eigenschap van groote kunst : het gratuite, het nuttelooze, in den
hoogsten zin (die voor den geletterden ethischen philister - gelukkig - voor eeuwig
verborgen zal blijven). Dit komt er ten slotte echter niet op aan, daar hij die hoogste
kunst toch ook gegeven heeft. Maar het was noodzakelijk, tegenover de kritieklooze lof
van ZOO vele en meest verdachte zijde, dit uit te spreken.
Dit alles neemt niet weg, dat de eerste Faust, al behoort het dan ook niet tot de
allergrootste werken van de wereldliteratuur, toch een fraai en interessant werk is ••
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Boekbespreking
G. DUHAMELBT: ChandeZeur. (L'Année en Fêtes pour nos enfants). IDustrations de
Pierre Dubreuil. - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 10 fr.
Dit boek is al even mooi, als de twee vorige, uit dezelfde collectie die de innige
schoonheid van Kerstmis en Drie Koningen begrijpelijk maken voor kinderen. Het
boek van G. Duhamelet geeft ons al wat Lichtmis betreft, en in 't gemoed van een
christen mensch leeft in betrekking met dat feest : beteekenis, overlevering, gebruiken,
ja zelfs spreekwoorden. Aanschouwelijk en levendig verteld, en juist geschikt om door
meisjes en knapen met belangstelling gelezen te worden.
L. D.
DMITRI NOVIK et VICTOR LLONA : Pierre Ze Grand. (Bibliothèque «Historia »).
vol. - Jules Tallandier. Paris.
Rond de al te weinig gekende figuur van Ruslands grootsten vorst heeft de legende
zijn weefsels gevlochten, en hem nu eens bijna caricaturaal, dan weer als een bloeddorstig dwingeland voorgesteld. Schrijvers van dit uiterst interessant boek hebben
getracht een streng geschiedkundig werk in een letterkundig kader te geven. Levendig
rijst voor ons het beeld op van den genialen man, die bijna nog een kind, en trots alle
tegenkanting, afstand, vijandelijke listen en lagen, het gezag stevig wist vast te grijpen en
handhaven. Met ijzeren vuist en stalen wil, gelukte hij er in van zijn land - tot dan toe
achterlijk, half barbaarsch, en zonder gezag tusschen de Europeesche machten - een
machtig keizerrijk te maken. Zijn schrandere geest, zijn veelzijdig verstand, zijn soepele
diplomatie schiepen wonderen. Bouwkunst, vloot, leger, handel, nijverheid, onderwijs,
wetenschappen, kunst, niets ontsnapte aan zijn bedrijvige aandacht, en overal trad hij
op als een geniaal hervormer. Zeker is hij niet altijd kiesch in de keus der middelen,
noch van wreedheid of al te ruwe hardheid vrij te pleiten : getuige zijn onbarmhartig
optreden tegenover de eens zoo geduchte strelitzen en tegenover zijn eigen zoon Alexis ;
maar welke verantwoordelijkheid dragen hierin de afschuwelijke scènes welke hij in
zijn kinderjaren bijwoonde, en waarvan de indruk nooit uit zijn ziel uitgewischt werd?
Een aller interessants werk. - Zij die belang stellen in geschiedenis zullen het
L. D.
met het meeste genot tot de laatste bladzijde lezen.
2

LUDWIG BAUER : La guerre est pour demain. (a Morgen wieder Krieg a). Traduit
par Raymond Henry. - Bernard Grasset. Paris. - 15 fr.
Toen dit boek geschreven werd, ongeveer een jaar geleden, kon het voorkomen als
gewaagd en overdreven •••• A ce moment, Ie plan Hoover et Ie moratoire des paiements
ne nous avaient pas encore bercés de l'illusion du salut; à Paris, Ie chancelier Brüning
n'avait pas serré des mains aussi vides qu'amicales; à Londres, on ne s'était pas résigné
à laisser les choses tourner en rond et à cacher sa méfiance sous un excès de bon vouloir
apparent; les banques et les Bourses allemandes n'avaient pas fermé leurs portes et la
livre sterling continuait à avoir Ie teint très suffisamment fIeuri ••• » Nu dat dit altes wel
gebeurd is en het Pond jammerlijk gezakt, moet de toestand nog veel dreigender geworden zijn. Met klaren blik en zonder eenige vooringenomenheid bestudeert schrijver
den toestand der zaken in Europa. Weinig illusies heeft hij over den Volkerenbond, die
zijn onmacht maar amper kan verbergen; over de onbaatzuchtigheid der verschillende landen tegenover malkaar, en uiterst nuchter ziet hij het doodelijk gevaar in van
een nieuwen oorlog voor Duitschland. Nieuwe Cassandra, waarschuwt hij zijn land
tegen de nationalistische ophitsingen, die het naar den afgrond drijven. Hij weet dat
Duitschland, moest het zelfs tegen alle waarsclrijnlijkheid in den oorlog winnen, toch te
niet zou gaan met heel onze beschaving. Hij weet ook dat hetgeen Duitschland wil
bereiken door het vernietigen van het Verdrag van Versailles, van belachelijk weinig
waarde is tegenover den prijs dat het kosten zou. En hij weet ook waar het gevaar ligt,
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en wie eens te meer de aanvaller zou zijn. Hem zal men geen appelen voor citroenen
verkoopen. Verbluffend is zijn onpartijdigheid, alsook de stevigheid van zijn gezond verstand: ook loont het boek zeker de moeite gelezen te worden. Toch is er een factor,
waarmee zijn volkomen scepticism, zijn materialistische opvatting der zaken hem niet
toelaten rekening te houden en die toch moeilijk kan weggecijferd worden, we hebben het
in den laatsten oorlog meer dan eens kunnen vaststellen, - en dat is de Voorzienigheid,
die wel eens den draak houdt met de meest onomstootelijke waarschijnlijkheden. L. D.
JACQUELINE VINCENT : Nono et Cie. (Coll. Romans pour la jeunesse). - Desc1ée
de Brouwer et Cie. Paris. - Br. 9 fr. Cart. 12 fr.
Een heel mooi boek voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Een gelukkig gezin, vader,
moeder en acht levenslustige kinderen. Een aUereenvoudigst leven, een christelijke
opvoeding, zorgeloos stoeien in een grooten tuin voor de kinderen, maar voor de ouders
soms onrust voor de toekomst. En dan komt een schatrijke tante, die een der kinderen
wil aannemen; het oudste meisje verlaat den simpelen haard voor den welke zij, verblind
door de weelde van haar nieuw leven, weldra niets meer dan medelijden en zelfs verachting gevoelt. Maar de Voorzienigheid waakt over haar - en ook de schattige, kleine
Nono, die een oog in 't zeil houdt en een begrip ver boven haar jaren bezit. Annie zal
gered worden. Een boek vol hooge zedelessen, dat zijn jonge lezers zal boeien en tevens
L. D.
stichten.
Dr. FL. PRlMS : De Rechten van Brabant en van Vlaanderen op de Antwerpsche
Schelde. (overdruk uit Verslagen en Mededeelingen der K. Vl. Academie, Sept. 1931).
Erasmus Gent.
In het derde deel der Geschiedenis van Antwerpen gaf E. H. Prims reeds in aanhangsel «De Antwerpsch-Vlaandersche grens en het recht op den Scheldestroom -.
In deze studie werkt hij een deel der gegevens uit die hij bestudeerde voor het synthetisch aanhangsel zijner Geschiedenis; aan de hand van nieuwe dokumenten onderzoekt
hij de wederzijdsche rechten van den hertog van Brabant en den graaf van Vlaanderen
op de Schelde vóór Antwerpen. Het gaat hier voornamelijk over het «parlement»
d. z. langdurige besprekingen van 1315 waar de aanspraken der beide partijen in den
breede bepleit werden. Hij onderzoekt welke de rechten der beide partijen waren en
hoe iedere partij aan die rechten kwam, om dan te besluiten: de beide partijen hadden
ieder hun eigen, verschillende titels op de Schelde voor Antwerpen. De hertog kon
zich beroepen op de keizerlijke aanstelling, de graaf had voor zich een costuymelijkheid
die langzamerhand tot stand was gekomen.
.
Deze studie toegelicht door een 13 tal bewijsstukken vormen een flinke bijdrage
tot het historiek der Scheiderechten in de XIve eeuw.
J. U.
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déchiré. - Richard de Saint Victor : Commentaire du Cantique des Cantiques (fragments traduits par E. Ledef). - Poèmes de Jean de Bossche re, Lionel Giraud-Mangin.
Jean Glineur, Pierre Gueguen, Edmond Humeau. - Chroniques : Marcel Lallemand.
Notes sur l'Occultisme. - Robert Frognier, Notes sur une suite de rapports entre la
Science et la Philosophie. - Jean Glineur : Un Nouveau film de Charles Dekeukeleire.

43°

DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandschen Raad
van Redactie.

Het geheele werk hestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 15 1.-, ook betaalbaar in

achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaart(~n.
HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boek. handelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
ter inzage ligt.
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EMIL LUDWIG:

I

GOETHE

DE GESCHIEDENIS VAN EEN MENSCH

I

Met zestig prachtige illustraties.
Vertaling van MADELEINE nÖTHLINGK.
"Het ontzettend-moeilijke Duitsche proza heeft de vertaalster meesterlijk
beheerscht; ook Goethe's poëzie heeft zij, in de citaten, goed vernederlandscht."
N. Rott. Crt.
"Waar weldra de geheeIe beschaafde wereld zich ter eere van de herdenking
van zijn honderdsten sterfdag met vernieuwde aandacht verdiepen zal in de
onvergankelijke beteekenis van Goethe, daar mogen wij ons verheugen in het bezit
van deze voortreffelijk vertaalde Nederlandsche uitgave, die alleen reeds door
J. M. Ijssel de Schepper-Becker.
haar rijke illustratie een aparte waarde bezit."
"Beroemd is Ludwig's werk. En terecht. Want niet alleen getuigt 't van een
zeer diepgaande studie en 'n uitgebreide kennis, maar 't schenkt tevens 'n zeer
persoonlijk, dichterlijk geschreven phychologisch levensbeeld van een groot mensch
Dordt. Crt.
en dichter."
"Als wij de lectuur beëindigd hebben van Ludwig's Goethe-biographie, dan
denken we met een zucht van blijde verwondering : ziedaar Ilogeens een levend
menseh!"
Nieuwe Crt.
Prijs, 2 deelen in hoes, gebonden fr. 180," HET KOM PAS" G 0 0 S SEN S

&: Co.

MECHELEN

Compagnie Maritime BeIge
Naamlooze Vennootschap

Ste-Kathelij.en~t, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES : cC 0 MAR BEL., ANTWERPEN

Mubchappelijke Zetel:

CO N GO - L IJ N
Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONGO
VIA

TENERlFFE* - LOBITO* - BANANA* - SOMA - MATADI eD te1'1ll
door de prachtig ingerichte paketbooten.
Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.
• Enkel voor Panaglen.

LIJN OP OOST-AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oosl-Afrikaansche kust.
lIJ

LIJN OP NEW-YORK
Postdil'flst. Ieder 14 dagen.

lIJ

LIJN OP LA PLATA

Twce-maandelijkschc postdienst.
lIJ

LIJN OP BRAZILffi

Twee-maandelijksche postdienst.

UJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.
lIJ

LIJN NORD PACIFIQUE

Regelmatige dienst van Antwerpen naar San Francisco en Vancouver.
lIJ

UJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandclijksche postdienst (China en Japan).

lIJ AI deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassagiers
en enkele voor relligers 3< klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtingen zich Ie wenden tot de A«enten Bebeerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S ..A.
Ste-Kathelijneveat, 6], ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES: c AG E NMA RIN ., ANTWERPEN
TELEFOON: Nr' 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen)

N. V. Drukkerij Erasmu5, Ledeberg·Otnl

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

BEHEER VOOR

MARKGRAVELEI, 168

HOLLANO&N.INOIE
N. V. P. BRANO'S U.
VAARTWEG
HILVERSUM

BEHEER:

LEMMÉSTRAAT,12
ANTWERPEN

XXXIIE JAARGANG

6

MAANDSCHRIFT

JUN I
1932
INHOUD: Marnix Gijsen : GezelIe herdacht. - Kees Meekel : Van Rente
op Rente. - Marie Koenen: Ze kwamen. - E. P. W. Verkade : Monte Cassino. - föegen Bukdahl: Sigrid Undset en het Katholicisme. - G. Walschap :
Vermeylen. - Dr. René Lenaerts : Muziekkroniek. - Ringsteken. Boekbespreking. - Inhoud van Tijdschriften.

DIETSCHE WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

BEHEER

MARKGRAVELEI, 168

I

LEMMÉSTRAAT, 12

ANTWERPEN
De abonnementsprijs bedraagt 65 fr. (te storten op
postcheckrekening G . Walschap. Antwerpen 89566.)
Voor Holland en Koloniën: N. V. Uitgeversmaat~
schappij P. BRAND. Hilversum: Prijs 8 gld.

Wie zijn aflevering den 250n der maand niet
heeft ontvangen, gelieve hiervan onmiddellijk
kennis te geven AAN HET POSTBEHEER zijner
woonplaats; NIET aan het beheer van het
tijdschrift.

INTELLECTUEELE VLAMINGEN
GEDENK HET SPREEKWOORD

MENS SANA IN CORPORE SANO
om dit te verwezenlijken is WARM
water in het huishouden onontbeerlijk
HET BEST TE VERKRIJGEN MET

"ECLIPSE"
TOESTELLEN
FABRIKANTEN :
Toon~alen

SCHILTZ

GEBROEDERS

:Kloosterstraat, 9, ANTWERPEN
Telefonzn: 250.01 - 294.56

Fabriek: Krijgsbaan, 167, MORTSEL
Telefoon : 990.68

Gezelle herdacht
door M arnix Gijsen.

Toespraak gehouden op de Vermeylen-viering te Brussel,
in het Palais des Beaux-Arts, op 9 Mei I932.
De vraag die ik mij heb voorgenomen te behandelen in de
sportieve vijftien minuten die mij zijn toegekend is deze : in hoeverre
kan Gezelle voor ons volk worden wat de groote nationale dichters
uit andere literaire gebieden voor hun vaderland zijn? Bestaat er
kans toe dat hij boven den tijd zou uitgroeien tot de edelste synthese
der kenmerken van ons volk? Zal hij aan de toekomende geslachten
schenken de bezieling die van een nationaal ziener, die van een
heroïsche figuur uitgaat? Zal hij voor ons worden wat Goethe is
voor Duitschland, wat Corneille en Racine zijn voor Frankrijk, wat
Dante is voor het eengeworden Italië? In één woord: zal hij vruchtbaar overleven?
De roem van een dichter bestaat, zooals wel meer werd
gezegd, uit de som van de misverstanden die rond zijn persoon en
zijn geschriften zijn ontstaan. In een eersten kring legeren rond zijn
werk, zij die het dagelijks in handen nemen, die het ten deele van
buiten kennen, die ervan hun brevier en hun handboek maken, die
er levenswijsheid uit putten. Daartusschen mengen zich de lui van
de strikte wetenschap, waarvan ik hier geen boos woord zal zeggen,
maar die het werk zoodanig liefhebben dat zij het wel eens dreigen
te verstikken onder hunne omhelzingen. In een tweeden kring bewegen zich diegenen, die eens in hun leven slechts, in het voorbijgaan,
met den dichter kennis maken, op school of elders. En dan komen in
steeds wijdere kringen degeen die een lied van hem kennen, degeen
die zijn naam hebben vernomen, en in den allerlaatsten kring, aan
den rand der uiterste duisternissen van het literaire en intellectueele
bestaan, treffen wij dat publiek dat van den dichter slechts de uiterlijke eigenaardigheden kennen; de witte kuif van Liszt, het weelderige haar van Chateaubriand en de pastoorstoga van Gezelle.
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Voor elk van die lagen, in elk van die kringen heeft de figuur van
den dichter een bizondere beteekenis. Telkens beantwoordt zij aan
een element in het wezen van die onderscheiden bewonderaars of
kenners en op iederen trap van die pyramide der waardeering ontstaan nieuwe misverstanden en verdraaide voorstellingen.
Over die min of meer foutieve voorstelling der feiten hoeven de
werkelijk berechtigde bewonderaars van den dichter zich niet drl:1k
te maken : de legende die rond een groot man ontstaat is een eeretribuut van het volk, een duidelijk teeken van den roem. Maar zooals
elke fabel een diep en schoon symbool bevat, zoo beantwoordt die
legende ook aan de intiemste verzuchtingen, aan de meest geheime
betrachtingen van een volk. Reeds nu bestaat er een populaire voorstelling van Gezelle, die steunt op de slagwoorden, welke in verband met zijn kunst meestal worden gebruikt en waarvan de voornaamsten zijn : zijn mystiek, zijn natuurgevoel, zijn kinderlijken
eenvoud, zijn taalparticularisme, zijn Vlaamschgezindheid, enz.
Laat mij toe, op een wijze die in haar nuchterheid eenigszins
ontheiligend schijnen kan, de bestanddee1en van Gezelle's roem na
te gaan en te zien in hoeverre zij samenvallen met wat wij als de kenmerkende eigenschappen van ons volk mogen aanzien. De vraag is
immers of GezelIe boven het Vlaamsche volk zal blijven uitgroeien,
of alle Vlamingen van de toekomst zich in hem zullen terugvinden,
of zij zich in hem zullen spiegelen en herkennen, in één woord in
hoeverre zij hem zullen begrijpen en dus ook tot hoelang hij werkelijk levend zal blijven onder ons.
Natuurgevoel, diep kristelijk levensbesef, onverwoestbare solidariteit met ons Vlaamsch nationaal levenslot, kordaat en volledig
particularisme, alles overheerschend gevoelsleven en een zeer vervaagd intellectualisme, dat zijn de kenmerken, die men meestal aan
Gezelle's werkzaamheid toeschrijft en daarin ook heeft de populaire
voorstelling van zijn figuur haar bronnen gevonden. Laat mij bij
elk dier elementen een oogenblik stilblijven.
Wij zijn in hoofdzaak een volk van boeren, slechts een klein
procent van o1l2;e bevolking leeft in gemeenten die den naam van
stad verdienen en dan nog is de gemeenzaamheid met de natuur zóó
groot dat wij wel een zeer artificieel leven moeten leiden om niet
onder den invloed te geraken van de agrarische geneugten. Een zeer
aanzienlijk deel van Gezelle's werk is natuurpoëzie, ik zou haast
zeggen poëzie van een godvruchtigen botanicus, van een hemelschen
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hovenierszoon dien hij was. De subtiliteit van het Vlaamsche landschap, dat element van bestendige onz;ekerheid, dat vluchtige, dat
duizendvoudig genuanceerde dat ons klimaat eigen is, heeft hij
lyrisch beleefd en zoo uitgezongen dat het niemand onverschillig
kan laten. Uit z;ijn werk werd niet zoo lang geleden een bloemlezing
samengesteld van gedichten die als onderwerp hebben De Boomen.
Men kan een volledig poëtisch herbarium, een gezelliaansch florilegium verzamelen uit z;ijn poëzie. Innig verbonden met z;ijn godsdienstige betrachtingen, echo van zijn priesterlijk en stichtelijk
didactisme, raakt deze dichtkunst ook hem wien deze bestanddeelen
vreemd zijn. Wat Mevr. Roland Holst dienaangaande schreef legt
van dit begrijpen getuigenis af : de religieuse inslag van Gezelle's
natuurpoëzie is voor den niet-geloovige geen hinderpaal. Over de
leefbaarheid van dit deel van Gezelle's arbeid na te denken is op zich
zelf reeds een vermetelheid. Zoolang wij als volk « der natueren
bloeme» zullen waardeeren, zoolang ook zal Gezelle monklend in
ons midden staan.
Zijn christen gevoelsleven waaraan zijn werk zoo uitbundig
en zoo bestendig uiting schenkt, beantwoordt eveneens aan de
elementaire levensopvattingen van ons volk. Wel laat de mystieke
inslag van zijn verzen de meerderheid onaangeroerd, wel blijft zijn
godsdienstige poëzie zonder onmiddellijk echo bij een vrij groot
aantal lezers in Vlaanderen, maar de christene geest die onze cultuur
eeuwen lang heeft gedragen en gevoed, die onze intellectueele en
moreele atmosfeer ook thans nog bijna volledig beheerscht en doordrenkt, zal steeds in Gezelle's dichtkunst voedsel vinden voor zijn
stichtelijk didactisme. Indien ik, zooals ik voor het vorige punt heb
gedaan, deze beschouwing met een bibliographisch argument mag
staven, ctan verwijs ik naar een heele reeks kleine religieuse tractjes
die Gezelle systematisch behandelen als de dichter van Maria, de
dichter van het H. Sacrament, de dichter van het H. Hart enz;. Dat
een dergelijke vulgarisatie mogelijk is behelst in zich een waarborg
voor zijn langlevendheid.
Dat wij als volk, om het zacht uit te drukken, nog steeds in een
abn or malen toestand leven, hoef ik u niet nader in herinnering te
brengen. Gezelle heeft het geestelijk ontwaken van ons volk bijgewoond en hij heeft er in niet onaanzienlijke mate toe bijgedragen.
Ons politiek pathos haalt zeer dikwijls z;ijn wapens uit het tuighuis
van zijn vaderlandsche gedichten. Ons heele Vlaamsch-politieke
435

leven werd van zijn woord geadeld. De slagwoorden die spontaan
opwellen bij elke Vlaamsche opluchting des gemoeds, zijn aan zijn
werk ontleend. Zij zullen zoolang hun volle schoonheid, hun volle
kracht bewaren dat zij aan een zedelijke betrachting van ons nationaal
wezen beantwoorden, en wij kunnen voorzien dat later nog, wanneer
wij in het volledig bezit van ons geestelijk erf zullen zijn getreden,
die liederen zullen opbewaard blijven in het geheugen van het
Vlaamsche volk zooals nog thans de Geuzenliederen opruischen
in ons hart. Gelukkigerwijze heeft Gezelle zich niet eenzijdig
uitgesproken voor één richting, voor één partij: hij is wat de politieke
partijen betreft God-zij-dank, onbruikbaar. Uit zijn teksten is geen
homogenen politieken gedachtengang op te bouwen, maar nergens,
op geen enkel moment is hij te kort gekomen aan die ondergrondsche
solidariteit die ons allen bindt. De golfstroom van het Vlaamsche
geloof, die warme vloed die voor den neutralen toeschouwer verborgen blijft maar die ons allen wanneer wij ons in de grijze massa
van het dagelijksche leven neerdompelen, schraagt en doorgloeit,
heeft ook Gezel1e als zijn natuurlijk element gevolgd. Zoolang wij
een strijdend volk blijven, zullen zijn lapidaire bevestigingen van
onze vlaamsche wezenheid, gelden. Dat het Vlaamsch te niet zal
gaan, denken misschien in deze stad nog enkele sukkelaars maar
toch zal dit historische woord nog lang in ons hart blijven naklinken.
De zelfbevestiging die in onzen strijd de sterkste hefboom is
geweest, dat gedurig accentueeren van wat ons eigen is, van wat ons
onderscheidt van vijand en verwordene, heeft voor gevolg gehad, heel
vroeg, de bijna afgodische vereering die wij gewijd hebben aan de
landelijke saveur, aan de locale kleur, aan het particularisme in al
zijn vormen en vooral aan het taalparticularisme. Ik ben van het
taalparticularisme een vijand, heel mijn wezen komt ertegen in
opstand, maar ik begrijp het als een wanhoopsdaad en als een daad
van groote liefde, ik begrijp het omdat op het oogenblik dat Gezelle
dien weg insloeg men van opvatting kon zijn dat er geen ander
uitkomst meer was en omdat hij zich sterk genoeg wist om onze
liefde, ten spijt van alle hinderpalen, te dwingen. Wat overbleef
moest bewaard blijven en juist daar waar het taaleigen het rijkste,
het fijnste en het zuiverste was heeft hij zijn oogst opgedaan.
Maar indien er in het werk van Gezelle van den beginne af een
Achilleshiel kon ontdekt worden, dan is het wel zijn resoluut parti-
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cularisme, zijn westvlaamsch absolutisme. Geen Brabander, geen
Limburger kan zijn werk onmiddellijk genieten zonder een woordenboek. Ja man muss in's Dichters Lande gehen om hem te verstaan,
maar laat ons toch inzien dat de expansiekracht van een dichter op
zeer ernstige wijze verminderd wordt wanneer hij zelfs zijn ontwikkelden lezer dwingt tot een kruiswoordoefening. Dat was van in den
beginne een gevaar voor Gezelle en dat gevaar zal blijven groeien
naarmate de taal van de Vlamingen erop vooruit gaan zal in eenvormigheid en zuiverheid.
Slechts een beperkt aantal gedichten van Gezelle, maar God~
dank de beste, zullen ten langen laatste aan die beproeving weerstand
bieden. In zijn taalkundige opvattingen, in zijn blinde voorliefde
voor het westvlaamsche schoon is hij wel een duidelijke uitdrukking
van onze localistische neigingen. Wat van onze cultuur gered werd
na een paar eeuwen ontreddering, bleef opbewaard rond den heerd,
in het kleine vaderland, onder de schaduw van den haan en den
torre. Nu wij ons van de folkloristische zevenzotterij, van de aandoenlijke verteedering over ons zelf losmaken, weg uit de Rumpelkammer , moeten wij dank weten aan wien op zulk een bezorgde wijze
al het mooie, al het levende heeft beveiligd.
In een van zijn verzen zegt Gezelle aan den bestemmeling :

Gij hebt gehoor en hart genoeg
om dichtertale te vatten .•.

en meteen zien wij wat hij spontaan als de basis zijner poëzie aanziet,
de musicaliteit en de gevoelswarmte. De gedachte speelt bij hem in
veel mindere mate een rol, en nu kan het vreemd klinken dat men
aan den dichter den eisch zou stellen in zijn werk gedachten vooruit
te zetten maar wij mogen niet vergeten dat een volk van een groot
dichter, van een nationaal heros, benevens de bekoring van zijn
taalmuziek, benevens de geheime beroering die hij in het hart verwekt ook eischt dat hij, aan wien hem leest, voor de rest van het
leven zou meegeven waarheden en wijsheden zooals die met duizenden in den Faust zijn bevat, zooals die in de Fransche en Engelsche
klassieken, zooals die in Vondel bijna in elk vers zijn te vinden.
Hier ook schiet Gezelle te kort. De Vlaamsche geest die halverwege
tusschen de latijnsche en de germaansche staat, tusschen de spontaan
intellectualiseerende en de spontaan voelende, reikt verder dan het
gevoelsleven zonder meer. Vondel blijft in zijn volledigheid, in zijn
437

ruischende woordmw;iek, in zijn rijpe en getourmenteerde wijsheid
onaangeroerd. Daarbij vergeleken lijkt mij het eenvoudige religieuse
didactisme van Gezelle een al te zwakke waarborg voor de toekomst ...
Maar ik vrees reeds enkelen onder u te hebben ontsticht. Wij
zijn hier ten slotte niet samen gekomen om Gezelle op de snijtafel
te leggen wel om hem in liefde en vereering te herdenken.
Indien gij nu op de vraag die ik bij het begin van deze korte
uiteenzetting stelde, een sommair antwoord zoudt verlangen dan zou
dit, mits enkele reserves, toch positief kunnen zijn. Dat Gezelle
blijven zal lijdt geen twijfel: hij heeft op uitzonderlijke wijze de taal
van ons volk gesproken en wat hij gezegd heeft raakte ons hart op de
allergevoeligste plaatsen. Maar ons hart kan veranderen, het blijft
niet aan dat zuivere sterke kinderhart gelijk van Gezelle. Ons gevoelsleven wordt wellicht niet dieper maar meer geschakeerd, meer ontsteld, minder hemelsch, menschelijker. Op dit moment zullen wij
van een dichter iets meer, iets anders vergen; dat wat Karel Van de
Woestijne ons heeft gegeven. Wij zijn niet meer de gothische menschen van Gezelle's gevoelswereld, het allerkleinste vaderland heeft
reeds voor velen een goed deel van zijn bekoring verloren. Maar bij
den aanvang onzer wedergeboorte heeft Gezelle, wellicht voor het
laatst, de sterkste karaktertrekken van ons volkswezen verwoord
op de volmaakste wijze. Sterke en oude cultuurvolkeren kunnen zich
een paar maal in den loop van hunne ontwikkeling de luxe van een
particularistisch dichter permitteeren. Mistral en Reuter - om twee
ongelijke sterren te noemen - hebben aan de Fransche en de
Duitsche cultuur niet geschaad, wel integendeel. Zijn wij niet een
zondagvolk '? toen wij in geestelijke en materieele armoede leefden,
hebben wij de weelde van een Gezelle gekend. Hij vroeg slechts
van den lezer gehoor en hart, zin voor klank en gevoel. Waar hij
voor de komende geslachten te kort kan schieten zal zijn wanneer
men van hem iets anders verwachten zal dan zijn eenvoudig,
zonnig, stralend wezen.
Zijn woord kan tanen, de beeldenaar van Lagae's medaIlle zal
slijten maar laat ons niet vergeten hoe deze man die niets had van
den leider, niets van den heerscher, aan ons allen Vlamingen enkele
bevrijdende woorden heeft meegegeven op den levensweg. Van die
woorden die wij als volk enkel te hooren krijgen van den politicus
in zijn jeugd, van den man der gedachte of van den ziener. Wie
over een eeuw de geschiedenis van ons geestelijk herworden wil
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schrijven zal die magische woorden als hoofding en voor zijn kapittels
opteekenen. Eén daarvan zal zijn het woord van Prudens van Duyse :
De taal is gansch het volk, een ander Men zegt dat tt Vlaamsch te niet
zal gaan en een derde, geachte vergadering, het ligt op uwe lippen
- het werd gezeid en geschreven door den man dien wij vandaag
eeren willen en het luidt : Wij willen Vlamingen zijn om Europeërs

te worden.
Ik ben van oordeel dat zij die aan een volk dergelijke Sesamas
hebben gezegd op het psychologische moment, die het dergelijke
sleutelwoorden op den weg van zijn ontwikkeling hebben toegereikt,
uit het hart van dat volk wel nooit zullen verdwijnen.
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Van Rente op Rente
door Kees

Meek~l.

Haar stem zat hoog-oplopend in de keel - hij daarentegen wanneer hij sprak, had een zwaar geluid over zich of er een volle emmer
uit een diepe put opgetrokken werd.
Zij waren alle twee hoog en hoekig van gestalte en van hun
gezichten die er streperig begonnen uit te zien, was de frisheid af.
Zij heette Alice en hij Edouard, vijftig jaar oud ieder van de
twee. Zij waren rentenier. Hij had zijn geld verdiend in Algiers
tussen motoren en chauffeurs; zij had natuurlik ook niet stil gezeten
bij dit op-je-tellen-passen; eerstens geen dure kinderen gekocht
en tweedens elk geldstuk gekeerd en bekeken alvoor het uit te geven.
Renteniers. Ze waren tevreden en vonden dat de Goeie God het
goed met ze meende; van de weeromstuit hadden ze ook wat voor de
Goeie God over : ze offerden trouw wanneer ze in de kerk kwamen
één sou op het bakje waarvan de opbrengst bestemd was voor het
onderhoud van de oude uitgewoonde kerk.
Overigens hielden Alice en Edouard er niet van om het goede
geld over de balk te gooien.
Zij waren eigenlik twee mensen waarop niet veel aanmerking
te maken was: ze droegen eenvoudige kleren op alle dagen van het
jaar, en zagen er ongeveer uit als alle anderen. En met hun evennaasten gingen ze z6 om dat niemand last van hen ondervond. Integendeel! Zij spraken een lief woord met deze en gene : over zijn
werk of zijn winkel, over het weer en een bericht in de krant. Een
arm mens kon bij ze terecht : een kropje sla kon er bij hen af, als het
seizoen er was en sla genoeg.
Met dat al waren ze daarom nog niet bemind. Maar dat ver··
langden ze ook niet - om te maken dat je bemind bent moet je zelf
van iemand houden; zij hadden wel wat anders te doen.
- Kijk nu 's an, Edouard, daar eet je dat hele stuk brood op,
en nog wel met alle jam er bij.
Dan leek het of haar stem op een ladder stond.
- Kijk nu 's an, Alice, daar heb je gister-avond geen slakken
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gezocht en ze hebben de jonge sla afgevreten. Als 't zo doorgaat
blijft er niets over.
Dan was het of op zijn schouders een staaf ijzer drukte, zo
beefde zijn 1;ware stem.
s Morgens in alle vroegte trad Edouard in het licht, haastig
en beslist met een stuk gereedschap en begon zijn werk.
Hij hield bijen, zestig zeventig korven stonden als soldaten
in gelid tussen zijn tuin-muren.
Hij hield bijen - niet voor zijn genoegen, maar bijen om er
geld mee te verdienen : honing te verkopen en was.
Hij deed alle werk zelf, hij timmerde de korven, hij knutselde
en rangschikte. Hij zorgde voor die bijen met een zorg als de bijen
voor zich zelf nog niet hadden - hij liep ze na, hij liep er omheen,
hij liep er doorheen, hun angels leken hem niet te deren ... Die bijen,
die honderd duizenden bijen moesten gezond zijn en werken, die
bijen moesten sparen, geld opbrengen, helpen rentenieren.
Alice had de zorg voor het huis, voor de groenten, de kippen,
de konijnen, de ganzen. Bijna elke week des zomers aten ze een
konijn, daar deden ze heel lang over. De ganzen waren voor de
winter. Ze hielden eigenlik ook slakken ... langs de muren, tussen
de stenen; die escargots kan je bereiden en eten. Niets werd verwaarloosd of over het hoofd gezien, zelfs geen kikker met z'n twee
billetjes, die ook bereid kunnen worden en gegeten.
De kippen en de eieren dàt was een hele rekening. De eieren
kon je inruilen bij de kruidenier die met zijn wagen langs de deur
kwam: voor een pondje suiker, voor wat zout, koffie ... enfin, voor
zo'n beetje van alles dat je nodig hebt als je met z'n tweeën bent en
daarbij nog een tuin met groenten bezit. Groentesoep is gezond, een
stukje brood er bij en wat zout ...
De ganzen waren voor de winter. Ze hadden aln paar jaar
een proef met ganzen genomen en het was voordelig uitgekomen,
erg voordelig. Tegen de winter werden ze door Edouard geslacht
en Alice kookte en kokkerelde met de vette kadavers - ze maakte
er iets van dat je op je brood kon smeren, dat je bij je aardappels
kon eten en dat je lang kon bewaren, een hele winter lang. Het werd
iets dat je zou kunnen noemen : ingelegde gans.
Zij konden op hun vingers uitrekenen wat er voor voordeel in
een gans zat. Ze waren van niemandal geen rentenier. Ze hielden
van tellen en piekeren en hadden verstand van rente op rente.
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Dit jaar kwamen er weer ganzen. Veertien stuks deze keer. Die
ganzen behoorden onder de rubriek rente op rente.
Het moest een goede zomer worden, een zomer met wat voordeel er in. In de tuin stonden de bijen-korven te wachten toen de
veertien ganzen aankwamen. Het wachten voor de bijen was op zon
en honing-houdende bloesem. Want het regende aanhoudend. Het
regende zoals het soms kan doen als je juist mooi droog weer nodig
heb. Edouard en Alice keken kwaad naar die regen en hielden hun
handen ontfermend over die bijen. Wat moest er van honing komen
of zwermen als het zo door ging '?
De veetien jonge ganzen begonnen dadelik toen ze aankwamen
te eten. Het waren net machines : ze namen gras en groenigheid in
de bek van voren en lieten het als groenigheid achter zich liggen.
En ze aten maar door. Van de regen hadden ze geen last, ze leken er
zelfs geen erg in te hebben.
Alice kon haar ogen niet van die ganzen houden als ze dàt Zag.
Het was een hele boerderij. Als die het goed deden kon je er op over
houden... die gingen geen geld kosten.
- Maar die ganzen, sprak Edouard op 'n regenachtige morgen
met z'n zwaarste accent, die ganzen eten niet, die vreten I
Het was waar, vond Alice, ze zetten er 'n zinnige glimlach bij,
het was de waarheid, ze aten, ze vraten als ossen. Het deed haar goed
dat vele vreten te zien, het was of het 'n goud-makerij was.
- En die bijen, vervolgde Edouard, die bijen ... het is eigenlik
ellendig weer, veel te nat, veel te koud, ze durven bijna niet uit
hun korven vliegen, ze zwerven niet en de accacia- bomen komen
maar niet in bloei. Als er maar honing komt dit jaar...
- Ik begrijp de mensen niet met kinderen, kwam opeens Alice,
waar moeten zulke stumpers aankomen •.•
Edouard greep van een kastje een boek: het was een werkje
over bijen. Hij keek er in en bladerde, hij zocht iets. Hij wilde weten
wat je moest doen als de bijen niet zwermen, als de accacia-bomen
niet bloeien : enfin, kort en goed, wat-ie moest doen om aan honing
te komen bij zoveel regen.
Dan greep Alice een ander boekske. Het was een kleine brochure : « de voordeligste manier om ganzen te houden", stond er
op gedrukt met vette woorden. Ze keek even 'n paar letters en lei
het boekje met 'n besliste beweging op haar schoot,
- Maar ik ben 'r, Edouard, riep ze opeens.
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Haar stemmetje wipte zoo hoog als een meesje in een boom.
- Ik ga de ganzen laten grazen langs de weg op de braakveldjes en langs de bos-kant - overal is gras, overal vinden ze wat,
dat is het goedkoopst.
Edouard knikte ernstig en bevestigend. Ja, dat was het goedkoopst. Het beroerdste : dat hij zijn bijen eigenlik ook langs de weg
liet grazen op de kosten van Jan en alleman, maar dat deze zomer
de hele wereld tegen hem leek samen te spannen.
- Dat wordt 'n jaar dat ons geld kost. Alice, let maar 's op mijn
woorden.
- Ons geld kost'? 1
Het was of haar stemmetje scheurde als een blaadje papier.
Dat had ze nog nooit van Edouard gehoord. Er geld bijleggen '?
Geen rente op rente zetten dit jaar, maar je rente gebruiken om er van
te leven .••
- Vast niet! kwam ze beslist, hoog en hees.
Edouard begreep haar dadelik, hij was het met haar eens, ook
bij hem was het :
- Vast niet, je heb gelijk, Alice.
Zwaar en vast. Ze wilden geen van twee een slecht jaar.
Maar het slechte jaar kwam, en dàt door de ganzen.
Een glans is een dom dier maar zo dom is hij niet, of hij heeft
verstand van eten en een goede behandeling.
De veertien ganzen van Madame Alice kregen een leven van
het aards paradijs.
's Morgens bij dag en dauw, werd hun hok geopend en Alice
trok er op uit : naar gras, naar frisse groenigheid, naar water en vocht.
Edouard begon dan te timmeren of te tuinen, langs zijn bijenkorven
te lopen en te kijken naar het weer. De arme bijen konden er niet
tegen en sneuvelden bij duizenden.
Als het tijd van eten werd zorgde Edouard voor de maaltijd,
zette 'n kop koffie of een potje soep op t vuur en wachtte bij het
druilige weer op Alice.
Dat was een ander gezicht dan hij met zijn verregende bijen :
veertien ganzen dik-buikig en waggelend kwamen met Alice aan,
verlangend naar wat rust en digestie.
Ze spraken bij hun maaltijd over niets dan over regen en wat
daarmee samenhing : over bijen die het niet deden en over ganzen
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die het wel deden. Ze merkten ~elf wel dat het eentonig klonk,
maar het was sterker dan zij.
Na de maaltijd die niet langer duurde dan nodig, waste Edouard
de borden en het tafelgerei en Alice trok er op uit.
.
Nooit hadden veertien jonge gan~en beter leven. Geen moedergans keek met meer zorg dan Alice uit haar ogen - geen moedergans die beter groen kon vinden dan Alice : een gans is en blijft
toch altijd maar een gans en een mens is een mens en weet met ~'n
verstand de slingerweggetjes om bij een lekker hapje te komen.
's Avonds als de dag aan de kim daaldel keerde Alice naar huis
met 'r veertien : lang~aam, verzadigd, te lui bijna om te lopen.
Maar Alice bezat het geduld van een engel, geen traagheid, geen
trekkerij, niets van-de-gans -zijn-aard kon haar uit 'r sas brengen.
Dat was wat anders dan bijen. En dat was ook wat anders dan
konijnen. Want met dit natte weer leden de konijnen ook al - die
kregen het water en be~weken vóór hun tijd.
Neen, maar één ding dat stand hield : ganzen. Ze werden dik,
ze kregen zwaarder stemmen en zwaardere konten, ze liepen als
konings-kinderen voor madame Alice uit en madame Alice hield
de handen soms ~egenend over ze : het waren kostbaarheden, het
waren rente-opbrengers, neen, meer dan dàt : het waren rente-oprenters!
Grote God, ja, dat was het. Maar je moest er voor zorgen, je
moest ze geven wat ze graag hadden, je moest er bij wezen... Je
moest op geen tijd of moeite kijken ... je moest je zelf geven.
Ja, dat had ze Edouard gezegd op 'n goeie dag; hij nam zo'n
dikkerd in de hand en woog 'm bij-de-roes...
- Tien, twaalf pond, stond-ie, ze groeien als riet.. ze groeien
als palmen...
- Ja, ja, piepstemde ze, je moet er voor Zorgen, je moet er wat
voor over hebben, je moet je zelf er voor zetten, je moet je zelf geven.
Edouard knikte zwaarmoedig - hij gaf zich zelf ook aan z'n
bijen, maar ~onder resultaat deze zomer.
- Rente op rente, Edouard, rente op rente, die ganzen. Volgend jaar houden we er twintig, dan hebben we vlees genoeg voor
't hele jaar en we verkopen de levers ...
Meestal als ze afging met 'r gan~en, had Alice behalve haar
parapluie een breiwerk onder de arm, en soms ook de brochure:
"de voordeligste manier om ganzen te houden". Daar stond ze dan
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mee of ze las - ze hield het boekje voor haar ogen en keek er op :
ze zag geen letters maar ganzen, ze wist beter dan de letters van het
boekje hoe je voordelig ganzen fokte. Elke gans had een naam, en
'n mooie naam! Alice, Jeanne, Yvonne, Madeleine, Raymonde en
dan één: Edouard - dat was ter eer van haar man - en eentje:
Therese, omdat ze Treesje van Lisieux zo'n lieve heilige vond.
Hun huis lag wat afzijdig tegen het dorp - Alice kon daarom
haar hart aan de ganzen ophalen zonder al te veel de aandacht te
trekken van de mensen. Die haar zag hoeden vond het niet al te raar :
ze waren immers rijk, die renteniers, ze hadden er 't geld voor om
hun tijd zoek te brengen achter luie ganzen.
Maar een vrouwtje was er evenwel die er bestal aan nam, en
maar niet kon zetten dat Alice die veertien ganzen zó vertroetelde.
Het was 'n arbeiders-vrouwtje met drie kinderen, die krom liep van
zorg om haar kroost groot te brengen met eere en zonder al te veel
honger.
- Ze moest kinderen hebben, verdorie, foeterde het vrouwtje.
Wat ze in 'r had, is vergierigd en verrekt, en nou besteedt ze het aan
de ganzen - maar niet om de ganzen, hoor, maar omdat er wat van
te halen is.
Het was een klein snibbig schokkerig vrouwtje en eigenlik heel
verlegen. Maar 't leek of zij haar verlegenheid verloor als ze over die
ganzen kon praten. Alle mensen moesten het telkens weer horen,
dàt : "Wat ze in 'r had, is vergierigd en verrekt ... !"
Zoo gebeurde het op 'n goeie middag dat de twee elkaar tegenkwamen op een stil paadje vlak bij het dorp.
Het vrouwtje met één kind op de arm, met één aan 'r rokken
en een derde op 'r hielen - en Alice met 'r rijkdom: eerst één gans
en toen nog een, zó veertien op 'n rijtje, waggelend, waardig, slakvet, Alice er achter met haar parapluie en 'r brochure.
Het vrouwtje ging terzijde van het paadje staan met haar kinderen, liet de ganzen en de rentenierster passeren, en sprak :
- Dag gansjes, jullie hebben het toch maar goed bij je mama.
Dat zei ze, meer niet.
Nog dezelfde avond had Alice een soort kramp, iets deed haar
erge pijn, haar stem floot er van, zó benauwd was ze. Nu had ze wel
meer last van haar maag en Edouard vond het niet verontrustend,
maar de pijn hield de hele nacht aan en de volgende morgen was zij
er nog niet af.
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- Je heb gister kou gevat, meende hij, ik zou vandaag maar
eens binnen blijven.
Zij bleef die dag binnen met de handen op haar maag - de
ganzen kwamen niet buiten de poort.
Dat duurde enkele dagen, het duurde meer dan een hele week.
De ganzen begonnen ziender-oogen te slijten. Dat kon Alice niet
aanzien, de volgende morgen toog ze er weer op uit met de veertien.
Maar nog in de voormiddag kwam ze terug - ze kon niet meer
recht staan van pijn, ze deed niets dan kreunen en krimpen en had
geen liefhebberij meer in haar ganzen.
- Edouard, slacht ze, slacht ze... ik wor' er ziek van. Ze zijn
me te druk; ze nemen meer tijd in beslag als 'n huis met kinderen.
Zo had Edouard haar nog nooit horen praten, hij keek haar
verontrust aan.
Ze hebben het gewicht nog niet, Alice, ze kunnen nog veel
zwaarder worden, ze halen pas tachtig procent van dat wat ze kunnen
Z1Jn.

Dan begon hij de ganzen te voeren. Tijd om met ze op stap te
gaan had-ie niet, maar hij deed zoals in de brochure stond. Hij deed
zijn best, hij zorgde voor de bijen en de konijnen, voor de kippen en
de ganzen, en hij verzorgde zijn vrouw, of juister: hij verzorgde de
keuken en liet Alice rusten op bed; eten deed ze niet meer.
Maar een mens kan niet altijd blijven liggen en daarbij veel
pijn lijden. Zij werd gewrongen en geknepen van haar maag uit,
het trok door haar lichaam, het kropte in de keel en zij werd vaak
benauwd of ze ging stikken.
Of ze wilden of niet, ze begonnen te denken aan de dokter. De
dokter werd ontboden, de dokter die geld kost als je hem laat komen
en die bij een rentenier met dubbel krijt schrijft. Hij onderzocht haar
maar kon niet vinden wat zij mankeerde. Hij gaf Alice de raad zich
te laten onderzoeken bij een specialist in een kliniek met een radioinrichting.
Dat koste een reis per taxi heen en weer, dan de specialist en
op stuk van zaken 'n radio-foto die voor twee honderd francs op de
rekening werd gezet.
Die foto vertelde aan de kenners dat madame Alice een maag
had die verzakte - dat ze volstrekte rust moest nemen, absoluut
volstrekte rust.
- U heeft te veel gewerkt, mevrouw, U heeft u overwerkt.
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Wat is dat voor werk als ik vragen mag? vroeg beleefd de specialist.
- Ganzen 1 piepte ze, de ganzen.
- Heeft u dan zoveel ganzen? verwonderde zich de dokter.
- Veertien •••
Hij had moeite om een straf gezicht te houden.
- Veertien... ganzen?
- Ja, veertien •••
Ze lispelde hees en pijnlik of ze in een biechtstoel haar hart
open lei.
- Mijn God, viel de dokter uit, veertien ganzen 1 Ik ken
'n moeder met veertien jongens. Waar moet die aankomen 1
- Ja maar •.• maar••• rente op rente ... zenuw-snikte ze, rente
op rente.
De dokter begreep niet en keek onderzoekend de lange Edouard
aan
- Wat bedoelt mevrouw?
Edouard wilde zijn tong niet laten schrapen, hij bromde maar
zo iets :
- Een slecht jaar, dokter, een jaar dat geld kost, een ellendig
jaar.
De dokter hield het hoofd even schuin alsof hij over iets nadacht;
dan leek hij er te wezen; hij ordonneerde, hij was dokter :
- ln elk geval moet mevrouw zoveel mogelik rusten, lang uit
liggen voorlopig... en... zich niet meer met die ganzen bemoeien.
En na de twee de hand gegeven te hebben bromde-n-ie in z'n
baard :
- Ganzen - veertien ganzen... rente op rente... is dat mens
gek••• ?
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Ze kwamen
En toch zijn hier Gods Heiligen geland.
Hun zeilsnik kwam eens met de meeuwen strijken
Uit 't ochtendlicht, hier, aan dit zelfde strand.
Om met hun diepst geluk haar te verrijken,
Zochten ze zingend de overzeesche kust,
De twaalef, die op koningen gelijken.
Ewald en Adelbert en Werenfried
En de anderen, die met Sint Wilbert kwamen,
Veroveraars voor God en Zijn gebied.
De zang der zee druischt door hun heldennamen,
Zooals Gods waarheid door hun heldengeest,
Ze trekken op, sterk als een leger samen.
Wel even sterk in God en onbevreesd
Als 't twaalfetal door Christus uitgezonden,
Die de veroveraars van volken zijn geweest.
Ze hebben d'ingang tot het land gevonden,
Tusschen de duinen de open groene poort,
Waardoor de Rijn in de Noordzee komt monden.
Ze roeien 't schip door 't klare water voort,
De vlakte door, den droom der verte tegen,
En bidden : « In den aanvang was het woord».
Bleef
Geen
Geen
Geen
Gods

dan ook van hun stem, hun zang, hun zegen
laatste naklank leven aan dit strand,
zweem van hun gestalte op deze wegen,
spoor meer van hun voetstap in het zand
Heiligen, ze zijn hier toch geland.
MARIE KOEN EN •
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Monte Cassino

(I)

door Dom W. Verkade.
Het was den 26 Augustus 1903, elfden verjaardag van mijn
doopsel, d2. ik met oblaat Sarkander, nadat we in het koor den
plechtigen zegen voor een goede reis ontvangen hadden, op weg
toog naar Italië. Terwijl we door Zwitserland stoomden, werden
we door een geweldige hitte geplaagd. Zoodat we 's avonds rond
10 uur zeer vermoeid aankwamen te Milano.
Geologisch is Italië een jong land. De ontwikkeling der aardlagen is nog aan den gang. De werking der vulkanen en de menigvuldige aardbevingen zijn daarvan het bewijs. Jong en primitief is
ook het volk dat dezen beweeglijken grond bewoont, want, wonder
genoeg, trots zijn groote kultuur is het kerngezond gebleven.
Is er ooit één volk geweest dat zulke diepgaande politieke
beroeringen heeft doorgemaakt, vóór het eindelijk zijn eenheid vond.
Maar de grond die een historie heeft trekt ons aan; wij worden
gedreven naar de plaats waar geweldige dingen geschiedden. Weinigen zijn daarvan bewust. Hoevelen inderdaad, .die, terwijl ze voor
de schoonheid der Zwitschersche bergen in verrukking staan, bevroeden welke ongehoorde en geweldige gebeurtenissen zich daar
hebben afgespeeld; in welke dagen van gruwel en ontzetting deze
bergen zijn opgerezen.
Maar nog lang nadat de vulkanen zijn uitgewoed en de aarde
tot rust gekomen is, blijven nog warme; heelende bronnen van hun
vroeger bestaan getuigen.
Waar eens kokende en rookende kraters alles in het ronde met
verdelging bedreigden, zullen voortaan schoonheid en lieflijkheid
bloeien.
Nadat het razend geweld was uitgewoed, is het stilaan rustig
geworden op het Apennijnsch schiereiland. En nu ontvouwt zich
daar voor het verbaasde oog van den vreemdeling een schoonheid,
een rust en een liefelijkheid, die hem alle hardheid, ruwheid en
(I) Zie D. W. en B. April en Mei ll.
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laagheid een oogenblik vergeten doen. Warm en sterkend wordt
hij omvangen door een atmosfeer van vrede en geluk. De zorgen
vlieden; de stem van den plicht is een wijl verstild; wij voelen ons
een oogenblik bevrijd uit de werkelijkheid, ons wezen heeft zichzelf
teruggevonden.
De groote massa van het Italiaansche volk heeft weinig geestelijke belangstelling. De doorsnee Italiaan zorgt voor het dagelijksche
brood, voor zichzelf en zijn familie en laat het « denken» eenvoudig
aan anderen over. Hij leest over 't algemeen heel weinig. Hij verkiest het leven boven het beleven. Dat heeft bepaald voordeelen.
Dat is een heilzaam middel tegen eigengerechtheid, en het laat de
grootheidswaan, die dikwijls een uitwas is van het « beleven» niet
ontkiemen.
Vele menschen meenen dat zij buitengewoon verstandig zijn,
omdat zij veel gelezen hebben en met alle mogelijke dingen in het
hoofd loopen; zij meen en dat ze diep-innerlijk zijn omdat hun hart
steeds spektakel maakt, en dat ze zeer moreel zijn omdat zij domme
gewetensbezwaren hebben. Deze ziekelijke verschijnselen vindt men
zelden bij den Italiaan. Daardoor schijnt hij vaak onontwikkeld,
zelfs onbeschaafd.
De onbereisde Engelschman weet eveneens bitter weinig, maar
hij kent de kunst om zijn onwetendheid te verbergen en handelt
doorgaans verstandig. De Franschman heeft doorgaans ook geen
bijzondere ontwikkeling, maar hij is geestig en gebruikt een klare
en logische taal. De Duitseher weet veel, maar hij loopt er te veel
mee te koop. De Hollander weet veel dingen, schoon in veel mindere
mate dan de Duitseher, maar over 't algemeen geeft hij zich voor
dommer uit dan hij is, omdat het hem weinig schelen kan wat anderen
over hem denken. Daarentegen flapt de Italiaan, vooral de halfontwikkelde er al zijn onwetendheid uit en hij doet het met voorliefde
in afgedreunde frazen.
In hun jeugd schijnen de Italianen vaak verbazend begaafd.
Het is of de genieën ervoor 't grijpen liggen. Maar van deze begaafdheid komt op rijperen leeftijd betrekkelijk weinig terecht. Meestal
treedt rond het twintigste jaar een plotse stilstand in. Denkelijk
omdat de sentitieve kracht hun verlaten zonder in de verstandelijke
krachten hun vergoeding te vinden... Kuikentjes kunnen kijken van
zoodra ze uit de schaal zijn gekropen, en na vier-en-twintig uren
loop en zij lustig rond en voeden zichzelf. Heel anders gaat het bij
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de honden. En toch is de hond een hooger en verstandiger dier dan
de hen. Dit zij een troost voor de laat ontwikkelden. Wanneer
echter zoo'n verbazende begaafdheid van een Italiaan niet tot stilstand
komt dan draagt zij wonderbare vruchten. Daarom kan Italië zich
roemen op een schare van groote mannen, op het gebied van geest
en kunst, zoowel onder de geestelijkheid als onder de leeken.
Wie den Italiaan willeeren kennen zooals hij is, moet hem in
zijn schoone heimat opzoeken. Hier treedt het italiaansche volk den
vreemdeling tegemoet met zijn groote vriendelijkheid en natuurlijke
dienstvaardigheid. Het is trouwens begrijpelijk, want de vreemdeling
brengt geld mee. De doorsnee Italiaan heeft namelijk een groote
bewondering voor rijke wenschen.
Wie rijk is kan zich de mooie geste en het Dolce far niente
permitteeren. Men kan er een talrijk personeel op na houden, auto
rijden en geld beleggen tegen hooge rente. Dat zou ieder wel graag
doen, meent hij.
Maar omdat hij het werkelijk goed meent met allen die zijn
geliefd vaderland bezoeken en de werken zijner groote voorvaderen
komen bewonderen, moet men ze met veel wijsheid vertrouwen.
Wordt hij echter met wantrouwen of minachting bejegend, dan
voelt hij zich gekwetst en komt dadelijk zijn sluwheid naar voren.
Toont hij zich opdringerig dan hoeft men hem slechts met een
goed woord aan te spreken of hem vriendelijk toe te lachen, om
hem te ontwapenen. Met een ernstig of boos gezicht verkrijgt men
hoogstens dat hij begint te lachen en denkt : « Jij aap! »
Te Rome zag ik eens hoe een haast volwassen jongen een
engelschman voor de voeten liep en al maar door molentjes maakte.
Maar de zoon van Albion gewaardigde hem niet eens een blik, alhoewel de jongen bijzonder aardige molentjes maakte. De engelschman kon hem daarom ook niet kwijt raken. Had hij ten minste eens
« bravo» geroepen of in de handen geklapt of hem slechts een sol do
toegeworpen, dan was de jongen er dadelijk met een « grazie »
« Dank je wel» van door gegaan. Kort daarop ontmoette ik een
knaapje dat ook zijn soldo verdienen wilde. Hetheele molentje kon
hij nog niet maken, maar hij raakte toch al met zijne handen den
grond en hij wierp zijn achterwerk en zijn beentjes zoo grappig de
lucht in; 't was om je dood te lachen. Vermits ik me dit heden, na
vijf en twintig jaar nog herinner was dat wel een soldo waard, vindt
u niet. Indien Italië voor ons, Noorderlingen, eenigszins een arka-
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disch karakter heeft, dan is dat vooral te danken aan de levenslust
van het beminnelijk italiaansche volk. We zouden niet zoo zonder
bezwaar of gewetenswroeging den tijd in bewonderend genieten
doorbrengen in Italië, indien de menschen om ons heen niet zooveel
ûn hadden voor vermaak en ontspanning.
.
Als Mussolini zijne medeburgers maar niet te flink drilt en niet
te radikaal de bedelaars, boemelaars en zonnekloppers opruimt!
Het zou jammer zijn, want dan zouden wij ons spoedig moeten
schamen. Maar, Goddank, hij is daarvoor te verstandig; hij zal het
niet doen. Laten we hem echter niet in verzoeking brengen, met
steeds te spreken van de italiaansche luiheid; wat overigens lastertaal is. Waren ze voor den oorlog niet de handlangers van de hee1e
wereld î Daarom hoeven zij tehuis ook niet zoo hard te werken als
wij. Zij hebben weinig eischen of behoeften en het klimaat is hun
daarbij behulpzaam. Ook zijn zij bereid, indien het moet heldhaftig
te dulden en te lijden.
Een benediktijner monnik van Einsiedelm, die jaren geleden
in Beuron geestelijke oefeningen hield, vertelde, hoe hij op een
nacht bij een Italiaan geroepen werd, wien beide beenen door den
trein waren afgereden. Stralend haast zat hij in zijn bed, met een
groot kruisbeeld in de hand. Hij staarde het telkens weer aan met
de woorden : « Ecco la mia consolazione». Dit is mijn troost.
Door deze heldhaftigheid in het lijden, die mij niet minder groot
schijnt dan de heldhaftigheid in de daad, krijgen we den indruk
dat de bedelaars en armen in Italië er niet zoo beklagenswaardig
zijn als bij ons. Dit heeft natuurlijk voor gevolg dat onze vreugde er
minder gestoord wordt door medelijden.
In geen Europeesch kunstland, tenzij misschien in Spanje of
Holland, is nog zoo'n innige verbondenheid tusschen het verleden
en het heden als in Italië. Daar is de oude kunst nog met het stadsbeeld, met het volk en het landschap verweven : Londen en Berlijn
hebben prachtige musea. Maar nauwelijks heeft men die verlaten
of met ruwe hand wordt men in een heel andere werkelijkheid
gerukt, terwijl aan gene zijde der Alpen alles ertoe bijdraagt om ons
te vangen in den toover van een zaligen droom. Dat het misschien
slechts een droom is en eenigsûns zelfbedrog, doet niets ter zake.
Men voelt ûch gedurende enkele dagen, weken, maanden gelukkig
en met nieuwe kracht keert men naar huis terug ... 0 gezegend Italië,
dat uw vreemde broeders dit geluk bedee1en wilt.
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Mij is geen stad bekend, die trots al haar wedervaren, zoo dapper stand heeft gehouden als Milano. Er mocht komen wat wou :
oorlog, pest, hongersnood, tirannie of vreemde overheersching,
zelfs totale verwoesting, de wakkere burgerij wist haar stad immer
weer tot nieuwen bloei te verheffen. Zoo ûet men wat wilskracht en
eene gunstige ligging, voor het gemeenebest beduiden.
Meermalen waren Milano's groote bisschoppen de eigenlijke
regenten der stad. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan Ambrosius en Karel Borromaeus. Maar wie denkt aan den H. Ambrosius, denkt onwillekeurig aan den H. Augustinus, die in het jaar 387
uit de handen van den groot en Milaanschen bisschop, het heilig
Doopsel ontving.
Hoe bekoorlijk is het beeld, dat Augustinus in zijn « Bekentnissen » van Ambrosius teekent, en hoe heerlijk teekent hij zichzelve
wanneer hij schrijft
« Zoo kwam ik naar Milano, naar bisschop Ambrosius, uw
vromen dienaar ...
Hij kwam me vaderlijk tegemoet en begroette mijn komst met
echt priesterlijke liefde. Ik begon van hem te houden; niet als van
een leeraar der waarheid; want die zocht ik niet in uwe Kerk, 0
Heer, maar als een mensch die me vriendelijk bejegende. Wanneer
hij tot het volk sprak, luisterde ik vol ijver naar zijne woorden, maar
alleen om zijn welsprekendheid te genieten en niet met den eerbied
dien ik hem verschuldigd was ...
Hij vermoedde echter niet hoe het in mij gloeide, en kende de
gevaren niet die me van alle zijden bedreigden, want ik had nog geen
gelegenheid gevonden hem te vragen wat ik verlangde en zooals ik
het verlangde. Hij was immers voortdurend belegerd door een
hoop menschen, die hij bijstond in hunne zwakheid.
En wanneer hij daarvan een oogenblik bevrijd was, gewoonlijk
voor zeer korten tijd, dan nam hij zijne nooddruft en verfrischte
zijne ziel door eenige lectuur • Terwijl hij las, gleed zijn blik over de
bladzijden heen. Stem en tong rustten, maar de beteekenis der woorden drong zijn hart binnen.
Vaak, als ik bij hem was, - want niemand werd de toegang
ontzegd en de bezoekers hoefden zich nooit eerst te laten aanmelden,
zag ik hem niet anders dan stil lezend. Dan zat ik lang zwijgend bij
hem, want wie zou het hebben gewaagd den in zichzelf gekeerden
man lastig te vallen, - daarna ging ik weer weg en dacht, dat hij
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deze korten tijd voor zichzelf en de ontspanning zijner ziel noodig
had, wilde hij niet geheel door andere zaken ingenomen worden.'
En wellicht las hij zoo stil, opdat niet de eene of andere weetgierige en aandachtige toehoorder, hem bij een duistere passage
onderbreken zou en hem verzoeken hem die te verklaren of uitleg
vragen zou over een of andere moeilijkheid.
Maar zelfs indien hij enkel stil las om zijne stem, die gemakkelijk heesch werd, wat te sparen, dan was dat nog een voldoende
reden. Maar om het even om welke reden hij het deed, er ging altijd
een weldoende invloed van hem uit.
In elk geval ik vond niet de gelegenheid hem te zeggen wat mij
het hart bezwaarde en ik waagde niet zijne ziel te raadplegen zooals
men zich wendt tot een heilig orakel. Vaak kon ik slechts enkele
woorden tot hem spreken.
Maar om hem al mijn innerlijke onrust bloot te leggen, moest
ik wachten tot hij heelemaal vrij zou zijn; maar dat moment kwam
niet. EIken zondag hoorde ik hem echter op den kansel, voor het volk
zoo treffend de woorden uwer waarheid spreken, en meer en meer
versterkte in mij de overtuiging dat al de banden waarin de
de manicheische misleiders me verstrikt hadden en van uwe heilige
schriften verwijderd hielden, eenmaal zouden verbreken worden.»

* **
In de St-Viktorkapel, van de basiliek die hem te Milano is toegewijd, bevindt zich een sprekend beeld van den H. Ambrosius.
Het is een mozaiek, dat kort na den dood van den groot en Kerkleeraar (397) ontworpen is. Het heeft hetzelfde karakter als het beeld
dat oprijst uit zijn geschriften: mystiek, beraden en ernstig. Terwijl
de kunstenaar van de drie andere bisschoppen, Maternus, Felix en
Nabor, iets typisch heeft willen maken, heeft hij er blijkbaar naar
gestreefd de gelijkenis van den H. Ambrosius zoo trouw mogelijk
te treff~n. De Heilige was klein van gestalte en is daarom ook kleiner
voorgesteld dan zijne voorgangers; ook de houding van het hoofd
is bij hem anders. Hij draagt de Romeinsche toga. In de linkerhand
houdt hij een groot, in het gewaad gehulde boek. He~ hoofd neigt
naar den rechterschouder. De groote, biddende oogen staren in
de verte. De uitdrukking van den mond is wild, de onderlip sterk.
Ambrosius aangezicht is van een onweerstaanbare kracht. Uit zijn
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wezen straalt die diepe eerlijkheid tegenover God, de men sc hen en
zichzelf, die dadelijk ieder inneemt. Wellicht heeft de blik van den
groot en bisschop meer dan een zondaar tot inkeer gebracht en tot
boete bewogen.
En op lichtzinnige vrouwen en booswichten moet hij een onbehaaglijken zelfs angstwekkenden indruk hebben gemaakt. Angstwekkend waren ook wel voor velen de trefzekere woorden, die zijn
lippen spraken toen hij op den kansel stond en b. v. zeide:
« De ziel die Christus niet kent is dood. De hoogste onwetendheid is, Christus niet te kennen.
Het staat u geenszins vrij, het geheim Christi niet te kennen.
Het betaamt volkomen dàt te kennen, waaraan we onze liefde
geschonken hebben.
Wie buiten Christus leeft, wandelt in diepe duisternis.
Wie Christus niet kent, wandelt op dwaalwegen.
Levenslang blijft hij een klein man, die zich niet tot Christus
verheft. »
Zijne hymnen, verhandelingen en predikaties die talrijk in het
brevier voorkomen, zijn me steeds een bron van diepe vreugde
geweest, alhoewel zij spraakkundig dikwijls zeer duister zijn. Maar
ieder jaar komen zij weer aan de beurt, en zoo ontraadselt men stilaan den heelen zin.
Milano is ook de stad van Leonardo da Vinci. Hier bracht hij
de belangrijkste jaren zijns levens door.
Alhoewel er behalve het « Laatste Avondmaal» waarvan helaas
nog slechts sporen overgebleven zijn, zich in Milano slechts een
origineel werk van Leonardo bevindt, nl. het bekoorlijke portret
eener jonge prinses in de Ambrosiana, wordt men toch voortdurend
aan hem herinnerd. Want in de kerken en musea bevinden zich talrijke werken van zijn onmiddellijke leerlingen : Solario, Melgi, Bolkrassio, Cesare da Sesto en Luini, die den meester trouw gevolgd
hebben. Leonardo zelf heeft slechts weinig werken nagelaten. Een
enkel werk van hem weegt echter op tegen dozijnen schilderijen van
andere groote meesters. Hij heeft niets geschilderd, waarin hij niet
het laatste en volmaakste nagestreefd en bereikt heeft. Dat geldt ook
voor zijn onafgewerkt gebleven stukken zooals b.v. de Aanbidding
der Wijzen in de Uffizi te Firenze en den H. Hieronymus in het
Vatikaan. Geheimzinnig en raadselachtig is voor ons het werk van
Leonardo. Waarom'? Omdat, volgens mij, zijne scheppingen iets
455

goddelijks hebben, want alhoewel Leonardo zeer bewust zijn doel
nastreefde, thebben ze daarbij niets van hunne schoonheid ingeboet.
Daar ligt een koel overwegen achter zijn werk, en toch is het vol
gloed. Het ontstond niet als in een droom, maar het rijpte langzaam
zooals een eik groeit, naar zijn voltooiing toe. Hoe langer hij daaraan
arbeidde hoe schooner het werd. Hij schilderde heel zelden iets
verkeerds, want hij wist heel duidelijk wat hij deed. Onder zijne
handen zag hij een wonderwerk ontstaan, en hij was er diep van
bewust dat niemand ooit te voren zoo iets gemaakt had. Maar naarmate zijn arbeid vorderde, groeide ook de taak die hij ûch stelde
en zoo kwam hij nooit klaar • Tenslotte werd hem de kwelling te
machtig. Dan verdiepte hij ûch in de geheimen der mathematiek
of hij liet een van zijn vurige paarden zadelen en reed er vandoor.
Het schilderen liet hij dan aan zijn leerlingen over. Die waren gelukkig wanneer ze den meester halfweg konden volgen.

ti Vervolgt).
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Sigrid Undset en het Katholicisme
door jiJrgen Bukdahl.
Misschien ging het u zooals vele anderen. Uw aandacht werd op
de talrijke uitgaven der Middeleeuwsche romans van Sigrid Undset
getrokken. Sedert den Nobelprijs die, nietwaar, gegeven wordt aan
schrijvers van idealistische strekking, hebt ge iedereen over « Kristin
Lavrandsdochter» hooren spreken. Uwe nieuwsgierigheid werd
weldra in een daad omgezet. Ge hebt een roman gekocht en zijt
beginnen lezen : ge werdt geboeid, maar insgelijks droevig gestemd,
vooral indien ge op Olav Audunszoon gevallen zijt. Daarin werd
gesproken over kommer en zonde, schuld en boete; over dood en
pest, verraad en moord; over het bederf der menschelijke natuur,
wier mogelijkheden bespot, en idealen vernietigd werden. Ge hebt
den indruk gehad dat het moeilijker werd te leven en vertrouwen
in uw idealen te stellen. In een nog hoogeren graad dan bij Ibsen of
Pontoppidan werd hier den mensch zijn masker afgerukt, zijn pogingen bloot gelegd om zich tegenover zichzelf zoo goed als tegenover
anderen te vermommen, en gewezen op de werkelijkheid van het
kwaad, ja zelfs van de zonde, die den dood voortbrengen, alle menschelijk streven als verlammen, den spot drijven met de wederzijdsche
levenswaarborgen welke demenschen onder den naam van cultuur,
ontwikkeling en vooruitgang opgericht hebben. Was dat de bedoeling
van den stichter van den Nobelprijs? Misschien hebt ge dan een
blad of tijdschrift opengeslagen, in de hoop een paar woorden van
mij daarover te vinden, alsook over een verklaring van den onver-'
breekbaren band die ongetwijfeld bestaat tusschen de Katholieken
en Sigrid Undserts leven en kunst. Dat wil ik dan ook behandelen,
liever dan den inhoud harer boeken te vertellen. In 't kort gezegd,
handelen ze alle over de liefde, opgevat als iets meer dan drift,
zelfs wanneer hare psychologie der liefde diep geankerd ligt in den
physiologischen kant der, zaak. Doch, waar ze toont dat er een weg
uit de afgronden der menschelijke driften naar de sterren leidt, heeft
ze tegelijkertijd de liefde doen groeien tot noodlot, tot kruis en
kroon, zoowel voor Kristin Lavrandsdochter als voor Olav Auduns457

zoon. Hetgeen voor haar van gewicht is, is het minneleven ; heel
haar ontleding der menschelijke natuur steunt op dat centrale punt,
en zoo stout en brutaal is haar beschrijving, dat het zoogezegde
nette Noorsche huisgezin voor haar boeken lang gesloten bleef.
Men vond dez;e onz;ede1ijk, vooraleer men achter kunst en illusie,
achter haar onmeedoogende psychologie haar inzicht raadde. Want
hier was geen spraak van zedeleer maar wel van waarheid en werkelijkheid. De groote schrijfster die, als weinigen in het Noorden, de
liefde in heel hare ontwikkeling en paradoxale uitingen heeft beschreven, is toch; in den grond, als haar aanklaagster opgetreden
en heeft haar masker afgerukt (( Den braendende Busk »). In hare
groote middeleeuwsche romans heeft ze getoond dat zij een menschenleven niet voldoende steunen kan; alle roode vuren branden uit,
en wat dan? Bestaat er eene andere liefde, die geen vermomde drift,
geen gesublimeerde erotiek is? - Hier ontwaren we reeds de godsdienstige belangstelling die onder hare letterkundige bedrijvigheid
schuilt. Heel haar werk is een onrechtstreeksch pleidooi voor een
bepaalde levensopvatting, een lange biecht.
Ja maar, zult ge zeggen, hebben kunst en poëzie dan niets te
doen met harmonie : de werkelijkheid verheerlijkt door den glans
van een ideaal?

* **
In dezen tijd,s er dikwijls over kunst gesproken, en het laatste
verzinsel is dat ze sociaal moet zijn om waar te zijn, en ook afhankelijk van de thans bestaande economische en politieke structuur der
maatschappij. Arbeiders hoeven niet over verweduwde baronessen
en groot-boeren te lezen, maar wel over zichzelf. 't Spreekt van zelf
dat deze opvatting al even verkeerd is, als degene die eischen zou
dat de kunst nationaal, godsdienstig, internationaal of wat men ook
verzinnen kan, moet wezen. Daarom is het natuurlijk niet uitgesloten dat de kunst het nationale, het sociale, het godsdienstige in een
volk kan uitdrukk\!n. Maar dat moet altijd onrechtstreeksch geschieden, als een aanv\111ing welke met de artistieke bewerking niets te
stellen heeft; maar er warmte, kracht of richting kan bijvoegen, en
haar verhinderen in esthetiek of kunst om de kunst, zooals dat nu
eenmaal heet, te stollen. Maxime Gorki en Andersen Nexö zijn groote
kunstenaars, niet omdat hun onderwerpen sociaal zijn, maar omdat
zij uit deze sociale onderwerpen iets algemeen menschelijk, waaraan
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we allen deelachtig zijn, tot welken stand wij ook behooren of welke
inkomsten we bezitten, weten los te maken.
Sigrid Undset is een groote kunstenares, niet omdat haar werk
een onrechtstreeksch pleidooi voor een godsdienstige levensopvatting
is, maar omdat zij door hare psychologie een oordeel over het menschelijke velt waaraan wij allen deelachtig zijn, maar dat zij van haar
kant gebruikt om de verwaandheid van den mensch te bestrijden,
en omdat zij om den gevallen mensch op te richten, van meet af
hare toevlucht neemt tot een rijk dat niet van deze wereld is. Zij is
geen droomster of geen dweepster : zij is koud, nuchter, dikwijls
cynisch en door haar fatalisme ruimt zij het misverstand uit den weg
dat het godsdienstige met het gevoel en zijn droesem eenig uitstaans zou hebben. Het heeft veel meer te doen met kennis en verstand, en dat is een der redenen waarom het Jesuïsme de bloem is
der katholieke Kerk, een grondslag, waarop G. Brandes de aandacht trok in de hulde welke hij in het slotwoord van zijn boek
« Petrus)), aan de katholieke Kerk bracht.
Haar kunst is dus niet een apologie tot verdediging van het
katholicisme (enkele bladzijden in haar laatste moderne romans uitgezonderd, en dit blijft eene zwakheid onder kunstopzicht). Door
haar psychologie bewijst ze prachtig hoe diep een mensch kan getroffen worden, vooraleer hij de menschelijke waardigheid verwenscht, en welken zwaren smartenlast hij torsen kan, vooraleer
hij bezwijkt. De waarheid omtrent den mensch, die vorscht ze na,
maar niet volgens een of ander idee of opvatting; ze wil slechts
toonen : « zoo is het wanneer het leven van zijn leugens en illusies
wordt beroofd)); en voor zooveel is ze de moderne « neue sachlichkeit)) en literair functionalisme reeds vooruit. Daarom bestaan haar
boeken uit een onafscheidbaar verband van zelfkennis en nagaan
van den geest des tijds. Aldus voeden kunst en leven malkaar.
Slechts hetgeen in ons van 's levens werkelijkheid bestaat, kan tot
werkelijkheid worden in het vizioen der kunst. Maar duur komt die
verovering te staan. Schiller heeft gelijk, hetgeen in de kunst zal
tot leven komen, moet in de werkelijkheid vergaan. De groote kunst
gaat uit van den mensch, het oogenblik en zijn aantrekkelijkheid,
maar wordt slechts groot in zooveel zij het bedrog van het oogenblik
en de begoocheling der aantrekkelijkheid ontsluiert. Dat maakt ze
streng, omdat de waarheid altijd streng is, terwijl de leugen onverschillig en gemakkelijk is. En de leugen is niet alleen een bestand459

deel van het kwaad, maar daarbij vindt men ze ten gronde van elke
poging, die van het voorloopige en tijdelijke de eeuwig waarde,
geldig voor alle tijden en menschen, willen maken.
Dat is de grondvest van Sigrid Undset's talent. Haar werk kan
in twee verdeeld worden: de moderne romans, en de middeneeuwsche
romans.
Tusschen de eersten is {( Jenny» het merkwaardigste. De schrijfster wil hier de wisselvallige waarden van het ideaal bewijzen. Jenny
is een dezer vrouwen die slechts ééns kunnen beminnen, en dan
heelemaal en zonder eenig voorbehoud. Zij wordt echter in hare
liefde bedrogen. Dan valt voor haar heel de wereld in duigen e~ zij
beneemt zich het leven. In tegenstelling met haar staat Franzeska,
in hetzelfde boek. Haar Eros is de vluchtige, snel voorbije flirt, een
prikkelende genialiteit in de minne. Maar dat is niet voldoende,
gelijk het haar weldra in 't huwelijk zal bewezen worden. Want
zoodra avontuur en ongebondenheid ophielden, zoodra ook verwelkte
de minne, omdat ze van binnen niets anders was dan willekeur.
Reeds in haar moderne romans worden we Sigrid Undset's inzicht
en persoonlijke zending onder hare kunst gewaar. Niet alleen de
wisselvalligheden van het ideaal, maar ook de wisselvalligheden van
den mensch wil zij in den cirkel van het bestaan bewijzen. Dat is
de oorzaak van haar realisme en van de onmeedoogendheid harer
psychologie. Zij wil alle illusies waarin de mensch zich hult, vernietigen, alle levensleugen waarop hij bouwt, ontsluieren. Zij wil
de waarheid verkondigen omtrent den mensch en zijn lot.
Hierin is zij een discipel van Ibsen, en staat zij mijlen ver van
den optimistischen Björnson, wiens jubilé dit jaar gevierd wordt.
Maar rechtstreekser gaat zij op den man af dan Ibsen, die, alles
wel beschouwd, toch een esthetisch vlies tusschen hem en de wereld
bewaarde, en alzoo de vraag stelde en de waarheid verkondigde,
zonder zich evenwel verplicht te voelen zijn kunst met zijn leven
te waarborgen, hetgeen in « Naar vi Döde vaagner » tot zelfonderzoek
leidde. De zware pathos die Sigrid Undset's werk draagt, is van
persoonlijken aard. Daarom gaat ze met een moderne zending naar
de Noorsche middeneeuwen ; want daar kan ze menschen vinden
die het leven aandurven, zonder door de hinderpalen afgeschrikt
te worden, derwijze dat het onvoldragen leven terugslaat op de
ziel en ingewikkelder wordt. Hetgeen haar met de midden eeuwen
verbindt is het gelijkloopende, de ziel, die zich ontplooit en geeft,
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vooral in de liefde. En aldus komen we tot Kristin, in « Kristin
Lavrandsdochter», haar voornaamste werk. Zij is de Jennytype,
maar een volbloeiende vrije Jenny. De drie zware boekdeelen beschrijven haar - en Erlend's - liefde en huwelijksleven. Heel de
psychologische stof van haar moderne romans heeft Ze hierin verwerkt.
Het is de betrekking tusschen den man en de vrouw, nadat ze
malkander veroverd hebben, en hunne liefde dagelijks moeten verwezenlijken en tot draagkracht veranderen. Alle tinten, alle schakeeringen in 't moeilijke schilderen van het menschelijk leven heeft
ze getroffen. Twee verschillende menschen moeten zich naar malkaar richten. Alle kleine botsingen, willen die malkander dwarsboomen, woorden die doodelijk kwetsen, woorden als heelende balsem,
woorden die als doornen in 't vleesch prikken en bij iedere aanraking pijn doen. Alles heeft ze meêgemaakt.
Doch tusschen deze twee brandt de roode gloed der liefde, die
zijn licht over woord en gebaar werpt, foltert en verwarmt; in onrust,
in storm gloeit het met dwalende vlam in dit boek. Erlend's figuur
is buitengewoon krachtig geteekend; in deze zware psychologie,
werkt verborgen lyrisme als gist; die figuur is de zelfstandigste,
welke Sigrid Undset ooit geschapen heeft. Niet in eens, heeft zij
haar geteekend, maar in een reeks toestanden, waarin de veelzijdige
kanten van zijn ingewikkeld karakter in 't licht komen, soms door
eigen handeling, maar meestal door de houding van zijn omgeving
tegenover hem. Maar altijd blijft er in hem iets geheimzinnig, iets
gesloten, iets onberekenbaar. Nu eens is hij traag en onverschillig,
dan ontvlamt hij in vreugd of in woede; en dat onberekenbare, dat
verrassende in hem is juist wat ons zoowel als Kristin boeit. Nooit
kunnen we gerust zijn; in de nabijheid van deze man kan men ûch
aan alles verwachten. Hij is eigenlijk een leider, die niets te leiden
heeft, een leider zonder taak. Een Koning zonder rijk.
Met groote vaardigheid is deze moeilijke en ingewikkelde figuur
geteekend. Hij sterft als een man uit wien we nooit heelemaal wijs
geworden zijn, vol mogelijkheden, doch met gaven die nooit tot hun
recht komen. Daarom vallen die nuttelooze gqven op ûchzelf terug
en scheppen dien glans, die feestelijke straling rond hem, waaraan
Kristin niet kon weerstaan, die zij, trots alle botsingen in 't huwelijk,
niet vergeten kan, en waardoor ze telkens weer wordt bekoord. Sigrid
Undset heeft het irrationeele in de liefde geschilderd, in deze ver-
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houding van Kristin en Erlend tot elkaar. Maar hunne liefde begint
in zonde; en het boek toont hoe ze boeten, hoe Kristin de wereld leert
kennen tot aan de groote pest, haar laatste gedachtenis van die wereld,
die zoo zonnig begon onder bloeiende kerselaren. Glans en verhevenheid liggen over het lot van die vrouw, het stormt in haar leven;
weer en weer wordt ze ontgoocheld en gewond, maar hare vrouwelijkheid schijnt onverwachte reserven te bezitten. De bloeiende boom
harer liefde wordt geveld, maar zijn wortels zitten vast en frissche
loten schieten er uit op, tot zelfs op haar doodsbed, waar ze trots
al haar trachten naar den hemel aan Erlend denkt, en aan de liefde,
welke hij in haar verwekte.
Met enkele nuchtere zinnen wordt zij getypeerd, als jong meisje,
als huisvrouw op Husaby, als moeder en eindelijk als weduwe; in
haar wordt het vrouwelijke, das ewig weibliche, in alle tijden en maatschappijen, met een krans van wilde rozen bekroond; de rozen
vallen af, maar de doornen blijven. Toch draagt Kristin de doornenkroon van hare liefde met fierheid. Het schijnt alsof Sigrid Undset
het niet kan winnen van die vrouw, die in haar wezen, op mysterieuze
wijze, terzelfdertijd is de afgrond, het aardsche en de naaste sterren.
In haar volgend werk Olav Audunszoon koos Sigrid Undset een
man tot hoofdfiguur, omdat ze weet dat een man dieper door de
wereld en het dagelijksch leven kan gepijnigd worden dan een
vrouw. Hij heeft minder reserven en gebruikt ze snel op.
Het onderwerp van het boek is zeer eenvoudig. Olaven Ingunn
zijn sinds hun kinderjaren met malkander verloofd, en beminnen
malkaar. Maar hun verwanten verzetten zich tegen hun huwelijk.
In zijn drift, slaat Olav een hunner dood. Hij moet vluchten en veel
jaren in den vreemde verblijven. De tijd verteert Ingunnts liefde,
ze wordt moedeloos. Een zwartharige Ijslander bekoort haar en ze
heeft een kind van hem. Eindelijk komt Olav terug, en trots alles,
huwt hij met haar. Ja, hij neemt zelfs het kind aan. Het tweede deel
van dezen roman toont hoe dit huwelijk, trots alle goede voornemens,
in duigen valt. Vooraleer het uitzeilde, ligt het schip van hun geluk
reeds gestrand. Het centrale thema in dit deel is de beschrijving van
het dagelijksch leven op Hestviken. Deze twee menschen beminnen
malkander en pijnigen malkaar ter dood.
Onmeedoogend worden al de heimelijk invretende, nijdige trekken, die als borende wormen in een groenen boom zijn, uiteengezet;
we weten dat hij op langzame, pijnlijke wijze verdorren zal. Dat
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dagelijksch leven op Hestviken kent de verheven atmosfeer van
« Kristin Lavraudsdochter» niet, zijn liefde brandt niet gelijk een
roode gloed, maar als een onbarmhartig grauw herfstlicht op figuren
en gebeurtenissen. Audunts figuur vooral groeit tot dat het als een
passiefiguur, als een St-Sebastiaan doorboord door pijlen gedoopt
in ts levensvergif, komt te staan. Hij bezwijkt onder den last. Wanneer
Ingunn sterft, blijft zelfs haar gedachtenis voor hem vergiftigd. Tot
het laatste oogenblik blijft hij een raadsel voor zijn omgeving, de
kinderen zijn bang voor hem en noemen hem Olav den Booze.
Deze roman is een modern Jobts boek.
Ik maakte geen gewag van de middeneeuwsche stof in deze
boeken, omdat zij slechts van ondergeschikt belang is.
Ze steunt op grondige studiën en Sigrid Undset heeft heel haar
intuïtie gebruikt om zich in die periode in te leven. Het is haar
waarlijk gelukt eene reeks echt middeneeuwsch bezielde figuren te
scheppen. Maar hetgeen deze romans draagt, dat is de beschrijving
van Kristin en Olav, de wreede scherpte der psychologie; daardoor
worden die gewrochten tot groote kunst en treden ze in de wereldliteratuur. En zooals alle groote kunst maken ze het leven ernstiger
om leven. Zooals alle groote kunst zijn ze ontgoochelend en opbouwend slechts voor zooveel ze de waarheid - omtrent de wereld en
den mensch - als de eenige grondslag waarop kan gebouwd worden,
nastreven. Voor Sigrid Undset bestaat de waarheid hierin, dat de
aarde trots alle heerlijke rijken, een lijdensdal is.
Alzoo werden Kristin en Olav uit Sigrid Undsds eigen twijfel
en hoop geboren; ze zijn de uitdrukking geworden van haar eigen
onbevreesd erkennen van de werkelijkheid, zij die niet meer geloofde
dat de mensch door eigen kracht den levenstrijd kan aangaan. Op die
wijze werd ze katholiek. Hare bekeering moet niet gezocht worden
in een neiging voor het gevoelsvoUe en het kleurrijke dat, vooral
voor een buitenstander, in de katholieke mystiek kan gevonden worden, maar wel in eene intellectueel en psychologisch proces. Nooit
waren gevoel en fantazie de grondelementen van hare letterkundige
ingeving. Haar werken zijn nuchter en krachtig, maar glimlach of
humor zal men er te vergeefs in zoeken. Haar pathos heeft echter
een eigen wilden glans, een robijnrooden gloed, die uit de afgronden
der ziel opwelt, en onweerstaanbaar ontroert en aangrijpt. De kunst
en het leven die malkander gevyoonlijk ondermijnen, bekrachtigen
hier elkander in een pathos die het leven en het lijden eigen zijn.
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Ze gaf nog een paar groote werken uit: c( Gymnadenia» en cc Den
braendende Busk », waarin ze de realistisch \)nclerwerpen uit hare
jeugd weer opneemt.
Het is een tafereel van het familieleven in het Noorwegen van
rond 1905 tot aan den wereldoorlog. Maar eerst en vooral is het een
tafereel der ongestadige, zoekende jeugd, geschilderd met heel haar
realistische kracht en psychologisch instinct voor het samenspel
tusschen de troebele driften en het nabije, onmiddellijke doel. Hier
vinden we heerlijke - dikwijls vermetele - schetsen van het leven
der jeugd in Oslo. Het eerste deel van den roman heeft een licht
katholiseerende tendens, waarin de figuren gevaar loopen te versmachten. De handeling is verward en kruipt dikwijls voort in een
soort langdradig ûelkundig « steeple-chase» rijk aan menschenkennis, maar waar de bevrijdende adem - een druppel poëzie of
humor - gemist wordt.
Het tweede deel staat hooger, en de katholieke tendens maakt
plaats voor een godsdienstige psychologie die het hare bijdraagt om
aan Paul, de hoofdfiguur, eene innerlijke waarschijnlijkheid te geven.
In het typeeren van zijn vrouw Björg, luistert Sigrid Undset naar
haren haat voor een zeker vrouwentype, zooals de Franzeska in
« Jenny», de vrouw die ûch door haar zoogezegde vrouwelijkheid
in de wereld uit den slag wil trekken. Met een anti-vrouwelijke scherpzinnigheid, zooals alleen vrouwen dat kunnen; heeft zij Björg, met
een bijna hysterische behoefte tot kwaadsprekerij, hier ontsluierd :
haar veeleischendheid en grilligheid, haar onberekenbaarheid en
miserabel geklets. Onder menig opzicht is het een droevig en somber
boek dat, gelijk Olav Audunszoon, een pijnlijken invloed kan uitoefenen, wegens een psychologie die de mensche1ijke ûel en haar
afgronden dieper dan bij ft zij welk ander Noordsche schrijver, doorpeilt. Haar genie ligt in haar menschenkennis, in het geduldig, wijdvertakte ontleden van het menschelijk ûeleleven, heel dat vaag, dikwijls onbegrijpelijk spel tusschen het bewuste en het onbewuste,
tusschen driften en zuivere gevoelens, en dat geldt niet alleen hare
vrouwelijke zielskunde, maar insgelijks haar mannelijke psychologie
in Olav Audunszoon; dat boek wekte eene bijna bange verwondering
bij de mannelijke kritiek in ft noorden; van waar was ze te weten
gekomen hetgeen, door de tucht van den wil, in ft diepste van de
mannelijke ziel verborgen blijft 7 Ja, van waar, dat is juist het geniale,
een menschenkennis die meer is dan louter psychologie, een begrij464

pen dat insgelijks de kennis mee draagt van de geheime wereld in de
menschelijke ziel, en niet alleen naar het sexueel verschil kijkt, een
logisch verband dat het menschelijke in al zijne eigenschappen en
eigenaardigheden omvat.
Dit verband; grondslag van dat groote werk, zullen we trachten
op te sporen, om te eindigen. Het ligt verborgen achter de kunst,
maar de groote kunst kan hare wortels in dien verborgen grond doen
dringen, en juist op die wijze de wonderbare algemeene waarde en
zelfstandigheid van het individueele in den tijd, die ze in gang bracht,
bereiken. De duistere gemeenschappelijkheid die onder de nationale,
godsdienstige, sociale en sexueele verschillen ligt en in den tijdelijken
strijd er om, deze zijn de gevoelens die als een machtige baar in
Sigrid Undset's werk groeien: de menschen zijn in de boeien van
tegenstrijdigheden en tegenstellingen gevangen; tegenstrijdigheden
tusschen verzuchting en mogelijkheid, tusschen het ,menschelijke
en de voorwaarden waarin het zich ontwikkelt; tegenstelling tusschen
het goede dat wil, en het kwaad, dat handelt. Daarom zucht de
mensch naar verlossing en staart naar Jerusalem, naar Mekka, naar
Moskow, naar Rome. Die drang naar verlossing, die de bron van
alle godsdiensten is, sticht die gemeenschappelijkheid van lijden en
nederlaag die nu en dan - zooals oorlogsboeken het bewezen hebben - door alle uiterlijke tegenstrijdigheden heen van socialen,
nationalen en politieken aard, kunnen samengesmolten worden, en
het naakte, echte menschelijke voortbengen. Dit verband, welk
door geen moderne kultureele homeopathie kan geloochend worden,
weet Sigrid Undset in hare werken te doorgronden; en daardoor
worden ze ontgoochelende Passieboeken, zooals het Front dikwijls
ontgoochelend werkte en den waren mensch recht hield met den
illusie-mensch en met den kultuur-mensch. Die geest van gemeenschappelijkheid verheft die Noorsche nationale kunst tot universeele letterkunde. Want waar het universee1e tot waarde komt, is er
altijd iets innerlijks, en dat van geen internationale reclame-plakkaten afhangt.
De mensch is zichzelf gelijk; hij is het voortbrengsel van duistere
machten, tegenstrijdigheden en tegenstellingen; het leven wil geleefd
worden, zijn banden breken, realiseeren - Laat ons, om te sluiten,
de zonnige bladzijden gedenken; de poëzie, de idyllen en stemmige
oogenblikken, welke in Sigrid Undset's ernstige en aangrijpende
~oeken voorkomen, vooral daar waar zij, zichzelf vergetend, uitrust.
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Dat gebeurt wanneer ze kinderen en kinderenspel, de natuur en de
voorbijglijdende werelden in het uitspansel, beschrijft.
De Noorsche natuur leeft in de werken dezer schrijfster als
bij geen andere; de trouwelooze en toch zoo standvastige natuur, de
stille bergen die den storm, zomer en winter onwrikbaar verduren,
maar in 's voorjaars schemering staan ze te blauwen, alsof ze insgelijks naar het zoet genot der veranderlijkheid trachten; - maar de
hemel verandert van dag tO,t dag, roode avondhemelen, licht purpere
zomerhemelen, onweershemelen, die malkander verjagen; en de
mensch staart ze aan en vergeet zijn last van lijden voor een oogenblik. Daarboven langs het Gudbrandsdal staat de hagedoornboom
en geurt heerlijk : oude, grijze hoeven krijgen de avondzon in al
hunne ruiten; ver weg glanzen de reuzachtige gletschers ... Vrede,
avondzon en schemering vullen het dal... Idylle, oogenblik, kinderen
die op de plaats spelen, de zonnestraal verzwindt, de verre gletschers
worden blauw, purper, ijsblauw; alleen de rivier spoedt door het
dal, gejaagd en rusteloos, als gedachten die niet tot rust kunnen
komen, als de ziel die geen vrede vinden kan. Want de wonden der
ziel kan geen natuur, geen roode zonsondergang heelen. Dat is de
diepe wijsheid in Sigrid Undset's poëzie der natuur. De mensch is
aan het complex der natuur ontsnapt; en het verlangen om er terug
naar toe te keeren is niets anders dan romantiek en zinsbegoocheling.
Daarom moeten Kristin en Olav verder gaan, en zooals ze in Sigrid
Undset's grootsche middeneeuwsche werken vorderen, worden ze
terzelfdertijd het symbool van 's menschen duizenden jaren lang
trachten naar vrede en geluk, niet het idyllische maar het dagelijksche,
niet voor den tijd maar voor de eeuwigheid. Daarom moeten ze
vooruit achter alle roode zonnezetfen en alle blauwe bergen, om den
last, hun door het leven opgelegd, te kunnen afschudden, om door
de engte des doods een Paschen en een verrijzenis te vinden om
alles, dat in verderfelijkheid werd gezaaid. In deze opvatting ligt de
eenheid van de katholieke Sigrid Undset met de Noorsche schrijfster
van denzelfden naam.
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Vermeylen
Marnix Gijsen heeft in zijn feestrede over Gezelle het posthuum verband aangewezen tusschen dezen dichter en zijn volk.
Mussche heeft Van De Woestijne in zichzelven verheerlijkt.
Een tegenovergestelde thesis ware eVen passend geweest bij
de huldiging van August Vermeylen.
Gezelle en Van De Woestijne zijn onverklaarbaar. Zij overgroeien elk verband met de gemeenschap die hen voortbracht,
weerleggen de thesis dat de kunstenaar een product en bewijzen
dat hij een genade is.
Aan den ingang der eeuw van Vlaanderen's martelgang, precies in 1830, wordt Gezelle geboren. Hij wordt « gevormd» door
datzelfde onderwijs dat door ons wordt beticht van de intellectueele
verarmoeding van Vlaanderen en van zijn onnatuur. Deze « vorming»
wordt « voltooid» in een groot seminarie, onder strikt bisschoppelijk gezag en zeggenschap, wier voor ons bedroevende rol wij nog
maar eerst volledig hebben leer en overzien, door de dezer dagen
verschenen brochuur « Le röle de l'Episcopat Belge dans Ie mouvement flamand». Gezelle's zuiver, diamant hard wezen gaat onaangeraakt door al die vormingsjaren heen, geboren uit een volk dat
weldra geen taal meer heeft, met een taalgevoel en een taalliefde
die theoretisch slechts in de hoogste kultuurperioden voorkomen.
Acht en dertig jaar later brengt onze verfranschte burgersstand
een Karel Van De Woestijne voort. Een volk dat zichzelf niet meer
kent bezorgt Europa een zijner grootste individualisten. Een ruw
verboerscht boerenvolk zonder kultuur, levert een der meest gecultiveerde en verfijnde geesten der wereldpoëzie op de keering
der eeuw.
Er wordt dagelijks onder ons gezegd dat wij onze blikken naar
Nederland moeten keeren, dat wij daar onze taal zullen leeren spreken en schrijven, daar de vormen zullen vinden voor onze kultureele herinrichting. Ik geloof dat onze toekomst zich in die
richting beweegt en dat daar veel kultureel heil reeds nu voor ons
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te vinden is; maar laten wij ons hoeden voor gemis aan vertrouwen
in de natuurlijke scheppingskracht van onze volksziel. Op onzen
mesthoop zijn twee bloemen opgeschoten die niet te vinden zijn
in de Nederlandsche hovenierderij. De vlaamsche stam, onthoofd
door de vervreemding van zijn leidende standen, heeft uit zijn boerenstand en klein burgerij op enkele decenniën een geheel nieuwe
schare van leiders naar boven gestooten. Men snijde het zijn brood
nog niet voor, men late het werken en worden. Het zal uit zijn eigen
wezen halen de perfectievormen van zijn taal, zijn gemanierdheid,
zijn sociale, administratieve en politieke structuur.
Rond de heldere en vierkante figuur van Vermeylen nevelt
ook iets van Gezelle's en Van De Woestijne's onverklaarbaarheid.
Opeens was er die vlaamsche Europeeër; d. w. niet z. de man van
die leus, want ook een dorper kon dien kreet geven, maar de man
die zijn leuze aan zichze1ven als Vlaming had verwezenlijkt, de Vlaming van Europeesche kultuur. Tusschen boeren en amateurs
stond hij daar eensklaps. Hij moest wel ergens uit dezelfde geestelijke onnaspeurbaarheid stammen, die zonder causaliteit schijnt,
want alhoewel leider van een generatie, bleef hij eenzaam en men
verstond hem niet. Rond hem bloeide een eenigszins particularistische en alleszins provinciale en probleemlooze kunst, die hij moest
zegenen wegens een ander motief, omdat hij namelijk ook individualist was. Maar zijne Verzamelde Opstellen en zijn Wandelende Jood,
zijn de eenige werken van zijne 'generatie, waarop de vliegen van
het epigonisme niet hebben geaasd en Europeeërs zijn wij niet geworden. Nu eerst begint dat verlangen, twee generaties later, in
ons te werken, niet door de kracht van zijn leuze, maar uit een innerlijke behoefte en als iets vanzelfsprekends.
In dezelfde reeks van tegenstellingen zien wij den vrijgeest in
een beweging welke wij essentieel katholiek heeten, den Brusselaar
die de ziel van volk en taal zuiverst aanvoelde. Het spreekt vanzelf
dat het individu niet gebonden is aan den geest en het peil der massa, maar het behoort toch tot de zeldzaamheden dat het naar een
volmaaktheid streeft die tegenstrooms met de drift der massa moet
bereikt worden.
Wij zouden beleefd kunnen verklaren dat we Vermeylen noch
wijsgeerig noch religieus volgen. Oprechter mag de waarheid gezegd worden dat er niets is tusschen hem en ons. «Tusschen de generaties van voor en na den oorlog is er in heel Europa een zeer scher-
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pe afscheiding ter breedte van een sabelhouw,» schreef Luc Durtain. Onze bewondering voor De Wandelende Jood, onder de blijvende werken zijner generatie zonder eenigen twijfel het allereerste,
en voor zijn prachtige gedachte in een krachtig woord, hindert in
niets ons besef te behooren tot een geheel anderen tijd en richting.
Des te waarschijnlijker wordt het dat ook de volgende generaties
die bewondering zullen deelen.

G. W.
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Muziekkroniek
Het schijnt ons nuttig, een weinig af te wijken van den gevestigden vorm dezer muziekkroniek - waar het bijna uitsluitend over
uitvoeringen ging - en de aandacht af te wenden naar dat andere
« halfrond» van de muziekwereld, dat naast den scheppenden of
herscheppend-uitvoerenden arbeid ligt: de musicologische bedrijvigheid. Wij benaderen hiermee den toon van andere kronieken, als
de historisch, en durven zelfs stout te beweren dat een meer rationee1e
kijk op het muziekleven, tegenover een louter esthetische houding,
een ontwikkeld publiek niet schaden kan.

* **
Prof. Dr. Floris Van der Mueren. - Vlaamsche Muziek en
Komponisten. Kruseman, Den Haag.
Het is Prof. Van der Mueren's verdienste, een poging te hebben
gewaagd tot het sinthetiseeren van onze Vlaamsche muziekherleving sedert de fransche omwenteling, op een oogenblik dat voorstudie en monografie op dit gebied nog slechts een allereerste beginstadium bereikt hebben. Hoe kon het ook anders? Van erkenning,
belangstelling en steun van hoogerhand zijn de Vlamingen ook op
dit gebied grootendeels verstoken gebleven; van studie of waardeering uit franschschrijvende kultuur middens was weinig te verwachten; en het was reeds veel, toen de vlaamsche geest zich
moeizaam baanbrak in de negentiendeeuwsche filologie, zonder dat
bovendien kon worden verhoopt, dat geschoolde krachten zouden te
vinden zijn om ernstig ons muziekaal leven na te vorschen en in
monografische studie's te ordenen. Zoo stond de schrijver dan voor
een onontgonnen terrein.
Op sommige punten moest dan een onontbeerlijk bronnenonderzoek door hemzelf worden ingesteld, en het mag tot zijn eer
worden gezegd dat zijn poging om « een lijn te trekken waarlangs de
muziekontwikkeling in Vlaanderen ••• liep in de 1ge eeuw»; om « dien
opgang in het licht te stellen, de beslissende hoekpunten daarin aan
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te wij~en en de artistieke beteekenis ervan synthetisch te bepalen ",
althans in haar groote lijnen geslaagd mag heeten.
De politieke verwikkelingen die vanaf de Fransche omwenteling tot 1815 over Vlaanderen neerkwamen, hebben beslist den band
met het groote verleden doorgehakt, vooral door de beslagname op
de kerkelijke goederen en instellingen. Zeer leerrijk is de wording
wording van het Brusse1sche Conservatorium en ~ijn centraliseerende
greep onder Ed. Fétis. Te Mechelen is het Collignon, de Kapelmeester van St-Romboutskerk, die in 1840 een aanvraag indient tot
oprichting van een m~iekschoo1. Het feit dat juist die kapelmeester
de eerste stap doet, bewijst hoe belangrijk het wellicht zou wezen,
na te gaan waar de bloe1ende middeleeuwsche « Koralenschool ))
van de Mechelsche hoofdkerk uitloopt, en of ze wel geheel ten onder
ging door de politieke onheilen van de 18° eeuwsche « Jahrhundertwende 11. Wij hebben daarom ongaarne de studie van Kan. Steenackers :
« L'école des Choraux de l'Eglise metropolitaine de Saint-Rombaut
à Malines ll in de bibliografie gemist (I).
Gent, had zijn Vlaamsche m~iekschool te danken aan het
overtuigend betoog van J. Vuylsteke, dat een prachtig dokument
van Vlaamschen durf mag genoemd worden. P. Benoit vormt vanzelf de hoofbrok 10 heel Prof. Van der Mueren's boek. De nadruk
waarmede zijn verschijning wordt bepaald; zijn plan om Vlaanderen
m~ikaal te organiseeren, een tegenhanger van Fétis' methode te
Brussel; de politieke en muûkale strijd rond zijn hervormingen
in den breede worden behandeld, is dan ook volkomen gewettigd.
En bij die strijd zelf, zooals ook bij het leven van Aug. Snieders, staat
men nadenkend tegenover de wonderbare taaiheid en de actualiteit
van de anti-vlaamsche vooroordeelen van toen: Jan Van Beers' betoog
voor de aanneming van het Vlaamsch Conservatorium door den
Staat (1879) kan men gerust naast de memorie voor de oprichting
van Vlaamsche wetenschappelijke Academiën leggen, die 'n paar
jaar geleden door Prof. Vercoullie werd opgesteld.
Treffend wordt ook verduidelijkt hoe de Vlaamsche muûekherleving innig vastgegroeid was aan de literatuur, vooral met de
Gentsche school van J. Fr. Willems en Serrure; de romantische
nadruk op het volkslied en het dwepen met het groote volksverleden brachten vooral die genres naar voor, waar de letterkunde een
(I) Mechelen, Godenne 1926. Zie bv. bl~. 37, een inventaris door P. Naulaerts

en J. Collignon.
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groot er aandeel heeft (lied, koorwerk, oratorio, opera). De zuiver
muzikale vormen, als de symfonie, of zelfs de instrumentale kamermuziek, werden ofwel verwaarloosd, of slechts veel later beoefend.
Dit hangt met de oorzaken van de herleving samen. Opvallend is
het daarentegen, dat diezelfde sterk romantische strooming zich wel
grondig op het lied vestigt maar de gevoelswaarde, zoowel als het
historisch feit van Vlaanderen's muzikale wereldfaam in het verleden, geheel onaangeroerd laat. Alleen onbekendheid met de vóór
zeventiendeeuwsche Nederlandsche muziekgeschiedenis kan dit verklaren.
Een leemte in Prof. Van der Mueren's verdienstelijk werk is
o. i. de afwezigheid van alle gegevens over het ontstaan van de
Vlaamsche Opera (I893), een paar jaren voorafgegaan door het
(( Gesproken Nederlandsch lyrisch Tooneel» (I890) te Antwerpen. Hij
laat het bij de vermelding dat Edward Keurvels met Henry Fontaine
medestichter van de Opera was (I). Hier werd voorzeker het muzikale belang van deze gebeurtenis voorbijgezien, waar toch reeds
vrij uitgebreide geschriften daarover konden benuttigd worden (2).
Het pleit ten voordeele van den schrijver, dat zijn overzicht tot
in het meest huidige heden reikt, en dat hij daarom niet alleen de
levende komponisten in hun onderscheiden richtingen heeft gegroepeerd, maar ook eenigszins een waardebepalend oordeel over hun
werk heeft uitgesproken. Als gevolg van zijn besef dat de Vlamingen
weigerig staan in het erkennen van eigen grootheid, klinkt dit oordeel
dan ook steeds zeer lovend. Wij zullen hier niet op ingaan, en het
boek alleen maar beschouwen zooals de schrijver het wenscht beoordeeld te zien: als (( schets van de groote stappen die Vlaanderen zette
in den heropbouw zijner kultuur (3), en het nut afwegen van zijn
studie als prikkel tot verder onderzoek van dit ons bloedeigen geestelijk bezit.
Prof. Van der Mueren's stelsel, de muziek met alle andere uitingen van het kultuurleven parallel te zien en te verklaren, werd hier
ook doorloop end aangewend. Vroege romantiek, romantische bloei,
impressionisme en expressionisme blijken alzoo voor de groote mijlpalen in de ontwikkeling te kunnen gelden. Tot dusver is er inderdaad
(I) blz. 91.
(2) bv. ARTHUR DB GBRS. Historiek van de Vlaamsche Opera (189°-1913).

en PAUL BILLIET. Hoe en door wie het Nederlandsch Lyrisch Tooneel en de
Vlaamsche Opera te Antwerpen gesticht werden. Antwerpen 1918.
(3) blz. 84.

47 2

gelijkloopende evolutie, maar wil men de kern zelf van het werk
doorpeilen, dan dringen zich andere - wij meenen geen literaire,
noch plastische, maar louter muziekale - waarden als maatstaf
op. Daardoor kon de verschijning van een ragfijn klassiekvoe1end
contrapuntist als Edg. Tinel niet voldoende in het geschetste plan
worden ingelijfd, omdat hij inderdaad, als achterblijver, aan het
kunstverloop van zijn tijd eenigszins vreemd moest blijven.
De bladzijden door den schrijver aan wijsgeerige stijlkarakteriseering gewijd (vooral 60-68), zijn door opeenhooping van zware
abstractie's van duisterheid niet vrij te pleiten. Ook zouden we willen
waarschuwen tegen het al te beslissend hanteeren van de raseigenschappen van een volk als bewijsgrond voor zijn kunst. Dat Benoit's
muziek-pedagogisch levenswerk op het grondbegrip « Germanendom
tegenover Latijnen- en Slavendom » berustte om een nteuwe eigenVlaamsche muziek te vestigen, komt grootendeels voor rekening van
zijn heroïsch temperament en van den romantischen tijdgeest. De
talrijke uitzonderingen en wisselwerkingen tusschen naties in acht
nemend - men denke b.v. aan onze impressionisten tegenover de
Franschen en, in een ander verband, aan een figuur als de Mechelaar
Cyprianus de Rore tegenover zijn Italiaansche tijdgenooten - mag
de nuchtere onderzoeker o. i. deze waarden voor niet veel meer dan
postulaten aanzien.
Wat nu die andere bedoeling van den schrijver betreft, een aansporing te wezen tot verdere navorsching van het bestreken gebied,
hiervoor moeten we hem van harte dankbaar zijn. Ongetwijfeld moet
zijn boek in geenen dele onderdoen voor al die andere, hoogervulgariseerende boekdee1en uit Kruseman's reeks « Beroemde
Musici ». Maar in het groeiend kultuurbewustzijn van de Vlaamsche
gemeenschap moet er allereerst voor gezorgd worden, dat de muziekgeschiedenis niet langer de Asschepoester blijve onder de andere
kunsthistorische vakken. Wij hebben hier een verzuim van de vorige
geslachten te herstellen. En het doet goed, te weten dat er ieder jaar
meer jonge krachten zich laten scholen en opleiden, niet het minst
te Gent, tot ernstige beoefenaars van de musicologie. Zoo moet geduldig steen voor steen, door taai monografisch en archivalisch werk,
het gebouw van een monumentale « Geschiedenis der muziek in de
Nederlanden» worden opgetrokken, dat Vlaanderen's Europeesche
kunsroem ook voor de toonkunst waardig in eer herstellen zal.

* **
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Prof. Dr. Floris Van der Mueren. - Het Orgel in de Nederlanden. De Standaard. Brussel; Kosmos, Amsterdam. I93I.

Veel uitgebreider dan de vorige, ook op veel wetenschappelijker leest geschoeid, is Prof. Van der Mueren's historisch-vergelijkende studie « Het Orgel in de Nederlanden ». Aanvankelijk als proefschrift voor een promotie in de kunstgeschiedenis te Leuven bedoeld,
met als onderwerp het orgelmeubel in de toegepaste plastische kunst,
breidde het werk, door eigen ruime historische vizie en muzikaal
temperament van den schrijver zich uit tot de volledige beteekenis
van het orgel : meubel, liturgische rol, registratie, en orgelmuziek.
Dat dit op eigen hand moest gebeuren, zal niemand verwonderen die
weet dat te Leuven, naast bloeiende wetenschappelijke studie van
de plastische kunst, de muziekgeschiedenis zich - en dan nog sedert
pas drie jaar - moet vergenoegen met eenige vulgariseerende voordrachten. Zoo kregen wij dan een ruim boekdeel, voorzien van een rijk
gedokumenteerd fotomateriaal, dat de nederlandsche orgelgeschiedenis omspant van circa I500 tot I750.
De vraag naar het aandeel van het orgel in de kerkelijke polifonie van de laatmiddeleeuwen, waaraan het eerste hoofdstuk is
gewijd, werd met bijzonder rijk materiaal ingestudeerd. Er vielen
hier naast de louter muzikale bronnen, zoovele andere, uit de algemeene kerkgeschiedenis, te onderzoeken. Het bewijs werd geleverd
dat de Contra-Reformatie het noodig oordeelde, tegen overtollig
orgel- en instrumentengebruik in de kerk te reageeren. Voor de groote
beteekenis van de orgelpraktijk laat de beeldende kunst wel geen
twijfel over; maar bij de toepassing op de vokale muziekliteratuur
zelf is de schrijver zeer terecht omzichtig omgegaan met A. Schering's
stelling in zijne « Niederländische Orgelmesse», waaruit de vier
bekend criteria tot het erkennen van de instrumentale gedeelten
worden aangehaald (I). Schering heeft zich in bedoeld werk laten
verleiden tot onhoudbare beweringen als deze, dat het herhalingsteeken ij in de oude notatie de gedeelten zou aangeven, die voor instrumenten bestemd waren. Ook van verschil in notentype, bepaaldelijk bij Petrucci-drukken, waarvan hij in aangehaald werk fac-simile's
geeft, hebben we, bij herhaald hanteeren van verscheidene van die
drukken nooit iets kunnen merken. Terecht maakt ook de schrijver
(I) blz. 14-15.
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onderscheid tusschen de zestiendeeuwsche a-cappella-tijd en de periode waarop zijn besluit volledig toepasselijk is.
Over de plaats van het orgel in het kerkgebouw door de tijden
heen (hst. 2); over het ontstaan van den vorm en zijne versiering
(hst. 3), kunnen wij als onbevoegden ons niet uitlaten; alleen moet
toch eenieder bij het beschouwen van die bijna 70 mooie foto's uit
de bijlage getroffen worden door de schat van monumentale orgelkassen die wij in de Nederlanden bezitten, en het bevreemdend vinden hoe zulk rijk materiaal in de studie der ornamenteele plastiek
nagenoeg ongebruikt kon blijven.
Zeer belangwekkend IS het onderzoek naar den aard en de ontwikkeling der orgelregistratie (hst. 4). Een vergelijkende tabel brengt
de geleidelijke groei in beeld, aan de hand van enkele typische
Vlaamsche en Hollandsche orgels. De schrijver weet hier ook telkens
een duidelijke aanleuning bij de vervorming van den tijdgeest waar
te nemen. Hij verklaart echter zelf (1) qat het bewerkte materiaal te
gering is om algemeen geldende besluiten te staven. Toch zal zijn
besluit we1.grootendeels juist zijn, wanneer hij uitgaande van de
scherpe gothische registratie, over de r6 e eeuw reeds een « tegengewicht van diepten» daarbij waarneemt « in het teeken der klare
geleding van het lijnenspel der r6 e eeuwsche polifone kunst (Renaissance); einde r6 e en begin r7 e rijker kleur en reeds bewogen klankkleur-effekt (Barok), en ten slotte begin I8 e eeuw (klassiek) het overbruggen van de uitersten (scherp-diep en scherp-hoog) door 'n meer
groepsgewijs, d. i. orkestraal optreden van de spelen».
Ten slotte (hst. 5) wordt dan de orgelmuziek zelf van dichtbij
onderzocht. Geen nieuwe vondsten worden beoogd, maar het ordenen,
het synthetiseeren van het reeds bekende. Het aanwenden hierbij
van grafische methode, die een objektief overtuigend beeld brengt,
verdient daarom oprechte waardeering. Er valt in dit hoofdstuk
heelwat te leeren. Uit een reeks notenvoorbeelden wordt weer de
ontwikkeling belicht van anorganisch verband (gothiek) naar sterk
bewogen en konstruktief aangeschakelde zinnen, die, bij uitbreiding,
op het vestigen van de r8 e eeuwsche klassieke bouwvormen aansturen. Voor het ritme werden zes (of eigl. maar vijf) excerpten in
ritmisch beeld overgeschreven, waardoor, buiten alle melodisch of
tonaal verband, een zeer duidelijk bewegingsoverzicht wordt gebo(I) blz. 193.
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den. Het procédé is uitstekend. Bij de behandeling der melodische
plastiek, werd weer, aan de hand van 23 voorbeelden ditmaal, een
grafisch beeld vertoond van de ontwikkeling, waarin de lijnen zonder
moeite zijn te volgen. Een reeks van 25 voorbeelden behandelt vervolgens de « constructieve en instrumentale inzichten)J. Schrijver
bedoelt het eigenlijke komponeeren, de zinnenrangschikking en de
stemvoering, dit laatste bepaaldelijk in verband met de registratie.
Dit onderdeel wordt daardoor merkelijk uitgebreider. Overal komt
de schrijver tot het ontleden van eenzelfde ontwikkeling: Gothiek,
Renaissance, Barok.
Het eigenlijke zwaartepunt van het heele boek ligt dan in het
slot-overzicht, waarin heel de studie naar de wijze der parallel-vergelijking wordt samengevat. Op een breede uitslaande tabel worden
de uitkomsten naast elkaar geplaatst, met het doel, van circa 1500
tot na 1750, in orgelmeubel, harmonie, ritme, melodie, kompositie,
instrumentaliteit en registratie, éénzelfde parallelloopende ontwikkeling na te wijzen. Deze overzichtelijke voorstelling moet dan ook
zeer suggestief genoemd worden. Zooals ze wordt geformuleerd,
biedt ze inderdaad een verrassend éénvormig verloop over al de
besproken gebieden. Alleen kan men tegen de muziekale karakteriseering aanvoeren, dat zij zich bij algemeenheden houdt, (hetgeen
ook in de loop van het onderzoek gebeurde), waar wij graag een
diepergaande, op specifiek muzikale gegevens berustende ontleding,
hadden gevonden. Bepaaldelijk het modale vraagstuk, dat toch een
kernprobleem vormt, vooral na 1600, werd o. i. te veel buiten bespreking gelaten. Wij meenen ook dat het aantal aangehaalde voorbeelden - voor harmonie, en ritme telkens slechts 6 - beslist ontoereikend is. Waar bezwaren van praktischen aard tegen het drukken
in extenso aanneembaar blijken, moest dan toch een reeks referenties
uit bestaande moderne herdrukken den lezer toelaten, aan breeder
feitenmateriaal de stevigheid van de besluiten te toetsen. Met een
gelijk aantal bewijsplaatsen als dat van den schrijver kan een tegenstrever misschien een afwijkende ontwikkeling aantoonen.
De auteur is ten slotte uitgegaan van een a priori, geformuleerd
naar de bekende wet van Curt Sachs (I), dat een volk, in één tijd, in
alle kunsten schept naar denzelfden stijl. De vraag is echter, wat de
muziekgeschiedenis betreft : moet eerst het raam van de historische
(I) cito blz.
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ontwikkeling vooraf gespannen worden, en daarna met bewijsmateriaal gevuld (deductie) - of moet niet veeleer het zoo volledig mogelijk feitenmateriaal de bewijsgrond leveren voor het afleiden, na een
voorafgaandelijk louter musicologisch onderzoek, dat inderdaad ook de
muziek een gelijkloopende ontwikkeling volgt met de andere kunsten
(inductie) '?
Voor ons Nederlandsch kultuurbeût is het musicologisch onderzoek vooralsnog niet zoover gevorderd, dat verrassingen omtrent de
geschetste stijlontwikkeling zouden uitgesloten blijven. Men moet
echter bekennen dat 's schrijvers slotwoord een zeer diepe en trouwens
zeer bekoorlijke gedachte vooropstelt : « Eens die parallel-vergelijking tusschen de beeldende kunsten onderling, en verder tusschen
de bouwkunst-, muziek- en beeldende kunsten over 't algemeen
stelselmatig doorgevoerd... dàn ook wordt het kunstgeschiedkundig
besluit onmiddellijker bruikbaar voor de kultuur historische synthese» (I). Echter blijft weer de vraag : of dit besluit niet veeleer
a posteriori moet worden geformuleerd (2).
Wij zijn Prof. Van der Mueren zeer dankbaar om zijn mooi en
rijk boek. De machtige synthetische blik, die hem doorloopend bij
al de vragen heeft geleid; de sterke greep, waarmede hij die in
schijn zoo weinig verwante gebieden in het licht heeft gesteld van
de vruchtbare kunsthistorische synthese, heeft ons ongetwijfeld een
dieper inzicht bezorgd in het wezen van onze Nederlandsche kultuur.
En als wij niet geaarzeld hebben, vrijmoedig op enkele punten van
zijne stellingen af te wijken, dan gelieve hij dit alleen toe te schrijven
aan onze waardeering voor zijn werk. Het uiten van een paar opmerkingen kan de monumentale klank van « Het Orgel in de Nederlanden»
niet verstoren.

* **
Het verschijnen van Vlaamsche musicologische werken stemt
blij te moede. En de rij wordt, zoo hopen we, veelbelovend voortgezet. De een paar jaren geleden te Antwerpen gestichte «Vereeniging voor Muziekgeschiedenis» kondigde ~oo pas een reeks uitgaven
van oude Nederlandsche meesters aan, naar het voorbeeld van de
Duitsche « Denkmäler der Tonkunst », onder den titel « Monumenta
(1) bl:z;. 246.
(2) Zie verder over deze vaaag ons artikel • Over Methodiek in de Muziekwetenschap. in Eerste Muzieknummer ven KW/st, Gent. Maart-April 1932, blz. II9.
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Musicae Belgicae». Nog dit jaar zal het merkwaardige clavecimbelwerk van den achtiendeeuwschen Gentenaar J. B. Loeillet het licht
zien. Naast de actieve geestelijke muziekuitgaven van het « de Montecomiteit» te Mechelen, kan hier zeer vruchtbaar werk worden geleverd, in den zin van de aangehaalde « bouwsteen »-methode, tot het
optrekken van het monumentale gebouw der Nederlandsche muziekgeschiedenis. Nog andere monografieën worden voorbereid. Het in
April te Gent gehouden «Eerste Kongres voor Kunstgeschiedenis», dat
een zeer levendigen bijval oogstte, zag zijn afdeeling voor muziekgeschiedenis door 'n aanmoedigende schaar belangstellenden gevolgd. Dit alles zijn verheugende teekenen des tijds. Willen we het
tot 'n gezonde muzikale kultuur in Vlaanderen brengen, dan hebben
we een bijna eeuwenoud achterstel in te halen.
Wetenschappelijke muziekstudie en herscheppende praxis moeten
hier elkaar de hand reiken; wat het eerste betreft, hoeft het voorbeeld van hoogerhand te komen. De universiteit moet de musicologie
naast de studie der plastiek 'n gelijkberechtigde plaats verzekeren.
Geen volk is hierin zoo toonaangevend als onze Oosterburen, waar
het laatste verslag over het hooger onderwijs 'n nagenoeg gelijk getal (circa 600) hoogstudenten voor de kunstgeschiedenis en voor de
musicologie aanwees (I). De muziek is er een ongeëvenaarde kultuurfactor in de breede lagen der maatschappij geworden, waar studie en
practijk zich harmonisch steunen. «Einen starken Rückhalt findet das
musikwissenschaftliche Studium bei uns an dem Interesse der im
privaten und öffentlichen Musikleben wirkenden Kreise. Dieses
Interesse bezieht sich vor allem auf Musikgeschichte. Die Pflege
alter Musik beschränkt sich bei uns nicht auf gelegentliche historische
Konzerte und Liebhaberaufführungen, sondern durchdnngt breite
Schichten der Musiûerenden und Musikfreunde. Das Aufwachen
einer besonderen Jugendmusikpflege und die Reform des deutschen
Musikschulwesens haben Sinn und Verständnis für musikgeschichtliche Fragen auBerordentlich gestärkt, so daB heute Gestalten wie
Dufay und Josquin, Praetorius und Schütz nicht mehr bloB~ Namen,
sondern lebendiges Erlebnisgut weiter Kreise bedeuten. Zwischen
der an den Universitäten betriebenen streng wissenschaftlichen
Forschung und dem Musikleben auBerhalb der Alma Mater besteht
seit längerem ein sehr fruchtbares Wechselverhältnis, das schon
(I) Zie Zeitschrift für Musikwissenschait. April 1933.
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dadurch garantiert ist, daB vie1e unserer jungen Forscher später
ins praktische Musilcleben zurückkehren, und dort anregend weiter
wirken » (I).
Dit alles klinkt voor Vlamingen nog wel als tn verre droom.
Voorloopig zal het reeds zeer veel zijn, als tn ontwikkeld intellektueel
beseft dat het niet opgaat, totaal onwetend te staan tegenover de
groote muzikale wereldfaam van zijn volk in het verleden.
De verheugende levensteekenen waaraan deze kroniek werd
gewijd, zullen misschien ook gaandeweg de overtuiging wakker
roepen, dat het huidige oog en blik ongemeen beslissend mag heeten.
Wat de fotografie en de beeldreproductie gedaan hebben voor de
herleving van de kunstgeschiedenis, dat bewerken nu de overweldigende verovering van radio en grammofoon over de heele wereld
voor de muziek. En we dreigen weer deze wapens tegen of naast ons
eigen kultuurbezit te laten gebruiken. Inzake muziekpedagogische of
zelfs louter vulgariseerende radio-uitzendingen hebben we waarachtig nog veel te leeren (2) en inzake opnamen van Vlaamsche muziek,
heeft het den schijn, alsof er vóór de Ige eeuw geen Vlaamsche of
Nederlandsche muziek heeft bestaan. De muzikale opvoeding is
thans door de mechanische muziekreproductie een eerste-rangsprobleem geworden voor onze kultuur, en het ware ten zeerste wenschelijk dat men dit besefte, vooraleer het te laat is.
Antwerpen.

Dr. RENÉ LENAERTS.

(I) A. SCHERING. Musik und Musikforschung, in Acta Musicologica. Basel, I93I,
98-99.
(2) Zie het treffend artikel van Drs. Stefan De Jonghe « Volkshoogeschool voor
Muziek en Radio» in «De Standaard", 4 Maart I932.
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Ringsteken
Over de Sophia-gedachte in het russische christendom (I) deelt
Willem Kloos in zijn tijdschrift het volgende mee :
«Als lange, schrale, bleeke en geenszins forsch-gespierde, maar (blijkens mijn
thans, nu, helaas, zoovelen mijner veel meer levendig dan ik en ook veelal robuuster
zich voordoende tijdgenooten reeds jaren lang in het ongenaakbare Hyperpsychische
zijn vergaan, nog, als altijd vroeger ook, ernstig voelen en diep denken en werken kunnen) zielsgezonde en wilsvaste, dus logische knaap van zeventien jaren, maakte ik,
zoodra ik met mijn meegekregen Hoogere Burgerschool-thuiswerk klaar was gekomen,
eIken Woensdag- en Zaterdagmiddag - gunst of ongunst van de weersgesteldheid
kon mij niet bijzonder schelen - urenlange wandelingen door elk gedeelte van mijn
stad, en vaak dan liep ik ook naar naburige gemeentetjes, waar ik wat ging ronddwalen,
onderwijl ik nieuwsgierig naar alles keek. En eindelijk keerde ik daarvandaan, maar
indien ook maar eenigszins mogelijk, liefst langs een eenigszins anderen weg, terug
naar Amsterdam••

Iemand die het opstel beweert in z;ijn geheel gelezen te hebben,
bevestigt dat aan het slot ervan blijkt, dat eene nicht des dichters
Sophia genaamd was en bovendien een boek bezat, getiteld ; « Het
russische christendom», en dat de dichter als lange schrale, bleeke
en geenszins forschgespierde, maar zielsgezonde en wilsvaste, dus
logische, knaap van zeventien jaren, in z;ijn ongenaakbare psychische
zijn dat boek dikwijls in hare bibliotheek heeft zien staan. Mogelijk!

* **
Met de Nederlandsche poëzie staat het al even treurig.
Hoe groeit mijn angst om dit geslacht
van honderden poëten I
Vanwaar die angst?
heb ik gedacht
de oorzaak moet ik weten.
In de productie zit 't niet,
- 'n diarrhee van dichten
maar ach, de simp'le schoonheid, l';iet,
'k zie ze zoo zelden lichten.
(1) Een boek van Dr. L. H. Grondijs.
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Leeft nog d'eenvoudige van hart
die 't wagen zal te zingen
van zijn ontroering, vreugd of smart,
en de heel simp'le dingen?
Porties navrante nuchterheid
zie 'k dagelijks serveeren,
maar 'k vraag, in alle schuchterheid,
zal Schoonheid niet cri!peeren 1

Deze klacht werd aan den heer Pieter Pot ontrukt en iedereen
zal toegeven dat men alleen in de allerergste omstandigheden poëtisch
zoo iets kwijtraakt. Wij hebben het feit van den diarrhee dus te aanvaarden.
In Vlaanderen heeft Urbain Van De Voorde onlangs lichte
teekenen van beterschap meenen te bespeuren in den bundel "Paradijsvogel» van den Mechelschen kloosterbroeder Albe. Marnix
Gijsen zet echter onverdroten, heil hem, zijn critische strooptochten
voort in De Standaard. Hij velt alle voor- en najaarswild en al neemt
hij de verdediging van Alice Nahon tegen wijlen Paul Van Ostayen,
bij andere gelegenheden reinigt hij met kracht « den stal van Pol
de Mont ». Er zijn er die beweren, dat hij zich in deze Augias-kwaliteit
zoo unheimisch heeft gevoeld op de feestzitting ter herdenking van
den brabantschen Leeuwerik (denk aan den West- Vlaamschen
nachtegaal maar wie zou in deze poëtische fauna de specht zijn?) dat
hij vóór het einde de zaal heeft verlaten, maar anderen beweren dan
weer dat, indien de voorzitter niet zoo lang had gesproken, hij op
dien tijd alles had kunnen meemaken en wij hellen over naar dit
tweede commentaar.
De voorbijgaande mildheid van Urbain Van De Voorde is in
Noord-Nederland over Marsman neergestreken. Het bewijs halen
wij in zijn geheel aan, omdat het aanvangt met een algemeen oordeel
over de jongste poëzie, oordeel dat ons zeer juist voorkomt. :
Na Gijsen, Minne, Van Ostayen, na Slauerhoff, Donker, Engelman, Den Doolaard
zijn er in Holland en Vlaanderen bij mijn weten geen jonge dichters van sterke beteekenis opgestaan. En op een enkele uitzondering na vertoonde de jongere dichtkunst
sinds vers<:heidene jaren de dubbele neiging tot dalen en tot afkeer van het experiment.
Noordstar, Wijdeveld, Halbo Kool, en thans dit zeer curieuze en hachelijke debuut
van Achterberg is, voor Zoover ik zien kan, vrijwel het eenige dat de latere jaren opleverden. En dank zij Ter Braak's theoriel!n, en de practijken van Greshoff vooral en
van Du Perron, heeft zich naast het aestheticistische epigonisme een voor mijn gevoel
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nog verwerpelijker epigonisme ontketend; het confessioneele, zooals Greshoff het
noemt, het bij voorkeur z.g.n. cynische, leelijke, (anti-mooie), het nuchtere, kale en
kille, dat buitendien rijmt inplaats van dicht. Van Oosten, in zijn enkele goede momenten, is de sterkste van deze richting, met misschien Halbo Kool in «Scherven., zijn
tweeden bundel, verschenen als het tweede cahier der tegenwoordige Vrije Bladen,
en dan vooral in de afdeeling «Apéritifs ».
Vergis ik mij niet dan is «Afvaart» slechts een beperkte keuze uit Achterberg's
productie. Men zou willen weten welk principe hem bij de schifting geleid heeft :
want wat men hier heeft is zoo ongelijk van gehalte, en zoo weinig afwijkend van wat
hij niet opnam, dat zijn criterium niet te bevroeden valt.
Men heeft het gevoel dat Achterbergs innerlijk wezen zeldzaam ongerept is gebleven, ondanks de zeer duidelijke litteraire invloeden die ûjn werk onderging. Een wonderlijke prille primitiviteit kenmerkt zijn verzen, een on klaarheid en onbeslistheid
tevens, die men niet alleen mag verklaren en verontschuldigen door te wijzen op het
intuItieve, somnambulistische, z.g.n. magische van deze verzen. Want juist intuitie
kiest, als zij zuiver en sterk is, feilloos hare suggesties. Een troebele half-bewustheid
veronzuivert bijna al Achterbergs gedichten, maar tegelijk behouden sommige ervan
een geheimll:innige fascinatie. Een sterke aandrift vecht voortdurend met een protoplasmatische vormenloosheid, die hij slechts in enkele verzen geheel overwint.
Maar ongetwijfeld heeft men hier te maken met een zeer merkwaardig talent.
De vraag is alleen, of het met zijn puberteit niet tevens zijn geheimll:innige aantrekkingskracht zal verliezen. Ik heb, weer lezend in « Afvaart., het gevoel, dat deze bespreking
te koel is, maar mijn waardeering wordt, mét mijn verwachting, voortdurend geremd
door mijn vrees.

Men zal terecht vragen wat er met het dorre hout geschiedt als
dit groenste nog zoo matig wordt geprezen. Vraag liever niets en
leer berusten. Poëzie wordt niet uit den grond gestampt, wij moeten
er op wachten.
Zelfs het laatste gedicht van Anthonie Donker over een radiorede van Rijkskanselier Brüning heeft volgens Jan Engelman cc niets
met poëzie te maken )). Klop het mij toch maar, zetter :
Sluit over hem de discussie,
Zeg niet : ook hij heeft .gefaald.
Ook hij heeft zijn tol aan de zwakheid,
Sterflingen eigen, betaald.
Geen triumfator, geen held;
Een man die ernstig erkent :
Slecht is het met ons gesteld.
Een der weinigen althans
Een kort saluutschot, hun namen
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Stresemann, Briand, Rathenau Die na Verdun en Versailles
(De stem wordt bitter en rauw)
Temidden het smartelijk verwarde
Eerlijk zich tot de harde
Waarheid hebben bekeerd.
Het menschdom is geen canaille
Maar blind gehallucineerd.
Na gas en machinegeweren
Door het geld geëxecuteerd.
Een rijzend, een wankelend teeken
De !jJii en het [,
Europa gaat scheuren, gaat breken.
Juichend legt men een lont.
Een man begint ernstig te spreken,
Onder hem wankelt de grond.

Zou dus Engelman toch gelijk hebben wanneer hij beweert dat
Donker cc veel letterkundigen arbeid doet» (en bedoelt : te veel) .
• Hij verleent aan tal van critische organen zijn medewerking en vertaalt tegen
de klippen aan. Het is wel jammer, dat hij daarbij steeds minder een bepaald neuswijs
of schoolmeesterlijk te noemen accent vermijdt. Anthonie Donker is thans de man
die niet alleen alles weet, maar ook de man die alles beter weet. Dat betreur ik, want
al krijgt hij hierbij van de N. R. Ct. ook te pas en te onpas schouderklopjes als de jeugdige letterkundige met « eruditie. - bij wien vergeleken de anderen maar aankomende
dwazen en onnutten zijn -, het is toch weinig stichtend of verheugend een jongeman,
die gedichten schreef gelijk. Wenn nur ein Traum das Leben ist» en« De Gestorvene',
gedichten met glans, fraicheur en den echten Iyrischen toon, het waterhoofd van den
geachten criticus Q. te zien dragen of de boontjes van den geëerden apostel X. te hooren
doppen. Men krijgt den indruk dat Anthonie Donker een beetje om zijn meest waardevolle centrum heen wandelt.»

Nu niet omdat de Dood een bedichtenswaardiger personage
zou zijn dan Rijkskanselier Brüning, want sedert Goethe is voor alle
tijden, heeft onlangs iemand geschreven, het diskrediet van het
gelegenheidsgedicht afgenomen, maar om alle andere redenen, en
zij zijn legio, verkiezen we verre boven de radiorede dit tee der en
fijn cc klein lied aan den Dood» van Anton Van Duinkerken in De
Gemeenschap ;
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Wie van 't ontbinden en vergaan
nog 't allervroegste kwaad niet vreezen,
zullen uw vonnis angstig lezen
maar niet verstaan.
Slechts wie aan meen'gen droom ontwend
in stervenszekerheid berustte.
wijl hij reeds lippen, die hij kuste,
gesloten kent,
Weet, dat het licht niet wordt gedoofd
voor oogen, die het licht beminnen
en voelt aan 't sterfbed eerst beginnen
wat hij gelooft.

Welnu ja, maar als het met de nederlandsche poëzie zoo slecht
gesteld is, is er dan, vraagt men misschien niet, Anton Van Duinkerken niet meer, die volgens J. C. Bloem in Den Gulden Winckel
« met de pen in de hand schijnt te leven )) en « ons vaderland bespoelt
met een oceaan van schnfturen )), die zijn talent toon en cc dat wel
zeer sterk moet zijn om meestal vrijwel op peil te blijven
Hij is er nog. En hij ziet het als criticus met het volgende zeer
klaar in, waar hij, in zijn Poëzie-kroniek in De Gemeenschap, afrekent met een zekere cc katholieke)) kritiek en begint met te herinneren aan:
)J.

de moordend bedoelde kritieken van eenige maanden te voren, toen niemand zeker
kon zijn, niet « medioker. te worden bevonden, en duf, en vaal, en goor, en saai, en,
in het hollandsch nog eens, middelmatig, maar toen geen mensch u wees, hoe gij die
ondeugden vermijden moest, tenzij door te roepen om vitaliteit en de hand aan een
kerkboek, zoo niet aan een kerkvader te slaan. Men eischte toen van den dichter niet
minder dan : de daad, de roekeIoaze omhelzing van den Bruidegom, het Kruis, het
Bloedende en verscheurende Lijden : • La Douleur parfaite, continuelle, absolue',
zooals Ton Kerssemakers het samenvatte in het laatst verschenen nummer van « De
Paal •• Gij zult zoo argeloos niet zijn, of gij begrijpt, dat zulk een eisch, door de kritiek
gesteld, wel iets beteekent. Maar de laatste, de fransche woorden vooral, zijn zeldzaam
zwaar van zin, zwaarder wellicht dan gij dacht. Zij stellen niet slechts den eisch van
de hoogste vitaliteit, zij stellen den eisch van een der hoogste genaden. Want deze
woorden : «douleur parfaite, continuelle, absolue» zullen den meer arglistigen lezer
bekend zijn als de woorden, waarmede de gelukzalige Angela di Foligno dien mystischen staat van de ziel schetst, waarin het geheel aan God overgeleverde slachtoffer
der brandende liefde vrijwillig op zich neemt te dragen «de volmaakte, de aanhoudende en de volstrekte smart., die door verdoemden wordt geleden in de hel. Een
letterkundige kritiek, die van de dichters vraagt, zulke verdoemden uit godsvrucht
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te zijn, veronderstelt in hen zoodanige gaven van natuur en genade in harmonische
samenwerking, dat de beoordee1ing daarvan buiten de competentie valt van den heer
Ton Kerssemakers niet alleen, maar van ieder, die niet door God zelf tot zulk een
oordeel aangewezen werd. En hiervoor tenminste dient in allen ootmoed des harten
den hemel dank gebracht, dat de beoordeelaars van gedichten niet schrijven onder
rechtstreeksche inspiratie van den Heiligen Geest. Er staan essay's in den Bijbel, en
zelfs zwaarmoedige essay's, zooals het boek van den Prediker er een is, maar er staan
in den Bijbel geen letterkundig-critische essay's. De richtlijnen der litteratuur-beoordeeling zijn ons door woord noch voorbeeld geopenbaard geworden; wij hebben het
recht, ze vast te stellen volgens eigen inzicht naar de maat van ons vermogen.
Inzicht, zoo wel als ook maatgevoel overtuigen ons, dat de eisch, door den heer
Kerssemakers gesteld, een willekeurige is, en een onjuiste daarenboven, om niet te
zeggen : een onrechtvaardige. Immers een kritiek, die vraagt, dat haar zal worden
voorgelegd ter beoordeeling, wat zij niet beoordee1en kan en niet beoordee1en mag,
gaat haar bevoegdheid te buiten door zelfmoord te plegen. Maar zij doet dat niet, zonder
in haar laatste levens-oogenblikken tenminste de gelegenheid tot een leerrijke diagnose
harer doodelijke kwaal te geven. Het waarlijk moordende in de kritiek des heeren Kerssemakers en der zijnen is de angst geweest voor de letterkundige normen, waaraan een
kunstwerk altijd zal moeten voldoen, en, helaas, de kunstwerken, tot heden door den
heer Kerssemakers afgeleverd, bewijzen voldoende, hoezeer die angst bij hem een
bestaansreden had. Persoonlijk niet beschikkend over inzicht in de problematiek der
aardsche schoonheid, heeft hij uit hulpeloosheid op den eenvoud der hemelsche schoonheid zijn verdoolde aandacht gevestigd. De mystiek, zoo vaak misbruikt om wanbegrippen goed te praten en even vaak onbruikbaar tot dit doel gebleken, is ook voor
een gedeelte der katholieke litteratuur-beschouwers een vl~chtoord geworden uit
het labyrinth van wijsgeerig-aesthetische termen, waarvan zij beteekenis noch draagkracht konden vatten.
Een heerlijk vluchtoord overigens, wanneer deze critici zich daar op hunne plaats
bevinden I Wij behoeven dan slechts de deugd van geduld te beoefenen om naast de
kunstwerken dezer personen, hun volledige a geestelijke schrifturen. te kunnen rangschikken op onze boekenplank. Niemand van ons, - de hemel hoede ons ervoor zal deze lieden beletten, te geraken tot de mystische vereeniging met den Bruidegom
der vrome zielen; niemand van ons zal ontkennen, dat deze staat van allerhoogste
genade de bekroning is van een vitaal en zelfs heldhaftig leven; maar niemand van ons
ook zal meenen, wil ik hopen, dat de zoo hoog gestegenen hun tijd moeten verdoen
als wetgevers van den Parnassus, waarop zij mogen neerzien uit de wolk van hun verhevenheid. Wanneer Sint Jan van het kruis de regeien der dichtkunst neergeschreven
had in plaats van die der mystische ascese, zou zijn werk achterstaan wellicht bij het
verstandig boek van den schalkschen Boileau, die geen groot heilige was., maar wist,
hoe men verzen moet maken. In elk geval zou de een noch de ander de pijn der hellestraf als voorwaarde der poëtische productie hebben gesteld, immers het kenmerkt
die pijn, dat zij geheel onvruchtbaar is, aan loutering zelfs.
Met buiten-poëtische begrippen moet men niet roekeloos omspringen, maar
zeker moet men dit niet doen op het terrein der poëzie. Daar gelden andere wetten
van tucht, en juist die andere wetten zijn op het oogenblik in Nederland een onderwerp van ongewissen strijd.
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Sinds 1880 zijn deze wetten nimmer grondig herzien; ze zijn alleen vermeerderd
met een aantal commentaren van ethischen, maatschappelijken of godsdienstigen aard,
waaronder ze bezweken zonder te veranderen. Want te zeggen, dat iemand uit deernis,
uit gemeenschapsgevoel of uit godsvrucht moet dichten, wil toch niet beteekenen,
dat hij moet ophouden, goed te dichten. Te zeggen, dat de dichter meegevoel dient
te hebben, kan toch niet inhouden, dat hij in het algemeen moet ophouden gevoel te
hebben en daardoor een dichter te zijn. Te zeggen, dat hij het kruis moet omhelzen,
kan toch niet inhouden, dat hij het dichterschap onvoorwaardelijk verwerpen moetl
Anders ware de keuze eenvoudig tusschen een samenleving met dichters, die
geen ethische, maatschappelijke en godsdienstige menschen waren, én een samenleving met ethische, maatschappelijke en godsdienstige menschen, doch die geen dichters
zijn. Voor deze keuze zijn wij nooit gesteld en daarom schort er iets aan de aesthetica
dergenen, die denken, dat de eischen der dichtkunst onvereenigbaar zouden zijn met
die van het algemeene leven. Aan de vraag naar een zuivere pOi!zie kan worden voldaan
door het aanbod van het leven, en daarom is het evenmin gewenscht, dat de dichter
zich uit het leven terug trekt, als het noodzakelijk zou zijn, dat hij daarin een openbare
rol speelt. Zijn plaats is die van mensch te zijn, zijn voorwaarde, die van talent te bezitten, zijn plicht is, dit talent behoorlijk en doelmatig te gebruiken••

Wie dit citaat te lang vindt heeft het niet gelezen, ofwel niet
beseft hoe belangrijk het is met het oog op zekere verdwazing, die
ook een tijdlang onze vlaamsche poëûe-kritiek gedreigd heeft totaal
te doen ontsporen. Van Cauwe1aert, Van De Voorde, Gijsen of
Demedts lezend, raakt men er tegenwoordig licht van overtuigd dat
het gevaar ten onzent geweken is. Dat er misschien nog ergens een
malcontente kwibus zou zitten brommen, wordt niet opgemerkt.

* **
Met de Nederlandsche romankunst daarentegen schijnt het
goed te gaan. De stille plantage van Albert Helman ; Het leven dat
we droomden, van Maurits Roelants; Rembrandt van Theun De
Vries; Jan Steen van J. C. Kelk; De hoorn schalt, van Antoon Thiry;
Franciscus van Timmermans.

* **
Maar met de schrijvers staat het over 't algemeen slecht, schrijft
Friedrich Lorens in het Neue Wiener Journal :
• Iedere tooneeldirecteur, iedere uitgever, iedere boekhandelaar moet het, als
hij eerlijk is, erkennen : de groote namen trekken niet meer I
De oorzaak hiervan ligt niet bij het publiek, maar bij den tijd.
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Roem, zooals het eerste decennium van onze eeuw dien nog kende, heeft tijd
noodig ter ontwikkeling. Z66veel tijd als ons snelle levenstempo den scheppenden kunstenaar niet meer toestaan kan. Wij ieven z66 snel, dat wij heden ten dage niet meer
het gezamenlijk levenswerk van een schrijver consumeeren, maar alleen een werk,
dat bizonder karakteristiek is en aan den tijd aangepast wordt opgediend! Niemand
heeft thans tijd op Thomas Manns reeds lang aangekondigden roman: Josef und
seine Brüder te wachten. De geestelijke credietbrief die Der Zauberberg hem schonk
wordt niet meer gehonoreerd, en hij is gedwongen, weliswaar niet in de litteratuurgeschiedenis, maar in de tijdgeschiedenis opnieuw te beginnen. Want er zijn heden
ten dage geen Thomas Mann-Iezers, geen Gerthart Hauptmann-Iezers meer, maar
alleen maar lezers. Ja, Wallace was nog beroemd, maar alleen, omdat hij, om zoo te
zeggen, dagelijks een nieuwen roman schreef.
Natuurlijk zijn er nog dichters, die er rekening mee houden, dat het moderne publiek alleen maar op korten termijn crediteert en gauw vergeet. Dat zijn de schrijvers,
die ieder seizoen met een nieuw boek of een nieuw stuk op de markt komen, en die
z66veel nieuwe verdiepingen op het grondgebied van hun vroegere wereldsucces zetten
tot het geheele gebouw in elkaar stort. Want het publiek doet geen litteraire credietzaken meer. Het verlangt contante betaling.
Het leest een nieuwen Wassermann alsof het nooit van een ouden Wassermann
had gehoord. Het legt voor iederen nieuwen roman van een bekend schrijver een nieuw
contoblad aan in plaats van hem op het contoblad van zijn vroegere succes crediet
te geven en te erkennen. Dat is 'n crisisverschijnsel. Men spaart niet alleen met geld,
maar ook met erkenning. En vooral, men geeft geen blanco volmachten meer, geen
accepten op vertrouwen. En daarom, omdat iedere schrijver zijn roem nog eens en nog
eens moet verdienen, zoodra hij met een nieuw werk in de openbaarheid treedt, zijn er
tegenwoordig zoo weinig beroemde namen meer en zoo véél ééndagsberoemdheden.
Beroemdheid in den ouden zin, was alleen daardoor mogelijk, dat de tijd nog
te voet ging. Heden kan alleen de productiviteit van een Wallace met den appetijt,
de snel-Ievendheid van het publiek gelijken tred houden. De groote namen trekken
niet meer. Want zij zijn of vergeten of ze brengen zich onvoordeelig in de herinnering.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar zeldzaam, b.v. Werfel.
Het beste dus, wat een dichter heden bereiken kan is, dat hij méérmalen beroemd
wordt, dat hij zijn eigen naam méérmalen tot een grooten naam maakt.

Lorens citeert hier wel een en anderen beroemden naam, maar
juist niet de namen die, blijkens een vlug gen overschouw der buitenlandsche letteren, deze laatste dagen aan de orde waren.
Een figuur die op haar geheel in het licht gezet werd is de voor
een paar jaren overleden D. H. Laurence, een schrijver zoo belangrijk, dat wij het niet wagen hem met een knipsel cc af te doen ». Wij
moeten wat stof overlaten voor de kroniek der Engelsche letteren.
De Russen blijven zich druk weren, met Ehrenburg vooraan.
Scandinavië heeft ons iets nieuws willen brengen door den overleden
Karl Axfeldt te benobelen, terwijl de uitgevers een paar cc onbekende»
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auteurs een prijs hebben gegeven. Maar voorloopig schijnen zij er
bij ons nog niet in te gaan. Er is meer belangstelling voor het nieuwe
boek van den niet meer onbekenden Olav Duun.
In Engeland wordt nogal gewag gemaakt van den toekomstroman « This brave new world» van Aldous HuxIey, die ook een
bundel essays : Point counter Point» liet verschijnen. Zoowel het
een als het ander werden zeer onvriendelijk ontvangen in Critisch
Bulletyn en N. R. Ct. Wat ik er nog van terugvindt is het volgende
van C. Houwaard in Critisch Bulletijn ;
• Voor HuxIey is het leven blijkbaar nog slechts een aanleiding tot het schrijven
van essays. Hij heeft ook romans, short stories, verzen en voor het tooneel geschreven,
maar hij was nooit dichter of schepper van levenj in welk geestelijk maskeradepakje
hij ook voor het voetlicht verscheen, hij is er nooit in geslaagd den literairen jongleur,
die met groot meesterschap en verbluffende behendigheid zijn • points» weet te lanceeren, weg te grimeeren. In dezen bundel essays zegt hij ergens: « Ik begon te gelooven dat ik, desgevraagd, een artikel kon schrijven over alles ". Het is slechts de uiting
van bescheiden zelfkennis. Inderdaad, HuxIey bezit de eruditie, de universee1e belezenheid en het scherpe intellect om over alles en nog wat een vlot en pikant niemendalletje
uit zijn mouw te schudden. Zoowel over het banale als over het verhevene vermag
hij geestig of diepzinnig te badineeren. Helaas, ook een zoo knap man als Huxley ontloopt
:zijn noodlot niet. Want wie zoo bang is voor de uiteindelijke en beslissende confrontatie
met zijn « gevoel" en met de werkelijkheid, dat hij het verhevene op gelijken voet gaat
behandelen met het banale, eindigt met alleen maar hopeloos banaal te zijn. Al de schitterende epigrammen en vernuftige aforismen, al de bons mots van Huxley kunnen
niet verbergen dat hij per saldo niets te zeggen heeft.

De Franschen hebben hunnerzijds in plaats van hunne B's, hunne
M's eens vooruitgezet: Mauriac en Maurois. Over het werk van dezen
laatste werd wat gebluft en de heilzame reactie vinden we reeds in
Forum, waar Edg. du Perron den heer Premsela er tusschen neemt,
voor zijne « verwardste, dikdoenerigste en lammenadigste lakeienverheerliking». Over « Le cercle de fa mille » zijn we 't met du Perron
roerend er over eens dat « ook in dit boek de heer Maurois is wat hij
altijd was en wel altijd blijven zal: niets minder, maar ook niets meer
dan een talentvol arrangeur.))
La « Nceud de vipères» van Mauriac moet iedereen lezen die,
zooals dat heet, een beetje wil op de hoogte blijven.
Voor de rest van het westerfront geen nieuws.
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Tenzij dan, speciale vermelding tot genoegen van de vele vrienden die Ruth Schaumann in Vlaanderen telt, het bericht dat deze
beeldhouwster, houtsnijdster en dichteres, met den prijs voor letterkunde der stad München werd vereerd. De vorige prijswinners
waren Hans Carossa (1927) Willy Seidel (1928) Josef Magnus Wehner
(1929) en Hans Brandenburg (1931). Het doet ons genoegen dat de
jury van oordeel was dat het lyrisch talent van Ruth Schaumann
een der schoonste beloften van Jong Duitschland is. Daarvan waren
de Vlamingen reeds sinds geruimen tijd overtuigd.
PERTINAX.
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Boekbespreking
I.
DE ANDERE KLOK
(die van den lezer, welke het boek koopt, leest, en doorgaans zwijgen moet).
Eigenlijk zouden schrijvers nooit over gelijksoortig werk van andere schrijvers
moeten spreken, laat staan er iets over in druk geven. De ernstigen, de geslaagden
doen het doorgaans ook niet. Ziet men Stijn Streuvels een oordeel ten beste geven
over Ernest Claes, of Felix Timmermans over Cyriel Buysse bijvoorbeeld? Men zou
kunnen antwoorden, dat zij daar alle vier te verstandig voor zijn en als de eene er in een
vergeten oogenblik toch toe kwam, de andere zich nooit de moeite zou geven het te
lezen, waar hij groot gelijk aan zou hebben. Ik kan me niet voorstellen, dat een kunstenaar zich ooit aan critiek stoort. Wat er aan zijn werk ontbreekt, wat hij kan en wat
boven zijn krachten reikt, wat geslaagd is en wat mislukt, ziet en voelt hij zelf zoodra
het boek gedrukt is, zood ra het kind zijn vader verlaten heeft, zood ra de schepping
buiten den schepper is getreden en hij er dus vreemd tegenover staat, zooal niet hard
dan toch onmeedoogend. Wie er niet onmeedoogend tegenover staat, gaat veranderen,
verdraaien en knoeien in een volgend boek is geen kunstenaar, geen geboren schrijver,
is zoo maar een schrijver zonder meer, levert maakwerk en loopt kans dat hij om
Jan plezier te doen een goed brok schrapt, en om Fiet in het gevlei te komen een
zwak stuk uitdeint, en om de pijlen van Klaas te ontgaan het geheel, dat toch al
middelmatig was, hopeloos verbroddelt. Als dan bij een volgende gelegenheid zijn
geestesproduct niet door Jan, Piet of Klaas, maar door Kees of Ildefons of Polycarp
beoordeeld wordt, dan zeggen die allicht : «het vorige was wel goed maar dit boek
levert hoogstens scheurpapier.»
Daar zijn wel lieden, die niet anders doen beoordeelen en het werk van anderen
bestudeeren en ontleden, dat is dan hun vak, hun speciaal arbeidsveld, omdat zij literatuur onderwijzen op school, of kunstgeschiedenis trachten te leveren, en als zoodanig
kan men er vrede mee hebben, vooral wanneer zij over een vlotte pen beschikken maar
overigens niet begaafd om scheppend werk voort te brengen. Maar als een dichter
poëzie van een anderen dichter bespreekt, dan denkt de lezer: Och heden, het is al
zoo moeilijk om door al die verzen heen te komen, waarom moeten we nu ook nog slikken wat er over die verzen gezegd kan worden. We zullen zelf wel ondervinden of
het hart bekoord wordt en of de ziele luistert. Bij romanschrijvers is het nog erger.
Prijzen ze elkaar dan denkt men : het zijn zeker goede maatjes, kammen ze elkaar af
dan voelt men, dat er toch altijd de een of andere oorzaak diep verscholen ligt in hun
onderbewustzijn, waarom ze elkander niet kunnen uitstaan.
Ik ben maar een nuttelooze toeschouwer, een ijdele ontspanningslezer, de man
die het boek bestelt, betaalt, leest en als 't mooi is niet uitleent, maar zijn vrienden
aanzet het ook te koopen, en ik vind het dus uitstekend als er over een werk drie regels
verschijnen om te zeggen dat het geen prul is, geen pornographie, of het geschreven
is voor onder-de-achttien of boven-de-vijf-en-twintig jaar en men zich zelf verder
maar over de inhoud en deszelfs kunstwaarde moet vergewissen. Het beste acht ik
dan die bespreking, wanneer prijs en uitgever er bijvermeld staan, zoodat men niet
in den val kan loopen. Afgaande op Nobelonderscheidingen en torenhooge ophemelingen over een Scandinaafsche bekeerlinge heb ik mijn vrouw twee van haar werken
in Hollandsche vertaling cadeau gedaan, kostende elk bijna drie gulden, of een kleine
honderd frank. Wel, ik wou dat ik er boeken van Louisa Duykers of M. Vandenbroucke
voor had gekocht, of mijn geld gespaard had voor den volgenden bundel van Josette
Pasquasy. Ik heb waarschijnlijk uit een keuze van vier boeken een ongelukkigen greep
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gedaan, maar als de critiek niet eenerzijds zoo geestdriftig de groote trom sloeg en
anderzijds :z;oo ongenadig aftakelde, :z;ou een mensch ûch twee keer bedenken eer hij
een bestelhng deed. Ik ûe dat aan mijn buurman : die heeft De Opstandigen gekocht
van Jo van Ammers-Küller en de Klop op de Deur van Ina Boudier-Bakker, en die
zit daar nu al drie maand lang in den tram van te genieten, want elk werk is meen ik
IIOO bladzijden. Hij heeft tenminste waar voor zijn geld, terwijl ik de aanschaffing
van deze twee werken door andere vervangen had, omdat ik daarover zulk een afkeurend
oordeel gele:z;en had van een auteur, die waarschijnlijk jaloersch is daar hij het tenslotte
toch niet :z;oo goed kan of niet zooveel aftrek vmdt als die Hollandsche dames, heb
ik achteraf gedacht.
Nu vind ik het een verstandig besluit van Dietsche Warande en Belfort om af en toe
een boek ter beoordeeling te :z;enden aan mij, den nutteloozen toeschouwer, den ijdelen
ontspanningsle:z;er, die dan de andere klok laat hooren, wanneer het tijdschrift, om
redenen welke ik niet te onderzoeken heb, meer dan drie regels bespreking over een
werk verkiest. Mijn critieken zullen tenminste nooit dienen om wat ik meen aan doorûcht, kunstgevoel en ontledingsûn te bezitten, te luchten ten koste van eens anders
arbeid.
Zoo heb ik dan ontvangen een zeer liefelijk boeksken : Op den Drempel door
Josette Pasquasy, uitgave van het Davidsfonds te Leuven. Een rustig boek, evenwichtig
en toch boeiend, een prettig boek, innemend en toch niet zoetsappig. Het gegeven is
eenvoudig, de toestanden zijn natuurlijk, de gevoelens gewoon menschelijk, maar
die het verhaal schreef is een begaafde vrouw, welke haar onderwerp volkomen beheerscht
en het talent beût menschen en toestanden te doen leven. Het Limburgsche dorp,
de twee jonge geliefden op den drempel van het rijk der liefde, de maniakke vader,
het hartelijke jongere zusje, de oude boer, het kapelleke van Onze Lieve Vrouw, dat
alles staat bij de eerste blad:z;ijde voor ons, zonder veel beschrijvingen, :z;onder langdradigen omhaal of nuttelooze uitwijkingen, en dat denkt, spreekt, voelt, handelt en •••
interesseert den lezer. Het laatste is het belangrijkste van het heele geval, en kan lang
niet van alle boeken gezegd worden, zelfs niet al zijn :z;e bekroond met den een of anderen
Femina- of Goncourt-prijs à la beige. •
Hier hebben wij dus een boek, waarvan men niet behoeft te :z;eggen dat het «een
schoone belofte voor de toekomst inhoudt », noch dat «de auteur ons eenmaal den
(tegelijkertijd Katholieken en Europeeschen) roman zal geven, waarop Vlaanderen
wacht., noch dat « hieruit een rueuwe kunst :z;al geboren worden» of dergelijken onzin
meer, welke stereotyp wederkeert om de drie-en-twintig kritieken van romans en tooneelstukken. Ook heeft Josette Pasquasy naar mijn oordeel niet de pretentie een nieuw
tijdperk in de romankunst in te luiden, of methoden te bezigen, die tot hiertoe ongekend
zijn, pretenties die andere schrijvers soms wel schijnen te bezitten, :z;onder te beseffen
dat ze in Frankrijk of Holland van deze of dergelijke methode twintig jaar geleden
al volop aan 't genieten waren.
Josette Pasquasy is als de meisjes met een mooie stem, die naar het conservatorium
gaan om die te ontwikkelen, daar dan den eersten prijs behalen, en ons na afloop liederen
van Mortelmans, Brahms en Chaminade voorzingen, :z;oodat we naar meer verlangen;
:z;e zouden desgewenscht ook wel de groote aria's uit de opera aankunnen, maar begrijpen dat wij die sinds de radio ons en onze jeugd verstrooit wel eenigszins beu zijn en
houden zich daarom bij wat hun past, terwijl ze zich volstrekt niet verbeelden, dat
nu Jenny Lindt, Adeline Patti en la Malibran wel uit het geheugen kunnen verdwijnen
of Lotte Lehmann er bij in het niet ver:z;inkt, maar blijde zijn dat zij het met het talent
hun door God geschonken en door oefening en volharding tot rijpheid gebracht zichzelf en hun medemenschen mogen verheugen.
Op den Drempel behoort tot de boeken welke men leest en daarna niet uitleent,
omdat men ze zelve wenscht te behouden en geleende boeken evenals geleende regenschermen :z;elden tot hun eigenaars terugkeeren; het behoort tot die boeken, welke
men het de moeite waard acht nog eens en nog eens te bestellen om aan anderen ten
geschenke te geven, want het heeft het gebrek een beetje te goedkoop te wezen. Dat
het verhaal grootendeels speelt in de beschaafde burgerij is misschien voor Vlaanderen,
zoo rijk aan werken uit het boerenleven, eerder een aanwinst.
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Men heeft mij naar mijn meening gevraagd, die van den nutteloozen toeschouwer,
van den ijdelen ontspanningslezer, en Ik geef ze dus in allen eenvoud. Misschien had
ik me, met minder luiheid en met goeden wil, aan een letterkundige critiek kunnen
wagen. Drie of vier bladzijden, waarna de andere nuttelooze toeschouwers en ijdele
ontspanningslezers in den waan zouden verkeeren, dat wij in Vlaanderen Louisa Duykers en Josette Pasquasy bezitten en dus Sigrid Undset, Enrica von Händel-Mazetti
en Virginia Woolf hun matten wel kunnen oprollen en niet meer op Nederland,che
vertalingen behoeven te rekenen. Of in het tegenovergestelde geval: drie of vier regels
met miozamen lof, zoo vernietigend dat de lezeressen nog liever een devotie boekje
met de zeven Woensdagen van den H. Jozef ter verkrijging van een goeden echtgenoot
zouden koopen ••• Het eene is misschien niet moeilijker dan het andere, maar ik onthoud
er mij van.
Indien er zwakheden in hun werk voorkomen, een gemis aan grootheid in gevoelens
hier of daar, te weinig van het eene of te veel van het andere, dan weten schrijvers
als Anton Thiry, of Jo:z;ef Simons of E. van der Hallen dat :z;elf veel beter dan ik en
hebben daartoe geen beoordeeling van hun verhalen noodig. Het werk van Josette
Pasquasy is mijns i02:Ïens van dien aard, dat we bij haar gerust hetzelfde kunnen veronderstellen.
Den Belleman van het Davidsfonds mogen wij intusschen gelukwenschen met
een boek dat het ~ ten volle waard is als eerste in de reeks blijmoedig te worden ingeluid.
T.d.W.
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11.
GERTRUDE VON LE FORT: Le Voile de Véronique (Das Schweisstuch der Veronika).
Traduit de l'allemand par Jean Chuzeville. - Librairie Pion. Paris. - (Le Roseau
d'Or). 25 fr. - Edition ordinaire. 15 fr.
Een prachtroman, die speelt in het weidsche kader der Eeuwige Stad. Weinige
personen : de grootmoeder, een fijn gecultiveerde, hoogstaande vrouw, verliefd op
de beschaving der oudheid, heidensch in merg en been. maar breed toegeeflijk voor
de zienswijze van andersdenkenden. Hare dochter Edelgart, een hartstochtelijk, geweldig wezen; sedert jaren staat zij op 't punt zich te bekeeren, doch kan tot den laatsten
stap niet besluiten, door gemis aan allesvergetende liefde; zij weigert de genade, keert
zich vol haat van God af, wordt de prooi van booze machten, totdat ze eindelijk door
een soort mirakel uit haar bezetenheid verlost wordt. Jeannette, de nederige huishoudster, die de ziel heeft van eene groote heilige. Enzio, de jonge, hoog begaafde, geniale
dichter, de verwende jongeling, die alles en iedereen opoffert aan zijn kunst. Tusschen
dezen groeit de jonge Veronika op, heen en weer geslingerd tusschen hare grootmoeder
en hare tante, aangetrokken of afgestooten door hun beider levensopvattingen, hun
beider idealen; gehecht aan Enzio door een bewonderende, kinderlijke genegenheid;
gedreven heel den tijd door een onbewusten drang naar de Waarheid, die haar eindelijk
door alle hinderpalen, twijfel en smart, tot het geloof brengt.
Al die karakters zijn meesterlijk geteekend, in al hunne rijke afwisseling, en heel
het boek, zoo door en door katholiek, geeft een klank van diepe, echte menschelijklJeid.
L. D.
Voorwaar een der merkwaardigste romans sedert den oorlog.
MARm- THáRtSE LATZARUS : Pdques. Dlustrations de Pierre Jéröme. (ColI •• L'année
en fêtes pour nos enfants .). - Desc1ée de Brouwer et Ch Paris. - 10 fr.

Het vierde boek van deze mooie reeks kinderboeken, en voorzeker niet het minst
geschikt om kinderen te boeien. Knapen en meisjes zullen meevoelen met den kleinen
Jean, het arm verlaten kind, dat dank aan eene liefderijke dame Jezus leert kennen,
en de groote gebeurtenissen der Goede Week begrijpen. Nooit zal het die zalige indrukken vergeten, heel zijn leven wordt er door verlicht. En geen ander doel zal het jongs ken
L. D.
meer hebben, dan eens zelf een waardige priester Gods te worden.
JOSEPH HERGESHEIMER: La Robe du Soir. Traduit de l'anglais par Maurice Rémon.
(ColI. des Maltres de la Littérature étrangère.) - Albin Michel. Paris. - 15 fr.
Een roman die speelt in eene kleine plaats niet ver gelegen van New-York, in
welhebbende middens, van na-oorlogsche burgerij. En waarlijk, het tafereel dat we
van die Amerikaansche maatschappij krijgen, is ver van stichtend. Welke verachtelijke,
laag-bij-de-grondsche mentaliteit, wat algeheel gemis aan princiepen, welk gebrek
aan 't zij welk geloof, of verhevenheid van gedachte, bij al die menschen die slechts
denken aan genot, aan pleizier en gemakkelijk leven, en voor wie het huwelijk niets
anders is dan een contract, allergemakkelijkst te breken. De • idealist. van het boek,
Chalke Ewing, neemt zijn toevlucht tot zelfmoord, omdat hij bezweken is voor de
bekoringskracht van de gehuwde vrouw die hij bemint, maar slechts in wettelijk huwelijk, nadat ze van haar man gescheiden is, wil bezitten. Zij is de veertig voorbij, hij enkele
jaren ouder, - en hij is het meest sympathiek karakter van het boek....
Geen boek voor jongeren.
L. D.
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PRINCESSE BIBESCO : Croisade pour r Anémone. (Lettres de Terre Sainte). - Librairie PIon. Paris. - 12 fr.
Dit boek is eene verzameling van enkele brieven door schrijfster aan verschillige
vrienden of familieleden geschreven van uit het Heilig Land, en waarin ze hare indrukken ten beste geeft. Wat moet ze dikwijls gelijk hebben in hare beoordeelingen, zoo
lichtjes en oorspronkelijk weergegeven, dat ze wel eens den schijn hebben oneerbiedig
te zijn: den schijn slechts, want ze komen uit een echt christene ziel. Schrijfster heeft
een fijne cultuur, een pittigen geest, een nuchter verstand, een klaren kijk op de zaken,
en een vlugge, elegante pen. Soms, te midden van schertsend gebabbel, flitst schielijk
een diepe gedachte als een bliksemschicht op. Geen meesterwerk is dit boek, daarvoor
is het te los ineengezet, maar het heeft toch iets te geven, en is gemakkelijk en aangenaam om lezen.
L. D.
ERNST VON SALOMON : Les Réprouvés (Die Geächteten). Traduit de l'allemand
par Andhrée Vaillant et Jean Kuckenburg. - Librairie PIon. Paris. - IS fr.
Eene auto-biographie, welke men tot het einde verslindt, een der interessantste
boeken sinds enkele jaren in Duitschland verschenen, en dat de mentaliteit van sommige
na-oorlogsche Duitsche middens schel verlicht. Toen de omwenteling uitbrak, in 1915,
was Ernst von Salomon pas zeventien jaar, en eindigde zijn militaire opvoeding. Ontredderd door de onverwachte nederlaag, vol haat tegen de nieuwe regeering die de
voorwaarden van den wapenstilstand aanvaardde streed hij toch tegen het communistisch gevaar. Daarna nam hij deel aan den hevigen strijd tegen den Bolsjevisten vloed,
die Duitschland dreigde te overstroomen. Tijdens de staatsgreep Kapp, stond hij op
de zijde der opstandelingen. Hij met zijn makkers werden door de bevolking eener
kleine stad aangerand en 't kwam tot een vreeselijk straatgevecht. Uit al die bloedige
avonturen kwam de jonge von Salomon uit, meer ontredderd dan ooit, met meer haat
in het hart, meer behoefte aan opstand en zucht naar vernieling, zonder er echter de
geringste opbouwende theorie op na te houden. De ontgoocheling van Hoog-Silezii!,
wat later, verbitterde hem tot in 't diepst zijner ziel. Van dan af werd hij een bedrijvig
lid, en weldra een der leiders van de revolutionnaire geheime maatschappijen, die rond
dien tijd als paddestoelen in Duitschland opschoten, o. a. de «Sainte Vehme • die het
Reich enkele jaren geleden met schrik sloeg. Hij had zijne hand in al de politieke
moorden, Erzberger, Rathenau, enz. In dit laatste geval, zoo hij den moord zelf niet
beging was hij toch een der weinigen, die van 't plan afwisten. Aangehouden, werd hij
tot jaren gevangenis veroordeeld. In zijne cel had hij tijd om na te denken, doch geen
zweem berouw of leedwezen schijnt hij over het verleden gevoeld te hebben. Cynisch
vertelt hij de gebeurtenissen der na-oorlogsche jaren, en van zijn gevangenschap. Hoogst
belangrijk zijn deze bladzijden, vol bittere wanhoop, opstand en haat, maar geen straaltje
ideaal, geen zweem van een hooger zieleleven, geen aannemen van een zedelijke wet
komt ze verlichten. Een donker, droevig boek.
L. D.
R. D'HARCOORT : L'Education sentimentale de Goethe. (Coli. «Ames et Visages
Armand Colin. Paris. - 20 fr.

J.

Schrijver ontleent zijn documentatie aan Goethe's herinneringen, en meer nog
aan zijn briefwisseling, en tracht de waarheid aan 't licht te brengen. Hij doet Goethe
voor ons leven in zijn kinderjaren, opgroeiend tusschen den strengen, pedanten vader,
de vroolijke, toegeeflijke moeder, het teer beminde zusje, in het donkere huis te Frankfort. Dan komen de schooljaren, de toenemende dorst naar avontuur en levenskennis,
het ontwaken van 's knapen hart, en zijn eerste liefde voor Gretchen, het simpele volksmeisje : zuivere idylle, door een schielijk drama plots onderbroken. Het tweede deel
toont ons Goethe als hoogstudent te Leipzig, meêgewerveld door het brillante, wereldsch,
lichtzinnig leven zijner nieuwe omgeving, zoo verschillend van zijn eenvoudig, burgerlijk midden te Frankfort. 't Is de tijd van zijne liefde voor Kätchen Sch5nkopf, het
lieve herbergdochterken, van zijn vriendschap ook met Behrisch, die op hem zulken
verderfelijken invloed uitoefende, van ûjn losbandige jaren en van de erge ziekte, die

494

hem bijna het leven kostte, maar hem tot inkeer bracht. Voor den eersten keer, nam
hij, dank aan deze beproeving, zijn toevlucht tot Christus, en begreep de diepe schoonheid van het Christendom. Weinig is deze mystische periode in Goethe's leven bekend,
en hoogst interessant na te gaan. In dat boek van zijne prille jeugd, staat de hee1e Goethe
reeds uitgebeeld : een buitengewoon begaafde, hoogst bekoorlijke personaliteit, doch
geen warm, gevoelig hart, geen hoogstaand karakter.
Dit boek zal met belangstelling gelezen worden door dezen die de briefwisseling
van den jongen Goethe niet kennen.
L. D.
ALBERT RrvAUD, professeur à la Sorbonne et à l'Ecole libre des sciences politiques :

Les Crises allemandes (I9I9-I93I). - Armand Colin. Paris. - Rel. I2 fr. - Br. IO,50 fr.
Klaar en bondig analyseert schrijver de diepe oorzaken van Duitschland's huidige
economische en financieele moeilijkheden. In enkele korte hoofdstukken vergelijkt
hij den economischen toestand en de basis van het Duitsch crediet, voor en na den oorlog.
Verder bestudeert hij de crisis van I923-I924, het daarop volgend tijdstip van welvaart,
met al de fouten en dwalingen der « économie dirigée". Voorts, de financieele crisis
van I929-1931, om te eindigen met een onderzoek over de historische en psychologische
oorzaken der opeenvolgende innerlijke gebeurtenissen, die het Rijk in de laatste jaren
zoo geweldig ontrt'dderd hebben.
Het is een allerinteressantst, ernstig gedocumenteerd boekje, zeer onpartijdig
geschreven, met het doel den toestand van zaken en geesten, ginder in Duitschland
te doen begrijpen.
Uit zijn studie komt schrijver tot twee gevolgtrekkingen : de eerste, aangaande
de ontwapening, waarvan volgens hem een aanval van Duitschland op Frankrijk het
onmiddellijk gevolg zou zijn; de tweede, aangaande de bijna uitsluitelijke verantwoording van het Reich tegenover de erge crisissen der laatste jaren, die voortkomen uit
het « excès de ses ambitions, de ses constructions, de ses i mmobilisations de toute nature.
Maïs son capital fixe s'est accru, depuis I924, dans des proportions énormes, aux dépens
de sa richesse mobilisable .... En op dat gebied kunnen noch Frankrijk, noch Engeland
met Duitschland wedijveren.
L. D.
Een boekje dat verdient gelezen te worden.
SJNCLAJR LEWJS : Coups de Pompe gratis. (Free Air). Traduit de l'anglais par
Maurice Rémon. (Coll. des Maitres de la Littérature Etrangère). - Albin Michel.
Paris. - 15 fr.
Miss Claire Boltwood, een rijk meisje uit Brooklijn, onderneemt, om haar vader
van zijn neurasthenie te genezen, een auto-tocht van New-York naar Seattle. Zoo trekken
zij met hun beiden heel de Vereenigde Staten door, en beleven natuurlijk allerlei avonturen, moeilijkheden en gevaren, welke zij overwinnen, dank vooral aan Milt Daggett,
die van 't eerste oogenblik op Claire is verliefd geworden, haar volgt, en telkens als
een. deus es machina» verschijnt om-haar te helpen of te redden. Wanneer zij eindelijk
te Seattle aankomt, wordt zij gewaar dat hare mentaliteit heelemaal veranderd is. Zij
heeft in die enkele weken hard, maar vrij leven, geleerd dat weelde het geluk niet geeft,
en vooral dat het romaneske « dat de jeugd onvergankelijk maakt , ver te verkiezen is
boven het al te gemakkelijk, leeg, alledaagsch leven dat zij tot dan gekend had, en als
het eenig mogelijke beschouwd.
Een onderhoudend, gezond roman, zonder veel aanspraak op letterkunde, maar
L. D.
vol frissche opgewektheid.
JAAK

BOONEN. -

Allerlei Menschen. Uitg. Excelsior, Brugge.

Ing. 12 fr.

Deze bundel bevat negen novellen, die op een paar bladzijden na, geen letterkundige waarde bezitten.
A. D.
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SCHMITZ : Aan het Overzetveer. - Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam,
Keurband f. 3,50.

MARIS

1932. -

De menschen aan het overzetveer, het zijn: de energieke grootvader Arend;
zijn zoon, de ingekeerde Andries; dezes vrouw Yfke en hun twee kinderen Arie en
Bartha. Op één zijner zwerftochten heeft Andries Yfke leeren kennen, zij scheen echter
van hem niet te houden, doch na een misstap met een gehuwd man, beriep zij zich op
een gegeven woord om met den jongen te kunnen trouwen. Hun harten groeien echter
nooit ineen, zij kijven niet, doch leven zwijgzaam en zonder teederheid nevens elkander.
De zoon Arie loopt mis en zwerft de wereld in. En het meisje, het wordt ouder, het
hoopt één, tweemaal liefde en een eigen t'huis te zullen vinden, doch telkens ervaart
zij het smartelijke, zich te hebben vergist. Eindelijk, na jaren, staat haar ziel gelouterd
boven dat alles - en ziet in haar vrijheid wat klein belang dat alles heeft.
Marie Schmitz schrijft veel schoone volzinnen, haar taal is verzorgd, klankrijk,
schilderend. Doch dat juist belet haar een goed verhaal te bouwen. De lezing van haar
proza verveelt gauw, er zijn hoogten noch laagten in, het hijgt en stormt niet, er zit
geen haast in, geen ruk naar het einde. In honderd bladzijden ware met het onderwerp
iets te maken geweest, nu ligt het over nagenoeg driehonderd uitgesponnen en verwaterd.
A. D.
Editions Rex: Ie FELIX TIMMERMANS : Les très belles heures de mademoiselle
Symphorose Beguine. Trad. par Roger Kervyn de Marcke ten Driessche.
2" FELIX TIMMERMANS : Triptyque de Noël. Introduction et traduction de Camille
Melloy.
3" ERNEST CLAES : Le réveillon du Gueux (Wannes Raps) trad. par Roger Kervyn
de Marcke ten Driessche.
4" GERARD WALSCHAP : Un vaincu de la vie (Teugels Gust.) trad. par R. Kervyn
de Marcke ten Driessche.
Editions Rex, rue Vital de Coster, 52, Louvain.
Dit is eene onderneming die ik met een woord van dank zou willen begroeten;
want zij getuigt bij den leider van de Rex-uitgaven, den heer L. Degrelle, en bij de
uitstekende vertalers die hem hierbij behulpzaam zijn, van een groote waardeering voor
de moderne vlaamsche literatuur. Een waardeering bovendien die zich omzet in een
actieve en zeer doelmatige propaganda voor de verbreiding der vlaamsche letteren.
Het zou misschien eenigszins een gewaagd ondernemen zijn geweest aan te vangen
met de vertaling van uitvoeriger romanliteratuur onzer vooraanstaande prosaisten ;
maar ik ben ervan overtuigd dat deze kleine keurige en handige boekjes in moderne
vogue letter gedrukt door de firma Wellens en Godenne een verheugenden bijval zullen
genieten bij de fransch-sprekende gemeente.
De omslag alleen reeds dezer uitgaven, elk met zijn eigen, harmonieerende kleur,
is een blijde verlokking.
Ten slotte een woord van blijde waardeering voor de vertaling van de heeren
C. Melloy en R. Kervyn de Marcke ten Driessche, die beiden de dubbele maar onmisbare eigenschap bezitten Van een goed vertaler: de grondige kennis van de talen
waaruit en waarin ze vertalen, en het scheppend vermogen van het kunstenaarschap
die de atmosfeer en den geest van het oorspronkelijke gaaf houdt in zijn vertaling.
A. V. C.
Nova et Vetera. Driemaandelijksch tijdschrift voor onderwijs en opvoedkunde.
Uitg. Nationale bond van het Vrij middelbaar onderwijs. Redactie en Beheer: E. H.
N. Hiers, St-Aloysius gesticht, Brussel. Pro 30 fr.

Aan tijdschriften als Nova et Vetera, zooals de twee eerste nummers van dezen
I4 en jaargang daar vóór me liggen, kan men de evolutie van Vlaanderen meten.
De typographische verzorging van het tijdschrift, is een verblijdend bewijs dat
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we ontgroeien aan onze beschamende vlaamsche slordigheid, en de inhoud, - degelijk
en keurig gesteld - is het zichtbare bewijs van den groei onzer vlaamsche intellectualiteit.
Dr. V.
JOHAN KAT: Boot-Sirenen. Uitg. Het Nederlandsche Boekhuis. Tilburg. Pro 2.50 n.
Een bundel vlot geschreven schetsen, uitgegeven op groot formaat en stevig
L. V.
papier.
MARNIX GYSEN : Loblitanei. Uitg. Deutscher Brücke. Verlag, Duisburg. Vert.
R. Lonnes.
Een vertaling van M. Gysen's Loflitanie van den H. Franciscus, en enkele gedichten uit "Het Huis».
Rudolf Lonnes heeft reeds een paar jaren geleden een keur gedichten van Hollandsche en Vlaamsche jongeren vertaald en bij dezelfde uitgeverij laten verschijnen.
Ook deze vertaling is in elk opûcht zeer te prijzen.
D. W.
Aphorismen van Aug. Vermeylen, verzameld en ingeleid door Dr. ROB. ROEMANS.
Ze hebben Vermeylen op 8 Mei gehuldigd met redevoeringen, met een borstbeeld
en met een feestdisch waar alle schakeeringen van Vlaanderens kultureeIe elite en politieke verscheidenheid vertegenwoordigd was. En dit is het feestgeschenk van Dr. Roemans. Een keur van aphorismen uit het levenswerk van Vermeylen.
Muziek beluisteren, door WILLEM PELEMANS, met een woord vooraf van E. J.
Verheyen, professor in de pedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Gent, 46 blz. Uitg.
L. Krijn, Brussel 1932.
Ondanks de verklaring van schrijver en uitgever, heeft het allen schijn, dat dit
boekje inderdaad met een bedekte reklaam voor « His Master's Voice » wel iets te maken
heeft. Overigens bevat het zeer juiste bemerkingen als inwijding bij het beluisteren
van muûekwerken, alhoewel te veel nadruk wordt gelegd op het melodisch element,
tegenover alle andere bouwbestanddeelen, die worden verzwegen.
L.
Musica Ars, leiddraad voor muûekgeschiedenis en algemeene muziekleer, door
TREo PONTEN. 174 blz. Wolters, Groningen 1931.
Een handboek voor het middelbaar onderwijs, waarin na een algemeen overûcht der muûekgeschiedenis, een beknopte muûekgeschiedenis van Nederland en een
korte levensschets van enkele groote figuren (vooral de Duitsche klassieken, ook de
Compositie (als bespreking van de groote bouwvormen) en het gregoriaans eh worden
behandeld. Telkens met een korte bibliografische aanwijzing. Vlaamsche komponisten
L.
worden er niet in behandeld.
Kleine Muziekleer, naar den I7 e druk van J. Worp. S. Van Milligen geheel opnieuw
bewerkt door Sem Dresden. 220 blz. Wolters, Groningen 1932.
Dit kleine leerboek van den bekenden Nederlandsehen muziekpedagoog, S. Dresden heeft zeer groote hoedanigheden. Alle onderdee1en van de muûekleer worden door
duidelijke, en van referentie's voorûene notenvoorbeelden verklaard. En het is niet
's schrijvers minste verdienste, dat hij aan de modernsten (D. Milhaud, 1. Stravinsky
e. a.), in de muûekleer op de school toegang verleent.
L.
Roman-Repertorium: Ie Deel. Titellijst van ± 20.000 Romans, Verhalen, Essays,
Tooneelwerken en Gedichten, ten gerieve van Bibliothecarissen, Geestelijken en Intellectueelen, met Opgave van Zedelijke Waardebepaling en Vakcijfers, bewerkt door
A. S. K. B. - Antwerpen, Vlaamsche Boekcentralej A'dam, R. K. Boek-Centrale, 1932
(19 X 13) 436 blz. - 45 fr. : in linnen geb. 52 fr. (Bij inschrijving 40 fr.; in linnen geb.
47 fr.).
'n Akkurate en sterke bijdrage voor Nederland's kennis ende vroedschap! In
'n solied en streng kaft gestoken, met 'n heldere letter gedrukt, bibliografies-nauw-
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gezet, ingedeeld, verscheen zo pas het eerste deel (Tietellijst) van het • Roman-repertorium » dat A. S. K. B. op de markt van Noord en Zuid van harte verwelkomd weet
en gegeerd door al wie belang stelt in romans, verhalen, essays, toneelwerk, po~zie,
taal- en letterkunde en wetenschappen allerhande.
Rond de 20.000 werken, thuishorend in één dier kategoriei!n, staan in dit eerste
deel vermeld met, alfabeties geordend, de tietel, en daarnaast de auteursnaam, de zedelike waardebapeling, bizondere geschiktheid voor jongens of meisjes (jeugdboeken),
bepaalde tint of strekking en vakaandwding.
Dit alles korrekt, zwver, duidelik, en voorafgegaan door 'n lijst van pl. m. duizend
pseudoniemen met identifikasie.
Het is 'n reuzenwerk dat ons, de begunstigden, verblijdt, maar dat we slechts
dàn naar z'n volle waarde schatten, wanneer ons het gestage en stille-intra-murosvroeten van A. S. K. B. bekend is.
Dit repertorium is 'n vade-mecum, 'n vertrouwde en betrouwenswaardige gezel
voor 'n massa wetenswaardigheden, en ook tegenover morele perijkelen voor hen die
zielezorg dragen (ik denk aan jeugdleiders, bibliothekarissen, leeraars), staat zijn advies
open en klaar te lezen.
Is het niet verheugend dat Vlaanderen z6'n werk heeft volbracht? Is 't niet om
fier te zijn over dit stuk gekondenseerde voorlichting in zake aard en gehalte van twintig-duizend boeken? En is 't ons diets dat het Noorden ook déze daad aan het Zuiden
benijdt?
'n Gemakkelik en opportuun « aanbevolen. zou hier ouwbakken aandoen, want
deze uitgave vindt, door haar • efficiency D vanzelf de brede weg naar algemene verspreiding.
Wanneer nu ook deel 11 (bio-bibliografiese auteurslijst) zal verschenen zijn,
hebben we in die tweling 'n bezit van coherente blijvende waarde.
En 'n valuta die niet aan beursgrillen onderhevig is.
ANTON VAN DB VELDE.
Gentsche Studentenalmanak 1932, uitgegeven door het A. V. H. V.
Een boekdeel van 320 bladzijden: jaarverslagen, inlichtingen over heel het studieen gezelschapsleven aan de Gentsche Universiteit, verzen, proza en teekeningen van
studenten en oudstudenten. Deze almanak staat in het teeken van Prof. Frans Daels,
die hier gehuldigd wordt door Prof. Dr. Van Rooy van Amsterdam, Cyr. Verschaeve,
Dr. J. Goossenaerts, Pater Callewaert, A. De Caluwé.
Aan de redactie ons compliment voor dit degelijk en tegelijk studentikoos jaarboek.
Dr. R. D. S.
ERNEST CLAES : De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans.
Dit is het 35" duizendtal •• En daar achter komen er nog I » voor deze en volgende
generaties. Dat hopen we.
Verschenen:
Dr. C. N. VANDBPOLL : Zwangerschap en Kraambed. 2 8 druk. Ing. 0,50 fl. Wereldbibliotheek, A'dam.
DBBAT VOS-RUBBBNS. Uitg. De Nieuwe Jeugd, Thalastraat, Berchem.
Nieuwe Eva, door een Norbertijn van Tongerloo, Uitg. abdij Tongerloo. Pro

2

fr.

HERMAN MUCKBRMANN : Nieuw Leven. Vertaald door H. Derhayes, 48 Boek:
Zin en Waarde der Eucharistie. Uitg. de Vlaamsche drukkerij, Leuven. Pro 7.50 fr.
ZIJ, Onze moeder en Voorbeeld. Vrij naar het Fransch door J. SOMMER, pro Uitg.
Desc1ée De Brouwer en Cie. Brugge.
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UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN.
Van de serie: JAC. v. D. KLEI en J. B. UBINK, Het ruischende Wotid, (Leesboek
voor de lagere school).
Verschijnen thans: 7° deeltje: f.o,80; 8° deeltje: f. 0,80; en een iO druk van: 9° deeltje: f. 0,80; 10" deeltje: f. 0,80; - geillustreerd
door J. H. Isings.
M. J. KÖENEN's Verklarend Handwoordenboek der Nederland5che Taal (tevens
vreemde woordentolk), vooral ten dienste van het Onderwijs. - 17", vermeerderde
druk, uitgegeven door Dr. J. Endepols,met medewerking voor het Zuid-Nederlandsch
van Prof. Dr. R. Verdeyen. 40,- fr.
Antieke Cultuur, onder redactie van Dr. D. Cohen, Dr. E. Slijper, en Dr. H.
Wagenvoort.

B. Schooluitgaven van Grieksche en Latijnsche Schrijvers,
Dr.

Vergilius' Aeneis, deel II, boek III en IV, met inleiding en commentaar door
f. 1,60; gebonden f. 1,90.

J. Mehlerf. -

SEM DRESDEN : Kleine Muziekleer, geheel opnieuw bewerkt naar den zeventienden druk van J. Worp-S. van Milligen. f. 1,90 - gebonden: f. 2,25
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Inhoud van Tijdschriften
NUOVA ANTOLOGIA (I Aprile 1932).-Ercole Luigi Morselli: Lettere d'amore
a Bianca. - Ad. Venturi: Parabola di Raffaello. - Ardito Desio : La spedizione della
R. Accademia d'Italia nel deserto libico. - Giuseppe Fanciulli : Le Meglio ore se ne
vanno. - Aldo Ferrabino : L'Europa in Utopia. - Francesco Moroncini : Carteggio
inedito di G. B. Niccolini con Antonio Ranieri. - Emanuele de Cillis : L'agricoltura
nella Sicilia e nella Sardegna. - Armando Maugini : L'agricoltura nelle colonie e nelle
isole dell'Egeo. - Note e rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (15 Aprile 1932). - Maria Teresia di Savoia : Memorie.
Alberto Musatti : La passione nationale di Enrivo Corradini. - Alessandro Sarci :
In Sciangai all'inizio del conflitto - G. M. Ferrari : Goethe naturalista. - Giuseppe
Fanciulli : Le Meglio ore se ne vanno. - Italo Zingarelli : Intorno alla conferenza
danubiana. - Fernando Liuzzi : CaselIa e il teatro musicale. - Note a rassegne.
DEN GULDEN WINKEL (April). - J. Van Nijlen: Vlaámsche Schilderkunst.

J. Greshoff : Reportage en Documentatie. - O. v. B. : Tsjechische Boekkunst. Max Vredenburg : Een blik naar hoorbare horizonten. - Mr. J. C. Bloem: Kroniek
der Poëzie. - Mr. R. Houwink: Kroniek van het Proza. - Paul Hoven: Penseel en
Vulpenhouder. - J. Gans: Het Vreemdelingenlegioen. - André Boeyens : Badibanga.
Boekenschouw. - Tijdschriftenschouw. - Boekenfilm. - Ingezonden.
DE GEMEENSCHAP (Maart 1932). - Anton van Duinkerken: Met Vondel
in de vasten. - A. J. Van Oosten: Het Heilig Vormsel. - W. P. J. Pompe : Bedelarij.
- I. S. Van Ravestein: Le Corbusier. - M. Mok: Het maal. - A. Van Duinkerken:
Verzen. - A. J. D. Van Oosten: Nieuw vuurwerk. - A. J. D. Van Oosten: Lava.
L. de Bourbon : Vacantie. - A. Kuyle : Jonas. - Kroniek.
FORUM (N° 4, 1932). - Vestdijk : De Parasiet. - Slauerhoff: Het Verboden
rijk. - Greshoff: Vlaanderens verfvermaak. - Du Perron: Drie Gedichten. - Menno
ten braak : Démasqué der schoonheid. - André Demedts : Dood van een dichter.
- M. Mok: De verstandige - Nieuwenhuyzen : Dood kindje. - Menno ten braak:
Moralisten als donquichotes. - Redactie : Panopticum.
ROEPING (April 1932). - Hans van Zijl: De Stervende. - Dr. R. Speleers :
Konnersreuth 11. - Th. De Jager: Een greep naar het wezen. - Gys Van Rooijen :
Tegen estetiese vuilschrijverij. - Marie Koenen: Verzen. - Dr. J. A. Veraart : Politieke kroniek. - Molenaar: De verlossende daad. - A. J. D. Van Oosten: Verzen.
- G. Knuvelder : Van prullen en poëten. - Kroniek.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Avril 1932). - Wahl : Kierkegaard'
Jouve : Histoires sanglantes. - Grenier : Les lies Fortunées. - Jouhandeau :
Binche-ana. - Guilloux : Hyménée. - Chroniques. - Notes.
DE GIDS (April 19;!2). - Donker: In memoriam Frits Hopman. - Stemmen
uit de Redactie. - Tof Naeff: Offers. - Greshoff: Cinema Militans. - De Meester:
Van éénen huize. - Fokker.: Goethe in de Natuurwetenschappen. - Ter Haar:
De rechten op den woesten grond en de wetgeving in Nederl. Indië. - Hesseling :
Omslachtige fundamenten op onvaste bodem. - Roland Holst: Johan Thorn Prikker.
Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
LA REVUE BELGE (Avril 1932). - Louise Marie d'Orleans. : L'émeute Bruxelloise de 1834. - Henri Robert: La mort de I' Aigle. - Toussaint van Boulaere: Eveil.
- de Bryas : La vie et les relations sociales aux Etats Unis. - Lapaquellerie: Un sous
prefet beIge au pays des cigales. - Greenwood : LeUre de Londres. - Prist : Lettre
de Paris. - Tschoffen : La Quinzaine politique.
LA REVUE G:a~RALE (15 Avril 1932). - d'Urse! : Lettres intimes de 'ia
Reine Louise à la Reine Amélie. - Luc Hommel : Panorama de Goethe. - L. de
Lichtervelde : Génératiohs. - Buisseret: Une fondation de Leopold 11. - Denis :
Chineurs. - Jaspar : Londres ou Ottawa. - de Gerlache: Le roman d'André Maurois.
- Siret: L'électrification. - Les Cinq : Monseigneur Schyrgens. - Baudhuin : En
marge de la crise. - Melot : Chronique Politique - Revue bibliographique.
DE TIJDS CHROOM (April). - G. Galle : A. Vermeylen. - Verzen van Marnix
van Gavere Albe, W. Witkam, P. Vlemink en Joh. Redingius. - Fr. Van Boogaerdt:
Duimke Passagier. - J. Vercammen : De Bruid. - Kronieken door J. Vercammen,
René Verbeeck en J. Schepens. - Aanteekeningen.
DE NIEUWE GIDS (Met). - Dr. J. B. Schepers: Bredero's Jeugdwerk en
Jeugd. - J. A. Russell, Ph. D. : The relationship between Wordsworth and Coleridge.
- Félix Timmermans : Uit : De Harp van Sint Franciscus. - Henriëtte Mooy :
« Italië» in Nederland. - Franz de Backer : Het Blijde Geheim van Idesbaldus. F. Wilkens, H. Swarth, W. Kloos : Verzen. - Willem Kloos : Historische en Wijsgeerige Beschouwingen. - Maandelijksche Overzichten.
ELSEVIER (Met) - Frontispice-plaat: H. Chabot, Grafmonument voor Arie
van Veen. - Pieter Koomen : H. Chabot, Schilder en Beeldhouwer, met 7 ill. R. H. van Gulik, : Oostersche Schimmen, 38 d., I, met I I ill. - P. H. Ritter Jr. : Prof.
De Louter. - J. Slauerhoff en M. Mak: Verzen. - C. en M. Scharten-Antink :
Jhr. Mr. James De Beijll, Minister van Nuttelooze Zaken (slot). - M. Mok: Haat. A. van Haersolte - van Holthe tot Echten : Mevrouw Christine van Keldoenek. A. J. Luijt : Scena Mundi. - Boekbespreking.

5°1

LEVEN EN WERKEN (MeI). - Beatrice Willing : Huwelijksreis. - Annie
Salomons: Gezonde Romantiek. - Jo Loosjes-Gediking: Vrede. - Dr. C. J. Wijnaendts
Francken : Uit Schopenhauer's Levenswijsheid. - W. Smit-v. d. Wal : Waarom alle
menschen toch nog Gods kinderen zijn. - Annie Salomons : Een gelukkige Combinatie. - Louise van Straaten-Bouberg Wilson: « A thing of Beauty is a joy for ever ».
- E. C. Knappert : Een en ander over Amerika.
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandschen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prij s

per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 151.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.
HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boekhandelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
ter inzage ligt.

N. V. UITGEVERIJ "JOOST VAN DEN VONDEL tt
AMSTERDAM.
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..~ Algemeene Bankvereeniging i..
§.. Volksbank van Leuven N. V. i..
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Kapitaal: 200.000.000 fr.
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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.
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KAPITAAL: 10.000.000 Fr.
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KORTRIJ~

ALLE BANKM EN BEURSVERRICHTINGEN
REKENINGEN 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.
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v. DRUK.K. ERASMUS, LEDEBERG-GBNT

STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 17 Juni 1932, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het verlengen, over een lengte

van 205 m., van den oostenlijken kaaimuur (nrS 232-234) van het Kanaaldok C, noordwaarts der laadbrug ins tellingen van de Nze Mij H Stocatra,
stockage et transbordements ".
Borgtocht : 350.000 frank.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op het 4e bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.

Prijs van het lastkohier : 10 frank.

TE HUUR

._................_.

ICompagnie Maritime Beige II
II
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61 -- ANTWERPEN
TELEGRAM-ADRES:

C

C 0 MAR BEL », ANTWERPEN

CON G 0 - L IJ N
Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONGO

~

TENERlFFE* - LOBITO* - BANANA* - BOMA - MATADI en terug
door de prachtig ingerichte paketbooten.

I

I
I
II

Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.
• Enkel voor Passagiers.

.

LIJN OP OOST-AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. - Snelvervoer van koopwaren \'oor Bel-I
gisch Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
lIJ

LIJN OP NEW-YORK
Postdi~lSt.

lIJ

Ieder 14 dagen.

LIJN OP LA PLATA

Twee-maandelijksche postdienst.
lIJ

LIJN OP BRAZILIË

Twee-maandelijksche postdienst.

LIJN OP LOBITO

Maandelijksche postdienst naar Angola.
lIJ

LIJN NORD PACIFIQUE

I
I
I
I
I
I
I

Regelmatige dienst van Antwerpen naarSan Francisco en vancouver·1
lIJ

LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandelijksche postdienst (China en Japan).

lIJ AI deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers 3c klas.
Voor vervoer, reizen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Beheerders:

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

I

I ................_.
.TELEGRAM-ADRES: « AG E NMA RIN », ANTWERPEN
TELEFOON : Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen)
N. V. Drukkerij Erasmus, Ledcberg-Gent

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:
MARKGRAVELEI, 168
BEHEER:

LEMMÉSTRAAT,12
ANTWERPEN

BEHEER VOOR

HOLLANO&N.INOIE
N. V. P. BRANO'S U.
VAARTWEG
HILVERSUM

MAANDSCHRIFT

JULI-AUGUSTUS
1932
INHOUD: Prof. F. Collin: Ontwapening. - A. De Mare!t : Tot mezelf. Frans De Wilde: Het Labyrinth, De Blinde. - Dr. Felix Rutten : Zwerftochten door Griekenland. - Dom. W. Verkade : Monte Cassino. - G. W.
In Memoriam. - J. Hallez: Kunstkroniek. - Marcel Lobet: Pransc:he
Letteren. - Boekbespreking. - Inhoud van Tijdschriften.

DIETSCHE WARANDE
EN BELFORT
RBDACTIBI

MARKGRAVELEI, 168

BBHBBR

I

LEMMÉSTRAAT, 12

ANTWERPEN
De abonnementsprijs bedraagt 65 fr. (te storten op
postcheckrekening G. Walschap. Antwerpen 89566.)
Voor Holland en Koloniën : N. V. Uitgeversmaat~
schappij P. BRAND. Hilversum: Prijs 8 gld.

Wie zijn aflevering den 25en der maand niet
heaft ontvangen, gelieve hiervan onmiddellijk
kennis te gaven AAN HET POSTBEHEER zijner
woonplaats; NIET aan het beheer van het
tijdschrift.

INTELLECTUEELE VLAMINGEN
GEDENK HET SPREEKWOORD

MENS SANA IN CORPORE SANO
om dit te verwezenlijken is WARM
water in het huishouden onontbeerlijk
HET BEST TE VERKRIJGEN MET

" ECLIPSE"
TOESTELLEN
FABRIKANTEN:

SCHILTZ

GEBROEDERS

Toonzalen: Kloosterstraat, 9, ANTWERPEN
Telefonen: 250.01 - 294.56

Fabriek: Krijgsbaan, 167, MORTSEL
Telefoon : 990.68

Naar de Ontwapening
door Prof. F. Collin.
Toen over enkele maanden de ontwapeningsconferentie geopend
werd, was zij het middenpunt van de algemeene belangstelling.
Doch de duur der besprekingen, hun verward karakter, de verbrokkeling der conferentie in afdeelingen en onderafdeelingen hebben
er veel toe bijgedragen om deze belangstelling te verminderen, en
de aandacht van het publiek naar andere zaken af te leiden.
En nochtans de onderhandelingen van Genève zijn zoo gewichtig,
zij zullen op de toekomst van Europa en van de wereld zulken grooten
invloed uitoefenen, dat de onverschilligheid van de menschheid
onbegrijpelijk 2;ooniet misdadig is. Want moest de conferentie te
Genève op een mislukking uitloopen, dan staan wij in de naaste
toekomst voor het dreigend gevaar van een nieuwe bewapeningswedloop, welke onvermijdelijk de aanleiding zal zijn van een nieuwe
en allergruwelijkste menschenmoord, waarbij onze beschaving wellicht ten onder zal gaan.
Heeft de ramp van 1914-1918 ons dan niets geleerd? Hebben
de volken dan nog niet begrepen dat oorlog den overwinnaar niet
baat, en aan geheel de menschheid eene onmetelijke schade toe
brengt? Heeft de menschheid thans reeds vergeten welke zware
offers werden gebracht zonder tastbaar voordeel, zonder blijvenden
vooruitgang?
Reeds schijnt alles vergeten te zijn wat ons eertijds deed huiveren en gruwen. En het vergt een bovenmenschelijk voorstellingsvermogen om al het akelige van het verleden weer te doen opleven
en aanvoelen.
Gerard Walschap, was er zoo zeer van bewust toen hij over
den oorlog schreef, hij was er zoozeer van overtuigd dat de gewone
letterkundige vormen machteloos zijn om verschrikkelijke werkelijkheid te beschrijven, dat hij uitroept :
« Ik zou willen redenaar zijn, om de magie van het gesproken
woord op de massa te kunnen richten. Ik zou over den oorlog willen
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kunnen schrijven met nog nooit gebruikte woorden, zoo flitsend
en sensationeel dat niemand ze ooit vergeet.
« Indien de gesneuvelden van den wereldoorlog voor ons defileerden met zeven op een rij, zoo breed als de straat is, dan zouden
zij ons voorbijtrekken nacht en dag, nacht en dag, meer dan een
jaar lang. In November van het tweede jaar zou de laatste oorlogswees en na zij twee jaar en half ook de laatste oorlogsweduwe
ons voorbijgegaan zijn.
« Stelt U voor dat men elken dag een schip met IOOO menschen
laadt, het de zee instuurt en daar laat zinken en dat men dit eIken
dag herhaalt vijftig jaar lang, dan zal men na die vijftig jaar zooveel
slachtoffers gemaakt hebben als de oorlog op vier jaar tijds.
« Stelt U voor dat men vanaf het jaar een tot in 1931 eIken dag,
elken dag, een fortuin van drie miljoen frank in de zee had geworpen,
dan zou men nu ongeveer even veel geld hebben weggegooid als
men op vier jaar tijds verkwist heeft om Europa te vernielen en uit
te moorden.
« Stelt U voor dat men de doodkisten der gesneuvelden achter
elkaar zet, dan vormen zij een weg van II.500 kilometers, dat is van
Parijs tot Wladiwostok.
« Stelt U voor dat men aan elk geûn in Amerika, Canada,
Australië, Engeland, Ierland, Frankrijk, België en Rusland, een huis
van 90.000 fr. ten geschenke gaf, met daarbi:i vijf hectaren grond en
45.000 fr. voor meubelen, dat men bovendien voor elke 20.000 geûnnen een Z1ekenhuis, een universiteit en scholen zou oprichten, en
daarbij de salarissen voor de noodige onderwijzers, verpleegsters,
geneesheeren en hoogleeraars uitkeeren, dan zou men ongeveer
uitgeven wat de oorlog op vier jaar tijds heeft gekost.
« Stelt U voor dat in België en Holland geen enkel menschelijk wezen zou leven, dat niet kreupel of blind of longûek Zou zijn,
dat ware niet eens het aantal van de oorlogsverminkten die thans
de bewijzen onzer beschaving over heel de wereld aan hun lichaam
vertoonen. » (I)
Wil men de herhaling van al deze gruwelen vermijden dan
is er maar een weg : Ontwapening.
Het dient eens en voor altijd gezegd en herhaald dat zonder
ontwapening de wereld tot den ondergang is gedoemd, dat zon(1) Gerard Walschap : Nooit meer oorlog, Antwerpen, Hooger Leven, blz. 22

en volg.
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der ontwapening de vrede slechts een schijn is, en de eerstkomende
wereldbrand een grijnzend gevaar, dat zonder ontwapening niets
of niemand zal kunnen beletten dat binnen afzienbaren tijd de
volken elkaar zullen uitmoorden met ongekende en ongemeten vernielingsmiddelen.
Reeds lang werd de noodzakelijkheid van eene radikale ontwapening door helderziende geesten begrepen, door vooraanstaande staatslieden verkondigd :
In 1816 schreef Keizer Alexander van Rusland aan Lord Castlereagh over een ontwapeningsvoorstel: « 11 est nécessaire que Ie
désarmement s'effectue avec cet accord et cette loyauté imposante
qui ont décidé du salut de l'Europe et qui peuvent seuls aujourd'hui
assurer Ie bonheur.» (1)
Koning Louis Philippe van Frankrijk, en Keizer Napoleon UI,
hebben gedroomd van een algeheele ontwapening.
Alle Pausen van af Leo XIII tot aan Pius XI hebben met de
volheid van hun gezag voor de verspreiding van de ontwapeningsgedachte gestreden.
Den 240 Oogst 18g8 stuurde de Russische Regeering van
Tsaar Nikolaus II, eene uitnoodiging aan al de regeeringen tot eene
internationale conferentie gelast met de studie van het vraagstuk
der bewapeningen. (2)
En ten slotte in Juni Ig06 kondigde de Britsche regeering haar
inzicht af om het ontwapeningsprobleem te plaatsen op de dagorde van de tweede conferentie van Den Haag. Zij werd in haar
opzet gesteund door de regeeringen van Italië, van de Vereenigde
staten en van Spanje (3).
Allen waren er van overtuigd dat de strijd der bewapeningen
een voorlooper was van eenen bloedigen oorlog.
In zijn werk « l'Esprit des Lois » (4) reeds schreef Monterquieu
met eenen profetischen kijk op de toekomst :
cc Une maladie nouvelle s'est repandue en Europe, elle a saisi
nos princes, et leur fait entretenir un nombre desordonné de trou(1) F. de Martens : « La question du désarmement dans les relations entre la
Russie de l'Angleterre", Revue de Droit International, Bruxelles t. XXVI b, 573.
(2) Lange : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, t. XIII,
b~. 402.

(3) Wehberg : Sonderandrück aus den werk des

(4) Boek XIII, Hoofdstuk XVII, De l'augmentation des troupes.
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pes. Elle a ses redoublements, et elle devient nécessairement contagieuse; car, sitöt qu'une Etat augmente ce qu'il appelle ses troupes,
les autres soudain augmentent les leurs; de façon qu'on ne gagne
rien par là que la ruine commune.»
En veel klaarder nog toonde de Heer Rolin -Jacquemyns in
een merkwaardig verslag aan, hoe de groeiende oorlogsuitgaven
onvermijdelijk den oorlog moesten doen losbarsten :
« C'est dans la situation même et dans Ie développement fatal
qu'elle comporte que réside Ie péril. Celui-ci peut se définir comme
suit : tout effort humain a ses limites dans Ie maximum de puissance de l'individu ou de la collectivité qui tente l'effort. En admetta nt que chaque nation soit résolu, à consacrer, à mesure que les
autres s'armeront davantage, une partie de plus en plus considérable
de ses richesses, de son crédit, de son génie et de son travail, à
augmenter Ie nombre de ses soldats, de ses canons, de ses forteresses,
de ses vaisseaux de guerre, et à aller dans cette voie aussi loin que
possible, un jour arrivera inévitablement ou ce terme du possible
sera atteint. Lorsqu'une des puissances dirigeantes sera arrivée à ce
point, une question de vie ou de mort s'imposera à e1le; queUes que
soient les chances et les horreurs de la lutte, ne vaut-il pas mieux
les affronter que d'avoir à choisir, en demeurant en paix, mais armé
jusqu'aux dents, entre la déchéance et la ruine?
« Le jour ou se posera ce dilemme, sans autre issue que la
guerre, est-il éloigné? Nul ne saurait Ie dire! S'il fallait s'en rapporter aux alarmes que Ie moindre incident fait naître, nous serions à
la veille d'une catastrophe. 11 est certain, d'autre part, que, devant
chacun de ces incidents, les hommes entre les mains desque1s sont
les destinées de l'Europe font ce qu'ils peuvent pour cal mer les
esprits et amener une solution pacifique. Mais un pressentiment
dominant, une sorte d'instinct irrésistible avertit les peuples que
ce sont là de simples palliatifs, que Ie mal subsiste, qu'il subsistera
aussi longtemps que progresseront les armements, et que Ie jour
est proche ou il faudra, d'un effort énergique et unanime, remonter
la pente, sous peine d'être irrémédiablement entraîné vers l'abîme )J. (I)
Het is niet alleen 6nze meening dat de wereldoorlog veroorzaakt geworden is door den bewapeningswedren. Zoowel bij de
(1) Nota medegedeeld aan het instituut voor Internationaal Recht, Mei 1887.
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centralen als bij de geassocieerde mogendheden is men bewust van
deze waarheid.
Brockdorff-Rantzau heeft volmondig bekend dat de stoere houding door Duitschland aangenomen op de Vredesconferentie van
Den Haag (I899 en 1907) waar arbitrage en ontwapening besproken
werden, eene historische fout is geweest, waarvoor gansch het
Duitsche volk thans boeten moet. (I)
En ook Lord Grey is er van overtuigd dat de laatste oorzaak
van de ramp van 1914 dient gezocht in den geweldigen aangroei
der bewapeningen. (2)
Wie zou er dan niet eene koude rilling over het lijf voelen gaan
bij de gedachte dat op het huidige oog en blik de bewapeningsuitgaven in goudwaarde uitgedrukt ongeveer dubbel zoo hoog zijn dan
voor den oorlog. Deze uitgaven bedroegen in 1914 ongeveer 13 Miljard goudfranken. Thans zijn zij gestegen tot over de 20 Miljarden.
En is het dan niet te verwachten dat eene eventuee1e mislukking der ontwapeningsconferentie zou leiden tot nieuwe uitgaven
en uitrustingen, en aldus noodzakelijk tot eenen nieuwen wereldkrijg.
Men bedenke daarbij dat de Centrale mogendheden krachtens
de vredesverdragen ten minste gedeeltelijk ontwapend zijn.
Niemand zal ernstig meenen dat het mogelijk is, dezen voor de
overwonnen volken zoo vernederenden staat van ongelijkheid te
bestendigen. Het is reeds wonderbaar dat de tijdelijke « deminutio
capitis», welke door het vredesverdrag van Versaille aan Duitschland werd opgelegd, veertien jaren na het einde van de vijandelijkheden nog niet is opgeheven.
De Cent ral en zullen en kunnen niet dulden dat zij alleen tot
ontwapening zouden gedwongen blijven. Er staan dus twee wegen
open in de toekomst; ofwel zal Duitschland zijne bewapening en op
de zelfde hoogte brengen als deze der buurstaten; ofwel moet gansch
de wereld overgaan tot eene algemeene beperking der oorlogsuitrustingen.
Wie zal niet inzien dat het wel begrepen belang der kleinere
Staten alleen gediend wordt door de tweede oplossing? Moest
Duitschland zich genoodzaakt voelen opnieuw zijne volledige vrij(1) Brackdorff-Rantzau, Dokumente, 1920, bI. 40.
(2) Lord Grey of Fallodon : Twenty Five Years, t. I, bI. 91-g2.
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heid op te eischen om naar goeddunken bewapeningsuitgaven te
doen, dan zou er geene veiligheid meer zijn voor vele Europeesche
Staten, en dan zouden de internationale verwikkelingen niet lang
kunnen uitblijven.
De voorschriften van het verdrag van Versailles kunnen daartegenover niet worden ingeroepen. Want die zelfde verdragen leggen
eveneens aan de Verbondenen bewapeningsbeperkingen op. Indien
de eene contracteerende partij hare verbintenissen niet naleeft kan
men de andere partij dan dwingen eenzijdig hare verplichtingen te
vervullen '?
Doch er is meer! De bepalingen van het volkenbondpact, en
van de verdragen mogen niet worden verkracht door dezen die steeds
hebben beweerd te strijden voor de zegepraal van het recht, voor
den eerbied van het gegeven woord. Zal men aan de verbonden
staten moeten verwijten dat zij evenals Duitschland in 1914 hun
handteeken verloochenen, en de verdragen aanzien als vodjes papier '?
Lezen wij aandachtig artikel 8 van het Volkenbondpact :
« Les membres de la Société, zoo luidt het, reconnaissent que
Ie maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux
au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées par une action commune.
« Le conseil, tenant compte de la situation géographique et des
conditions spéciales de chaque Etat, prépare les plans de cette réduction en vue de l'examen de la décision des divers Gouvernements.
« Ces plans doivent faire l'objet dtun nouvel examen et, stil
y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins.
« Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite
des armements ainsi fixé ne peut être dépassée sans Ie consentement
du conseil.»
Deze tekst bepaalt weliswaar niet in welke mate elk der Staten
zijn bewapeningen zal moeten verminderen. De algemeenheid der
bewoordingen laat trouwens de mogelijkheid bestaan om tot in het
oneindige te redetwisten nopens den omvang en de modaliteiten
van deze verplichting.
Doch niemand heeft het ooit aangedurfd te beweren dat het hier
niet ging om eene ware en strenge verbintenis in den juridischen
zin van het woord. Wel integendeel, de vertegenwoordigers van al
de groote mogendheden hebben herhaaldelijk bekend, dat zij zich
gebonden achtten door deze teksten.
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Het verdrag van Versailles heeft trouwens in deze aangelegenheid meer klaarheid gebracht. De overwinnaars van den grooten
oorlog hebben inderdaad aan Duitschland eene heele reeks bedingen opgelegd, welke voor doel en voor gevolg hebben gehad, dit land
te ontwapenen en onschadelijk te maken. Onder meer werd Duitschland verplicht den algemeenen dienstplicht af te schaffen, en het
recht ontzegd onderzeeërs, oorlogsvliegtuigen tanks en zwaar geschut
te beÛtten. Alleen een beroepsleger van IOO.OOO manschappen, en
een klein aantal oorlogsbodems mochten behouden blijven.
De verbonden mogendheden hebben daarbij uitdrukkelijk verklaard dat deze voorschriften niet alleen voor doel hadden, de geslagen mogendheid te vernederen en machteloos te maken, doch dat
zij tevens de eerste stap moesten uitmaken in de richting van eene
algemeene beperking der bewapeningen van alle volken.
Deze bedoeling blijkt klaar uit den tekst zelve van het verdrag
van Versailles.
Het vijfde deel van dit verdrag begint inderdaad met den volgenden aanhef :
« En vue de rendre possible la préparation d' une limitation générale
des armements de toutes les nations I' Allemagne s'engage à ob server

strictement les c1auses militair es navales, et aëriennes ei-après stipulées ..... »
Ter gelegenheid van de besprekingen omtrent dezen tekst werd
door den Heer Clemenceau de volgende verkaring afgelegd die het
bindend karakter van den hierboven aangehaaiden tekst nog scherper maakt:
« Les Puissances a1liées et associés tiennent à spécifier que leurs
conditions concernant les armements de I' Allemagne, n'avaient pas
seulement pour objet de la mettre dans l'impossibilité de reprendre
sa politique d'agression militaire. Cela constitue également Ie premier
pas vers cette réduction et cette limitation générale des armements
que les dites Puissances cherchent à réaliser, comme l'un des
meilleurs moyens de prévenir la guerre, réduction et limitation
d'armements que la S. D. N. aura parmi ses premiers devoirs celui
de réaliser.» (I)
En de Fransche Regeering heeft nogmaals in I927, bij monde
(1) Antwoord van den H. Clemenceau, Voorzitter der Vredesconferentie op
de bemerkingen door de Duitsche afgevaardiging gemaakt nopens het ontwerp van
vredesverdrag (parijs, 16 Juni 1919).
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van den Heer Paul Boncour, verklaard dat zij het bindend karakter
van den aangehaalden tekst niet verloochent :
« I1 est exact, zegde de Fransche Staatsman, que Ie préambule
de la partie V du Traité de Versailles vise les limitations d'armements imposées à l'Allemagne en tant que condition et précédent
d'une limitation générale des armements. C'est même ce qui distingue
de façon très nette cette limitation d'autres limitations, semblables,
qui avaient pu être imposées au lendemain des guerres, au cours de
l'histoire, et qui, d'ailleurs, s'étaient généralement révélées assez
inefficaces.
« Cette fois, ce qui donne toute sa valeur à cette stipulation,
c'est qu'elle n'est pas seulement une condition imposée à l'un des
signataires du traîté; elle est un devoir, une obligation morale et
juridique faite aux autres signataires de procéder à une limitation
générale» (I).
De ontwapening welke aan Duitschland werd opgelegd is dus
geen doel, maar een middel, een eerste stap naar de algemeene beperking der bewapeningen. Zij is slechts een voorwaarde. Welnu deze
voorwaarde is vervuld, vermits de Conferentie der gezanten heeft
erkend dat Duitschland de verplichtingen van het verdrag heeft
nageleefd.
De andere landen hebben dus geen enkele reden meer om
de uitvoering hunner verbintenissen langer uit te stellen.
Het zijn thans de Duitschers welke mogen eischen dat wij ons
handteeken zouden eerbiedigen.

* **
Tusschen de vele redenen welke ten gunste van de ontwapening,
pleiten zullen wij nog enkele oogenblikken stil staan bij de volgende
economische beschouwingen.
De oorlogsuitgaven kosten uitermate veel geld. Zij zijn een
weeldepost die in onze crisisperiode best kan gemist. worden. Het
blijkt dat elk jaar 140.000.000.000 frs. Belgische franken worden verspild in de Wereld om den nieuwen oorlog voor te bereiden.
Een groot deel der nationale budgetten is gewijd aan militaire
uitgaven. Tcheco-Slovakije en de Vereenigde Staten van Amerika
(I) Rede van den Heer Paul Boncour in de Commissie tot voorbereiding der
ontwapening (8 April 1927.)
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besteden 18 % van hunne inkomsten aan legerkosten, Frankrijk,
Zwitserland en Roemenië 23 %, Italië 24 %, Spanje 26 %, Polen
en Japan 29 %, Turkijë en Yougo-Slavië 30 %.
Doch alle oorlogvoerende Staten dragen bovendien nog den
zwaren last der oorlogsleeningen, der oorlogspensioenen, en der
herstellingen, zoodat men zonder overdrijven mag verklaren, dat
meer dan 50 % der inkomsten van alle staten die aan den wereldoorlog
hebben deelgenomen, bestemd zijn om de kosten van den vorigen
oorlog te dekken, en om een nieuwen strijd voor te bereiden.
Ten slotte geven deze staten de helft van hun inkomsten uit
om hun fortuin te handhaven en te bewaren. Wat zou men denken
van den enkeling of van de vennootschap die op dergelijke onzinnige
wijze hun vermogen bestieren, die aan brandkoffers, wapenen,
deuren en sloten meer dan de helft hunner jaarlijksche inkomsten
zouden besteden.
En nochtans aldus handelen onze Europeesche regeeringen
tegen alle redelijkheid in. Het is dan ook niet te verwonderen dat
President Hoover op 4 Mei 1931 verklaarde « dat geen enkel voorstel
dat gemaakt werd tot heropbeuring der wereldeconomie, zoo belangrijk en zoo noodzakelijk is als het voorstel tot het houden der ontwapeningsconferentie. »
Doch, zal men opwerpen, hoe wenschelijk ook de ontwapening
moge wezen, het is niet mogelijk te verzaken aan de waarborgen
der militaire uitrusting. Wat is het recht zonder den steun der macht?
Zooals de inwendige orde der staten slechts kan gehandhaafd worden
door een goedingerichte politie, evenzoo kan de internationale
veiligheid slechts behouden blijven door het onderhouden van eene
degelijke gewapende macht?
Eerst en vooral, moeten wij doen opmerken dat de beperking
der bewapeningen het behoud van een zeker aantal verdedigingswerken geenszins uitsluit.
Doch deze kritieken houden geen rekening met de gewijzigde
internationale rechtsverhoudingen. Inderdaad sedert den laatsten
wereldoorlog is er eene heele reeks verdragen tot stand gekomen
die de veiligheid in de ruimste mate hebben verhoogd. Wij hebben
vooreerst de inrichting van den Volkenbond, en de verplichtingen
welke door het Volkenbond-pakt aan de leden opgelegd zijn. Het
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is voorzeker te betreuren dat de beslissingen van den raad meestal
met algemeene stemmen moeten genomen worden.
En het ware anderzijds hoogst wenschelijk dat de Volkenbond
over eene militaire macht kon beschikken om hare beslissingen
desnoods met geweld te doen uitvoeren.
Doch zelfs deze internationale organisatie zooals ze thans bestaat
heeft reeds menige belangrijke uitslagen bereikt, en ernstige conflikten opgelost. Het is dank zij de tusschenkomst van den Volkenbond, dat de geschillen welke tusschen Polen en Lithuanië, Griekenland, en Bulgarië, Italië en Griekenland waren ontstaan, een vreedzaam verloop hebben gehad.
Wij mogen verder niet vergeten dat de Staten tegenwoordig
veel minder wars zijn van eene scheidsrechterlijke oplossing der
internationale verwikkelingen. Alle groote mogendheden (de Amerikaansche republiek uitgezonderd) hebben zich verbonden voor
het Internationaal gerechtshof van Den Haag elke betwisting nopens
een recht aanhangig te maken. De Akte van Arbitrage van 1928
waarbij ook de belangen strijden aan een scheidsrechterlijke beslissing onderworpen worden is reeds door een groot aantal staten
aangenomen.
Voorzeker, er blijft nog steeds eene mogelijkheid bestaan dat
de beslissing van het Internationaal Gerechtshof niet wordt uitgevoerd. Doch eene dergelijke houding is niet zoozeer te vreezen,
daar zij door de internationale openbare meening ten strengste
zou worden gelaakt. Trouwens de ondervinding heeft ons het tegenovergestelde geleerd, en zeer belangrijke scheidsrechterlijke beslissingen zijn gedurende de laatste jaren door de betrokken partijën
aanvaard geworden.
Het Rijnverdrag van 1925 (Locarno) waarbij Duitschland,
Engeland, Frankrijk, Italië; en België zich verbonden tot wederzijdschen steun in geval van eenen aanval, is eveneens een niet te misprijzen waarborg van veiligheid.
De overeenkomst Briand-Kellog van 27 Augustus 1928, welke
door bijna alle staten werd bijgetreden is eene plechtige verzaking
aan den oorlog. Het is wellicht passend den tekst der twee eerste
artikelen van dit verdrag in extenso aan te halen :
Art. 1. - Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent
Ie retour à la « guerre pour Ie règlement de différends nationaux
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et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans
leurs relations mutuelles.
Art. 2. - Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent
que Ie règlement ou Ie solution de tous les différends ou con flits,
de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui
pourront surgit entre elles, ne devra jamais être cherché que par des
moyens pacifiques.»
Hoe pessimistisch men ook moge gestemd zijn, het valt niet
te loochenen dat er heel wat veranderd is in de wereld. Wanneer
men bedenkt hoe wars de staten eertijds waren van elke verplichting
die hunne vrijheid van handelen ook maar in het minst aan banden
kon leggen, dan is er ongetwijfeld thans eene groote stap gedaan
naar eene internationale rechtsorganisatie.
Men vergete daarbij niet dat het gebrek a~m militaire sancties,
in zekere mate vergoed wordt door een finantieel-economische
dwangmaatregel.
Krachtens art. 16 van het Volkenbondpact moet ieder lid van
den bond die in strijd met de aangegane verplichtingen zijne toevlucht neemt tot den oorlog, door het feit zelve beschouwd worden
als hebbende eene oorlogsl:laad gesteld tegenover al de andere
leden van den bond.
Deze laatste zijn alsdan verplicht onmiddellijk alle economische
en finantieele betrekkingen met den schuldigen staat af te breken.
Deze bepaling is verder aangevuld door de overeenkomst van
Finantieelen steun welke door de Volkenbondsvergadering van 1930
in hare elfde zitting werd goedgekeurd. Door deze overeenkomst
verzekert men aan de leden van den bond in geval van wederrechtelijken aanval, finantieelen bijstand bij middel van leeningen, waarborgen enz.
Op I Juli 1931 was deze overeenkomst reeds goedgekeurd en
onderteekend door dertig St.aten waarbij alle groote Europeesche
mogendheden.
Al deze waarborgen van veiligheid, de groei van het internationaal solidariteits-gevoel moeten thans aanleiding geven tot eene
eerste beperking der bewapeningen en het is de plicht der mogendheden welke te Genève vereenigd zijn dien eersten grooten stap
naar eene meer bestendige orde te stellen.
Voor wat betreft de modaliteiten van het ontwapeningsverdrag
deze zullen door de Conferentie vrij bepaald worden. Doch het ware
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ten zeerste te wenschen dat eene aanzienlijke vermindering der
militaire uitgaven kon worden bereikt. De Internationale Unie der
Vereenigingen voor den Volkenbond heeft, ter gelegenheid van haar
Congres van 1931 te Budapest, de hoop uitgedrukt dat de militaire
butgetten over het algemeen met minstens 25 010 zouden worden
besnoeid.
Dit zou eene bezuiniging beteekenen van 5 Miljiard goudfranken. De gevolgen van een dergelijke beslissing, samen met hun
zedelijken weerslag zouden wellicht voldoende zijn om aan de geschokte wereldeconomie een vernieuwd leven bij te zetten.
Indien de leidende staatslieden en publicisten gemakkelijk voor
de ontwapeningsgedachte gewonnen werden, toch bleef er nog een
heel eind weegs af te leggen alvorens het tot verwezenlijkingen
komen kon. Ongeveer veertien jaren z;ijn I voorbijgegaan vooraleer
de groote beginselen van het Volkenbondspact meer z;ijn geworden
dan een vrome wensch.
Aan voorbereidingswerk heeft het nochtans niet ontbroken.
Gedurende jaren werd de mogelijkheid eener gedeeltelijke ontwapening door allerlei specialisten onderzocht en besproken. En reeds
vroeg kwam men tot het besluit dat de beperking der uitrusting
slechts mogelijk z;ijn zou, wanneer de internationale veiligheid op
eene andere wijze kon worden verzekerd, dan door het onderhouden
van een groote militaire macht.
Het is met dit doel dat opvolgentlijk verschillende verdragen
werden gesloten tusschen de groote mogendheden, zooals het verdrag
van Locarno, het Briand-Kellogg pact en zoo meer.
Reeds in 1925 meende de Volkenbondvergadering dat de uitslagen welke op dit gebied bereikt werden, de voorbereidende technische studiën van eene ontwapeningsconferentie mogelijk hadden
gemaakt.
Eene commissie tot voorbereiding der ontwapeningsconferentie
werd dan ook samengesteld, welke tot in 1930 met onverdroten ijver
heeft gewerkt aan de haar opgelegde zaak. Een ontwerp overeenkomst
was de vrucht van deze jarenlange studiën. In Januari 1931 besliste
de Volkenbondraad de ontwapeningsconferentie bijeen te roepen
voor 2 Februari 1932.
Het is deze conferentie welke thans onder het voorzitterschap
van den Heer Henderson de bespreking van het vraagstuk heeft
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aangevat. Bijna alle Staten zijn op deze Conferentie vertegenwoordigd, ook velen welke niet lid zijn van den Volkenbond, zooals de
Vereenigde Staten van Amerika, de Sovjet republiek, Turkijë, Brazilië en Egypte.
Het ontwerp dat tot grondslag der thans gevoerde besprekingen
ligt is slechts een schema, een werkplan dat door de conferentie
zelf moet worden aangevuld en uitgewerkt. Inderdaad de voorbereidende commissie heeft niet bepaald in welke mate de bewapeningen dienen verminderd te worden, doch enkel wat dient beperkt,
en op welke wijze. Ten slotte is er door dit ontwerp slechts een akkoord
verwezenlijkt nopens de werk-methode.
Zonder nochtans het bereikte resultaat te willen onderschatten,
moeten wij niettemin toegeven, dat er nog veel te doen zal zijn
alvorens het tot positieve uitslagen zal komen.
Het grondbeginsel dat vooropgesteld wordt in het ontwerp,
bepaalt dat de contracteerende parti;ën hunne bewapeningen moeten
beperken en voor zoover mogelijk herleiden volgens de bepalingen
van de overeenkomst.
Moest de conferentie er in slagen dit princiep te doen aanvaarden
door al de vertegenwoordigde Staten, dan was metéén een reuzenstap
gedaan in de goede richting. Want daardoor zouden de Staten het
recht verliezen eenzijdig de mate van hun bewapeningen te bepalen.
Alleen de internationale gemeenschap zou het recht hebben in dit
opzicht de wederzijdsche rechten en plichten te wijzigen.
De volgende bepalingen van de ontworpen overeenkomst hebben
betrekking op de beperking van het aantal soldaten, officieren en
onderofficieren, van den diensttijd, van het oorlogsmateriaal, voor
leger, vloot en vliegcorpsen, en van de bewapeningsuitgaven. Ten
slotte voorziet het ontwerp eene toezichts-commissie welke gelast
zal zijn na te gaan in welke mate de Staten hunne verplichtingen
naleven, en de klachten te onderzoeken welke tegen een der contracteerende partijën worden uitgebracht.
Het zal den lezer onmiddellijk zijn opgevallen dat de taak welke
aan de ontwapeningsconferentie is opgedragen, veel zwaarder is
dan deze der commissie. Inderdaad alle Staten zijn enkel volkomen
akkoord met die beslissingen welke aan hun eigen rechten niet raken.
Daarbij komt nog dat de verscheidenheid der bestaande toestanden
en belangen, eene eenvoudige oplossing totaal onmogelijk maakt.
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Reeds voor de opening der conferentie was het duidelijk dat
er zeer groote moeilijkheden den weg naar een gezonde oplossing
versperden.
De eerste en wellicht de grootste moeilijkheid spruit uit den
onwrikbaren wil van het Duitsche volk om een einde te stellen
aan de ongelijkheid welke door de verdragen van Versailles geschapen werd tusschen de overwinnaars en de overwonnen staten.
Wij hebben reeds doen opmerken dat de vredesverdragen aan
de . centrale landen eenzijdige ontwapening hebben opgelegd. De
tekst van het ontwerp verdrag, dat tot grondslag dient aan de besprekingen te Genève, voorziet uitdrukkelijk dat geene enkele dezer
verplichtingen wordt opgeheven. Het is vooralsnog onmogelijk over
te gaan tot eene wijziging van de vredesverdragen. En het schijnt
ons evenmin wenschelijk in de toekomst aan Duitschland toe te
laten zijne bewapeningen op de zelfde hoogte te brengen als deze
der naburige staten.
Het is veel wenschelijker de bewapeningen der andere mogendheden geleidelijk te verminderen om ze in verhouding te brengen
met deze van de centrale landen. Doch dat dit niet in eenmaal kan
geschieden, zal iedereen best begrijpen, en men verlieze verder niet
uit het oog dat men tot eene absolute gelijkheid in dit opzicht nooit
geraken kan.'
Er zijn vele beschouwingen waarmede men rekening moet
houden, in het bepalen van het maximum der toegelaten bewapemngen.
Het is bij voorbeeld zeer moeilijk een beroepsleger met de gewone
militie te vergelijken. Duitschland, Engeland en de Vereenigde
Staten van Amerika o. a., hebben beroepssoldaten, en niemand zal
durven te beweren dat deze ge ene veel grootere gevechtswaarde
hebben dan de milicianen. Het zou dus niet billijk zijn aan allen
dezelfde voorschriften op te leggen nopens het aantal soldaten welke
onder de wapens mogen zijn. Men ziet reeds onmiddellijk in, welk
groot aantal verwikkelingen dit noodzakelijk medebrengen zal.
Het zelfde contingent troepen mag evenmin worden opgelegd
aan staten met Koloniale bezittingen, en deze die er geene hebben.
Want het handhaven der orde in de kolonie eischt steeds eene zekere
machtsontplooiing. Doch de troepen welke in de Kolonie vertoeven
kunnen op korten tijd worden overgebracht naar het moederland,
en aldaar het plaatselijke leger komen versterken. Vooral Italië
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eischt dat geen onderscheid zou worden geduld tusschen de beide
categorieën.
Deze stelling is natuurlijk rechtstreeksch tegen Frankrijk gericht,
dat beweert 150.000 man ten minste in de Noord-Afrikaansche
be~ittingen onder de wapens te moeten houden.
Velen meenen daarenboven dat men niet slechts rekening moet
houden met het aantal soldaten, kanonnen, machinegeweren en
ander oorlogsmateriaal, maar tevens met de mogelijkheid om ûch
dit materiaal in min of meer korten tijd aan te schaffen. Zoo is het
niet twijfelachtig dat een land dat beschikt over een groote hoeveelheid grondstoffen, en goed ingerichte fabrieken, veel beter tot den
oorlog is voorbereid dan die volken welke uitsluitend van landbouw
leven. Dit is wat men genoemd heeft : « Le potentiel de Guerre».

* **
Hoe groot ook de moeilijkheden van technischen aard zijn
welke wij zooeven hebben aangegeven, zij zijn veel sneller voor eene
oplossing vatbaar dan de politieke vraagstukken welke de ontwapening opwerpt. Het is bijvoorbeeld zeker dat de paniekstemming
welke in Frankrijk, en in enkele andere Oost-Europeesche staten,
zooals Polen, Yoego-Slavië, Tcheco-Slovakijë, heerscht, het bereiken
van eenen bevredigenden uitslag ten zeerste belemmeren.
Het is een open geheim, dat de Fransche Openbare opinie,
onder den invloed van eene kortzichtige nationalistische pers, niet
gemakkelijk beperkingen van bewapeningen zal aanvaarden.
Het is daarom ook dat het Fransche voorstel niet handelt over
vermindering van militaire uitrustingen doch slechts van internationalisatie van zekere aanvalswapenen. De bewapeningen zouden
onvoorwaardelijk ten dienste staan van den Volkenbond om eenen
mogelijken aanval tegen de bestaande rechtsorde met geweld te
fnuiken.
Hoe wenschelijk het ook moge wezen aan den Volkenbond
eene materieele macht te verleenen, toch schijnt ons het Fransche
voorstel niets meer dan een middel, om aan werkelijke ontwapening
te ontsnappen.
Ten slotte voelen verscheidene Staten, met name, Japan en
Italië, ~eer weinig voor eene doelmatige inrichting van eene internationale toeÛchtscommissie. En nochtans zonder toe~icht, zullen
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de eerlijke Staten eene gemakkelijke prooi worden voor dezen die
minder belang hechten aan het gegeven woord.
Dit vluchtig overz;icht van de vraagstukken welke de ontwapeningsconferentie moet oplossen zal den lezer bewust maken van
de groote moeilijkheden welke eene gezonde oplossing in den weg
staan.
Het zou dus naief zijn eene spoedige en volstrekt bevredigende
schikking te verwachten. Het ontwapeningswerk is eene onderneming
welke slechts met veel geduld en taaie volharding tot een goed einde
kan worden gebracht.
Moge de conferentie ten minste een stap doen in de goede richting, en aldus den weg openhouden voor nieuwe en belangrijker
beslissingen. (l)

(I) In een volgend nummer zal een over~cht gegeven worden van de werk·
zaamheden der ontwapeningsconferentie, en van den stand der besprekingen.
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Tot mezelf
Je moet niet verder dan de grenzen gaan,
Want anders kom je voor den Dood te staan.
Het is een leelijke sinjeur, die Dood.
Hij steelt je bloot :
Je gouden ketting en je vilten hoed,
Je smoking, waar je zoo voor zorgen moet,
Dat ze wat langer dan een jaartje rekt,
Het baantje, dat j'om 's levens wil betrekt,
En erger nog, - zoo gulzig als de dief,
Dat hij je losrukt uit de armen van je lief.

Je moet niet verder dan de grenzen gaan.
Geloof me, beter is 't een zijweg in te slaan,
Terug te keeren, waar de tocht begon
En je trainen voor een andren horizon.

A.

DE MAREST.
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Het Labyrinth
Hoe kwamen wij hierin? Waar is de poort?
Is er dan niemand die ons roepen hoort?
Wij dolen tastend tusschen donkre wanden,
Stooten het hoofd, verwonden onze handen,
Tot we in een hoek, gelaten, nederûnken.
Ademloos luistrend hooren we, ver, tt klinken
Van harden voetstap. Plots blinkt daar een scheur
In den granieten rotswand : monklend in de deur
Der eeuwigheid, staat, wenkend ons, de Dood.
14/4r3~.
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FRANS DE WILDE.

De Blinde
Ik zie niet meer het helle licht daarbuiten,
Menschen en dingen in den klaren dag,
Ik weet niet meer hoe de avond weifelt aan de ruiten,
Ik hoor de voeten schuiven, soms een lach.
Ik ben een mensch die lang gestorven is,
Maar eenzaam voort bestaat, in nacht herboren,
Van 't bonte leve' een bleeke heugenis
Mee met zich droeg, die langzaam gaat verloren.
Want in het duister van mijn diepsten grond,
Ik plots een nieuwe, felle klaarte vond.

19/41'32.

FRANS DE WILDE.
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Zwerftochten door Griekenland (I)
door Dr. FeZix Rutten.

Attika.
Sinds de trein Athene verlaten heeft en de stoffige stad met
haar gele huizen, haar buitenwijken met de vluchtelingen uit KleinAzië, haar slijkhutten en leemen muren, eindelijk verbrokkeld is
in de dorte van het leege landschap daaromheen, - zijn de groene
bosschen van Attika voor onze oogen gerezen : kleine, lage, veel
verspreide bosschen, boschjes die de golvende landstreek bedonzen,
in de diepte der dalen duikelen, langs de zachte hellingen klimmen :
kleine, altijd groene pijnboschjes, met heidekruid en hoog-pluimend
gras, met wilde rozen en geurigen tijm daartusschen.
Aan den zoom van dit groene naaldhout ligt een landelijk dorp
met herbergen : de toevlucht der Atheners, daar hier water stroomt,
-

het heilige water waarvan de stad geleefd heeft, tot zij eindelijk

haar waterleiding kreeg. En van hier rijden nog dagelijks de kleine
karren, met steenen kruiken bevracht, - steen en, stevig verzegelde
kruiken met bonte proppen, - die het frissche bronwater naar
de groote stad brengen, als een weldaad en een weelde.
Hier zaten wij op een avond, onder eucalyptus loof, voor een
boersch logement je in een tuin, bij een sober maal van eieren en
salade, met « retsinato » besproeid, eer we de rijzende maan te ge moet
gingen, die van de zeezijde rees over de hellingen, bij de dorpels
der stad, over den kam van den Hymettos. Het was landelijk-mooi
en van een zachte, teere stemming, waarin Homeriaansche verzen
opbloeiden als donkere nachtviolen. En wij dachten er aan met
weemoed, hoe alle landelijkheid en alle anemonen-velden van vroeger
zijn weggevaagd voor Athene's drempelen, door de reikende armen
der groote poliep : de millioenenstad van nà den oorlog.
Een dozijn jaren geleden was de stad nog inderdaad, zooals
zij zich zoo gaarne noemt met het woord van een van haar classici :
de met viooltjes gekroonde. Toen rustte zij er nog als op een bont
(1) Zie D.
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w.

en B. jaargangen 1930 en 1931.

tapijt. Wie tegenwoordig iets van de natuur wil genieten buiten
Athene, moet de trein nemen, eenige stations ver. Daar is een nieuwe
villastad in het groen ontstaan, met groote hotels, onfspanningsplaats en verfrisschingsoord, waar de « groote wereld» de koelte
geniet, en danst en fuift. Wij echter dwaalden ver daar vandaan,
den rugzak gevuld, tot waar wij legeren konden in de ijle schaduw
der franjige pinio's, waar voorjaarsbloemen de dellingen vullen en
geen loos lawaai de zalige stilte stoort. En waar wij op de zode zaten,
met ons brood met ham, konden wij dien maaltijd kruiden met
den geurigen tijm, die er rondom groeide op den zandigen bodem.
Er was de zachte droefheid in ons om het stille, witte Athene
van eens, dat er niet meer is : een witte ster in het kleurig landschap.
Nu is het een ontzaglijke, razend-rumoerige, alles verslindende
grootstad.
De trein jaagt voort door het dommelende, zonnige land, waarvan de feestelijkheid in zijn eeuwig-jeugdig groen mij treft. En ik
zie er de antieken van Puvis de Chavannes, edel en rein en droomschoon, zooals zij ook voor onze oog en opstaan op de muziek van
Glück : in hun witte waden, met witte banden om het hoofdhaar
en groene takken in de sierlijke handen. Was de werkelijkheid zóó?
Het beeld der zalige Eliseïsche velden is in dit landschap, als geheel
van zelf, hier voor de oogen der menschen gerezen. Hier is de droom
geboren, dien wij in ons dragen, van een lachend, liefelijk Hellas,
- . van een wereld gehouwen uit louter blank-glanzend marmer :
tegen dezen groenen achtergrond, drijvend tusschen de gouden
blauwte der zee en de gouden blauwte van den smetteloozen hemel.
Naar Delphi.

Vroeger ging men van Itea uit t te voet zoo men kranig was,
of in het zadel der muildieren, naar Delphi op, - dat is : van het
zeestrand en de baai, waarmee de Corinthische zee binnen het rotsig
landschap breekt, dat door den Parnassus beheerscht wordt. Dit
was de klassieke weg der Atheners, wanneer zij, en het heele volk
der Grieken, in stoeten optrokken naar het Pythisch heiligdom
van den goddelijken speerwerper Phoibos Apolloon.
Thans gaat men gemakkelijker, daar de groote spoortrein
Athene-Saloniki stopt bij een halte, Delphi genaamd, - al is deze
ook nog twintig kilometer van het eigenlijke Delphi verwijderd :
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van deze halte voert een geregelde postauto-verbinding den bezoeker
naar het dorp en de ruïnen.
Die halte is er zoo-wat uitsluitend om de toeristen. Een dorpsherberg ligt er tegenover, goor en duister als een roofhol : we zitten
er onder een afdak buiten, tusschen menschen van het land, herders
of arbeiders : ruwe kerels die brood en kluiven snijden met hun
zakmessen. Onder het scherp loerend oog van haar vader, zet een
jong meisje hier brood en wijn voor ons neer, met geitenkaas en hard
gekookte eieren. Wanneer de bewoners der vlakte van Marathon,
die van het dal Thempe en de valleien van den Olympus, hier voorbijkwamen, eeuwen voor Christus, om den god te Delphi te vereeren,
rustten zij misschien wel eveneens hier uit en aten zij er wat wij
nu eten. Alleen droegen zij ander gewaad. Maar waren hun tronies
niet ook als die der kerels om ons heen, verweerd en ruw: wagenmenners en vuistvechters, en heel de menigte, belust op de wedstrijden en de rookende hecatomben der offerstieren ? .. En de lijnen
van het land in de rondte zijn dezelfde nog, de vliedende bergen
naar het oosten toe, de vruchtbare, groene delling die het doorgolft
van het noorden naar het zuiden, langs de kronkelende, slijkgele
rivier, en de trotsche rotsen en bonkige bergmassats die tegen het
westen staan, vlak bij, als een muur, waarachter de sneeuwwitte
toppen van den Parnassus nog duiken.
Een alleenreizende Engelsche dame heeft in de auto plaats
genomen. Het spijt me, dat ik als medereiziger haar eenzaamheid
stoor. Wij deelen eerlijk dezelfde grove reisdeken. Buiten het ellendige
dorp, waar we weldra doorheen gereden zijn, bij den voet der hellingen waar de weg zijn stijgende kronkels begint, werpen kinderen
ons bloemen en kransen toe, met wilde kreten die iets in ruil verlangen. Dan neemt de stilte ons op. Grijze rotsen, lei- en aschkleurig,
wemelen uit de diepte omhoog waar wij gestegen zijn, scheuren en
splijten van elkaar, dan hier, dan ginds. In de laagte zijn ze met
pijnen begroeid, maar hooger-op kaal en dor, tot de sneeuw hun
groeven bedonst en hun kammen dekt. In een eindelooze grijsheid,
bonkig samengebald, - machtige voorposten van den Parnassus
die nu hooger oprijst, - grauwen zij, zwijgend maar geweldig,
den grijzen avond te gemoet.
Dan dalen wij af uit deze grootsche ontzagwekkendheid. Nu
groenen olijven langs de hellingen en vullen het dal, waar een landstadje dommelt. Wij jagen verder langs lijnrechten weg door een
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groote olijvenplanting. Wij rijden er aan kleine kamee1en voorbij,
die hier nog als lastdieren gebruikt worden.
Dit is de vlakte van Itea, en de bodem van het dal. Weer een
dorp tusschen loofhout en rijkelijk groen. Langs muren en ruinen,
als van een vroegere versterking, daalt er plassend water van de
rotsen af. Het dorp staat er als poort bij den weg naar een nieuw
gebergte. Weer stijgt onze wagen. Weer wordt het bergland kaal
en dor, grijs in het grijs van de dalende schemering. Wij kronkelen
tegen de helling op met korte zwenkingen, aldoor verder. Weer
een dorp. Is dit Delphi?
De chauffeur raast voort. De stijging stijgt aldoor. De Parnassus
begint in de verte achter ons te rijzen. Waar de lijn van het bergland
naar de andere zijde in de diepte neerûnkt, rondt ûch de baai van
Itea. En eindelijk zijn wij uit het onregelmatig gevormde keteldal
omhoog gekomen. De rauwheid van het hooger gelegen landschap,
nu naar alle zijden open, grijnst ons door het avondduister tegen.
De Engelsche dame vergeeft me nu wel, dat ik haar dierbare
eenzaamheid gestoord heb. De aanweûgheid van een medereiûger
werkt geruststellend bij een angstigen tocht, die geen einde neemt.
Waar blijft Delphi, chauffeur?
De man Verstaat niet, noch de vraag, noch de vrees die haar
ingaf. Het is zoo goed als donker, wanneer wij stilhouden voor het
eindelijk hotel.

Tusschen de rufnen.
Den volgenden morgen straalt de zon over het land, dat scherp
geteekend, in fijne tinten, naar het westen toe ligt uitgelijnd : het
wilde, wijde dal dat wij gisteren doorsneden; de grijze vlakte van
Itea waar wij rakelings aan voorbijschoten, bleekgroen en leikleuriggrijs, met zijn rotsen als van oud tin, verdoft door den tijd; en daarachter, tusschen door elkaar geworpen banken van bergen, de baai
uit de zee van Corinthe gevloeid, blauw als maagdepalm en eereprijs.
Daartegenover, naar het noorden toe, boven het nieuwe dorp Delphi
uitgepluimd} de witte majesteit van den hemeltergenden Parnassus.
Het dorp ligt tegen het gebergte aan, tegen het uiterste conterfort
van de Phedriaden, die naar het oosten verglijden, en zelf weer
een voorgebergte en als een steunbeer van den Parnassus zijn. Hierheen werd de bevolking overgebracht, in nieuwgebouwde huizen,
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toen de gravers en ontginners der antieke ruïnen verder op de hutten
omver haalden, waarmee het bergvolk de fundamenten der klassieke
tempels had bedek~. Maar in dit nieuwe Delphi vermoedt men nog
niets van de aanwezigheid der heilige plaatsen. Van de dorpstraat
uit, die zich langs de helling slingert, ziet men alleen het panorama :
de diepte waaruit de priesters en pelgrims, de kampstrijders, worstelaars en wedloopers, met hun wagens en wijgeschenken; met hun
drommen van offerdieren, opklommen in tragen tocht. Deze dalende
helling is zacht-groen van olijfboomen, tot op gelijke hoogte aan
de overzij, waar ontzaglijke rotsen verder steil omhooggaan. Tusschen
die hoogten slingert een smal dal, dat naar het oosten kronkelt.
In diezelfde richting buigt de dorpstraat om. Zij buigt om den scherpen hoek van den berg. En de Phedriaden rijzen nu voor ons op,
vlak langs den weg dien wij volgen, boven de nauwe diepte van het
dal uit. Wij gaan op de helft der hoogte van de dalmuren, als door
een breede kloof. Aldoor olijven beneden ons. Daarboven, aan beide
zijden, de naakte geweldigheid der rotsen. Rots ook in het perspectief,
dat openblijft en in de verte uitloopt op den stralenden morgenhemel.
Dit alles treft mij als nieuw. Geen beschrijver heeft me dit
nog voor oogen gesteld zooals het is. Het werd mij nog nooit tastbaar
gemaakt, zelfs in geen teekening. Dit is veel grooter en veel grootscher,
ontzaglijker dan vermoed. Voor mijn verbeelding was dit klein gebleven; niet dan een doorgroefde rotswand. Deze doorgroefde
rotswand, inderdaad aanweûg, is niets dan een onderdeel van het
grandioos geheel: het paneel der Phedriaden. Maar dit staat hier
opgebeurd boven de olijfgroene hellingen, in een wijde omsingeling
van rots aan rots, in een afgesloten maar wijde eenzaamheid, in
een huivering van stilte onder den strakken hemel, met vergezichten
naar links en rechts op niets dan weer rotsen, weer eenzaamheid
en weer zwijgen, onverbiddelijk één.
De Parnassus?.. Is uren ver; is niet zichtbaar achter den muur
der Phedriaden. Er is hier niets anders dan de Phedriaden : middenstuk van het bergmassief, en middennis van het rotsaltaar, waarvan
de zijvleugels, Rodini en Hyampeia, wijd-uit terugbuigen. Een
aardbeving deed ze splijten. De spleet, die als een nis vormt, klimt
tot boven uit. Nog ritselt er water doorheen, beneden in een bekken
opgevangen. Het is de bron Cassalia; het bekken was het bad der
Pythische priesteres. Langs den voet van de bergwanden, van het
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rots-altaar, stonden de heiligdommen, de schatkamers en feestgebouwen. De weg loopt hier over een door de natuur gevormd terras.
Maar alles ligt er in ruïne, geheel tot den grond toe vernield. Er
waren alleen nog maar vloeren en omtrekken bloot te leggen.
Waar het water van het bad der Pythia in een bobbelend beekje
zijn weg langs de helling naar de diepte zoekt, overlommert een
koninklijke plataan het pad. Daar staat een planken hut, waar een
jongen zijn prentkaarten verkoopt en « loukoum)) gereed houdt :
onvermijdelijke ontwijding der meest eerbiedwaardige plaatsen. Maar
niet minder stoort mij het tempeltje dat « de schat der Atheners))
heet, door ijverige archeologen aldaar uit de oude brokstukken zelf
herbouwd. De puinen van den grooten tempel van Apolloon, met
die van het theater daarachter, zouden aangrijpender zijn, zooals
ze er nog in de berghelling liggen uitgekapt en opgeblokt, zonder
dit spoor van menschelijke inmenging. Er is een majesteit in ruïnen,
die de mensch met zijn beste bedoelingen en al zijn piëteit verstoort.
Laat de wetenschap uitreke~1en en becijferen, hoe alles eenmaal was :
iedere inmenging ter plaatse zelf is een schennis. De ruïnen zijn
voor den schouwer, die zien kan met het innerlijk oog. De zaakkundige mag er over praten, maar mag ze niet aanraken. Alleen de droom
van den dichter herbouwt de oude pracht in visioenen. Deze worden
niet in stof verwerkelijkt. Het verleden is voorbij. Niet het weten
is doelloos geworden, maar het willen-herstellen van iets, dat niet
meer is. In deze omgeving van louter tragische gebrokenheid, is
het herbouwen van een onderdeel een zinstorende fout.
Ik klim van steen tot steen, van stoep tot drempel, van trede
tot trede en van bank tot bank, langs den tempelvloer en het theater,
glij uit op de gladde, glanzende plavuizen der « via triumphalis))
en sta tusschen het verspreid gesteente, voor gapende diepten en
kuilen, tusschen gras en kruid en uitschietende stronken. Brokkelen
de eeuwen niet weg onder mijn voet? Die voetstukken der kolommen,
die niet weken en wankelden.... Er bleef niets dan stilte. - het
druppelend water langs den rotswand daarginds en de glinstering
der trotseerende Phedriaden, nog altijd « de schitterenden )), nog
altijd glinsterend, als waren ze uit staal en zilver gesneden. Droog
zand ritselt weg. Er brandt een klaproos tusschen de gele marmerbrokken als een bloedvlek. Een vlinder, een verschuwde hagedis,
als een parelsnoer van smaragd. Op het veld ginds arbeiden gebogen
menschen, die gras snijden en het in bussels binden.
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Phoibos-Apolloon.
Groot was deze tempel, misschien wel groot er dan die van
Zeus te Olympia. Maar de theaters van Athene bevatten meer toeschouwers dan deze van Delphi. De grondvlakken van al de overige
bouwsels ontnuchteren door hun geringen omvang. Hoe lijkt al
het overige trouwens klein, onaanzienlijk, benepen. Was dit het
feestterrein van Hellas' grootste dagen? Was dit het Stadion waarvan de bode in « Electra» vertelt en waar Orestes den dood vond,
- waarvan het in ruischende verzen heette, dat er cc tien spannen
wagens en paarden draafden in zijn veelgeroemde pracht»?
Ik geef mij rekenschap van mijn teleurstelling. Kwam ik om
deze puinen in hun on beduidendheid? In deze enge gedrongenheid
van het smal terras langs de rotsen, bij den wirwar der gebouwen
en voetstukken van beelden en zuilen, verbeeld ik mij moeilijk de
menigte, saamgestroomd van heel Groot-Griekenland. De literatuur
heeft het Grieksche leven in wél schoonen schijn gekleed, voor de
eeuwen die de dichters geloofden. Die literatuur heeft alles bezongen
en alles vergroot, en alles verheerlijkt voor hen, die ver af bleven.
En misschien hielden zij zelf hun waan voor de werkelijkheid. Een
Franschman, G. Bertrin, die een boek wijdde aan cc la question
homérique», heeft hierbij deze fijne opmerking gemaakt :
c( En vérité, ce peuple n'est pas vainement du midi; c'est bi en
lui qui a fondé Marseille. Son imagination légèrement grossissante
et toute pleine de soleil, a grandi et coloré à ses regards ce qu'il
voyait dans son pays ou dans son histoire; et i1 a prêté à ses beaux
rêves la magie de son art, il a conquis Ie monde à ses divins mensonges. »
Zegt dit landschap echter niet veel meer van het oude Hellas,
dan zijn gebroken marmerschachten ? Phoibos praalt hier op geen
bloemigen troon, omkranst met crocus en viooltjes; noch danst
de Muze te Delphi, hoog geschort, op gouden sandalen, met rozen
in het haar. Hier is alles van een verschrikkelijke hardheid, het land,
de rotsen en hun kruin, de vallei en haar omwalling. Het is de woeste,
waarachtige wildernis. Het is een moordhol, waar ge een roofnest
verwacht, waar bandieten een geschikte schuilplaats vonden; oninneembaar als ze in staat van verdediging is gebracht, en schrikwekkend voor wie ze op zijn dwaaltocht ontwaart. De bodem zelf is
vulcanisch. In de Oudheid stegen er vreemde, bedwelmende dam-
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pen uit op. Tot in de laatste dagen toe is hij verraderlijk gebleken.
Bij onderaardsch gedreun laat er gesteente los. Bij de tuimeling
der rotsschilfers dreigt er doodsgevaar.
Hier huisde de God, die den satyr stroopte, de stralend-verblindende, de verschrikkelijke, die de verborgen dingen wist. Hier
zat hij tusschen de rotsen verscholen, loerend, uitspiedend, wetend
en niet verradend, naijverig, hebzuchtig, heerschend, listig, onbetrouwbaar, sprekend in duistere beelden, rijkdom vergarend in
donker geheim. De god, - of veeleer zijn priesters. Maar door
hun stem sprak Phoibos tot een geloovig volk. Door de geheime
natuurkrachten van het huiveringwekkend oord, door zijn geheimûnnigheden en zijn verschrikkingen, deed hij er zijn aanweûgheid
voelen, beangstigde en prangde hij, joeg hij vrees aan in donkere
dreigingen; hier barstte zijn toorn in noodweer los. En de Pytische
priesters stapelen de schatten op, die het volk gewillig naar hun
roofhol sleept ... De Pythia vol van zijn geest en zijn kracht, wringt
z1ch als een bezetene op haar drievoet, en raast en tiert. In angst
en beven verbeidt de menigte het blinde noodlot.
Maar dit is Sophocles, dit is Euripides.
Hoe hemelsbreed verschillend is dit Delphi van Olympia's
visioen, van de heerlijkheden van Zeus en den glimlach van Herrnes !
In Olympia bloeit de stralende lente, waarvan Pindaros zong. Delphi
is de achtergrond der donkere, klassieke noodlots-tragedie : de
strijd van den mensch, die gelooft in zijn vrijheid van wil en in
het einde jammerend zijn vuisten te bloeden slaat tegen de steenharde rots : Anankè.
Delphi is de heilige haardstede van het geloof der Grieken.
Twijfelaars mochten er rondwandelen over de agora van Athene;
lichthoofden voor wie de godsdienst een fijn-afgestemd dilettantisme was, mochten slenteren tusschen de zuilen der Acropolis.
Misschien was het ook louter nieuwsgierigheid, die velen droef
naar de terrassen-tempel van Demeter en de mysterieën van Eleusis.
Maar Delphi was anders. Delphi moet een schrikwekkende ernst
geweest zijn. Het tempelfront dreigde al met de waarschuwing :
ken u zelf. Geen onreine mocht deze drempels overschrijden. Hun
heiligheid was reëel. De levende rots hing er boven, als hield Phoibos
zelf die in zijne dreigende hand. Hier boog Hellas het hoofd in geest
en in waarheid, in het besef der kleinheid van al het menschelijke,
voor de donkere, geweldige macht der natuur en de ongeschreven
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wetten die het leven beheerschen. Uit dezen geest schiep de Helleensche kunstenaar, en voor deze overtuiging beefde zijn volk.
Gevoel van onmacht en eindelijkheid wekte er het schuld-bewustzijn,
dat leidt tot zelfvernedering. Zelfs Nero deinsde terug voor de ontzagwekkendheid van Phoibos' heiligdom, toen hij dacht aan zijn
moeder.
Hoe vrees en ontzag hier het volk der Grieken tot bijgeloof
verleidde, blijkt uit de gedrochtelijkheden die in het museum van
Delphi werden saamgebracht : bewijzen tevens van den samenhang
van Hellas met het Oosten, Egypte en het Semitisch Azië, waaraan
de Grieksche ziel, de volksziel, zich nooit geheel ontworsteld heeft.
Noch de Sfinx, noch de Wagenmenner, in het lange kleed der fellahs
van Cairo, zijn antieke werken naar onze opvatting; en de zuil der
danseressen met haar acanthusbladeren, als door de gothiek in
krullen gepijpt, en haar vreemd gedoste figuren, lijkt niet uit klassieken bodem gebloeid.
Hier stijgt Hellas niet als een blank visioen, waarvan Phidias
ons droomen doet, uit den antieken bodem, maar als een donkere
sfinx, hard en koud. Hier rijst het voor ons op, doortrild van huiveringen en angsten, als de tragedie was van zijn groote, ontzagwekkende dichters.
Het is een diepe voldoening hier te mogen zijn en voor dit
landschap de siddering te voelen, die door de verre geslachten voer
bij het opstaren van Itea omhoog, als zij er den tempel zochten in
de schaduw, waar de rotsen als een mantel van brons voor den hemel
gespannen staan. Machtige, aangrijpende, strenge schoonheid, die
men nooit vergeet. Wij rijden denzelfden weg terug, weer met de postauto, weer
als gisteren, de Engelsche dame en ik, met den norschen chauffeur
die ons bracht, naar beneden eerst, dan door den grooten olijvenhof,
dan weer omhoog en dwars door het grijze berggevaarte over den
pas heen, naar het groenbegroeide, vruchtbare dal en de bewoonde
wereld. Op de pashoogte dreef een jongen zijn geiten langs den weg.
Toen wij ons lachend naar hem heenwendden, wierp hij ons een
kushand toe.
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De schaduw van Delphi.

Wanneer de trein stopt voor Thebe, voel ik niet den minsten
lust om uit te stappen. Een dorp met nieuwe, geelwitte, lage woningen, met cypressen daartusschen, saamgeveegd op de golving van
het éven rimpelend terrein. Moet ik daar de herinnering zoeken
van het honderdpoortige Thebe, Cadmus' stad, even sagenrijk als
Troja?
Ruïnen zijn er niet, noch sporen van muren of omwallingen, de muren die rezen, de poorten die zich welfden, bij het gezang
van Amphion, toen zijn handen waarden over de gespannen snaren
van Herrnes' lier. Hier is tot zelfs de omtrek, met den laatsten steen
van Cadmus' paleis, verdwenen. Een dorp van hutten en herderswoningen, dingen van het boerenbedrijf, en stoffige wegen· die straten heeten: zoo is Thebe tegenwoordig. Geen ruïne, maar een leegte.
Niet hier, maar in het gebergte, in de schaduw van den Parnassus
die geweldig dreigt, leeft de mythe voort van Cadmus, van Laius
en Oedipus, - en deze mythe zelf, die om Thebe heengeweven
heet, staat in haar starre koudheid, in haar strakke somberheid,
voor het rotsige Delphi, den killen pool der antieke, Grieksche
wereld.
Zeus heeft Europa geschaakt, en Cad mus wordt uitgezonden
om zijn zuster thuis te brengen. Maar een draak, zoon van Mars,
verslindt zijn mannen in Beotië. Cadrnus verslaat den draak, zaait
zijn tanden in den veien bodem : en uit de voren der omgeploegde
aarde staan gewapende mannen op. Vijf van hen worden de stamvaders der Thebaansche geslachten. Cadrnus heerscht met hen in
den burcht Cadmeia, kern van zijn rijk.
Cadmus' kinderen schijnen voor het ongeluk geboren. Het
noodlot treft ook zijn kleinzoon Laius. Zethos en Amphion jagen
Laius uit den burcht van zijn vader, bouwen een stad om Cadmeia
heen en noemen haar Thebe.
Maar de goden hebben medelijden. Cadrnus mag naar den
vaderlijken burcht terugkeeren en over Thebe heerschen. Hij huwt
er Jokaste. Doch het paar blijft kinderloos.
Laius mort in ontevredenheid. Hij wil vader zijn.
Was het dan niet genoeg dat hij weerkwam en zijn erfdeel
terugvond, dat hij een vrouw bezit naar zijn hart? Dringt hem zijn
trots tot de vestiging van een nageslacht? Wil hij zijn naam vereeuwigd
53 1

zien in een zoon, en leven na zijn dood in het kroost dat zijn naam
draagt? En toch : begrijpelijk verlangen naar het geluk dat een kind
schenkt.
Laius neemt zijn staf en doorschrijdt het gebergte. Hij tijgt
naar Delphi, waar de machtige God zijn orakels spreekt en zijn
gunsten uitdeelt. Doch waarom het hart van Phoibos bestormen
met klagend verwijt en hem verleiden met geschenken?
Dan antwoordt de Pythia : een zoon zal u gegeven worden,
maar zelf zult gij sterven door zijn hand.
De schaduw van Delphi's gebergte is om hem heen. De schaduw
van Delphi gaat met Laius mee terug naar Thebe. Donker rust
de dreiging van Phoibos op de tinnen der stad. Maar Laius wordt
een zoon geboren. Hij kent de vreugde van het vaderschap.
Het kind wordt toevertrouwd aan een herder, die het wegvoert
naar het gebergte van Kithaeron. Daar zal de knaap met de dieren
leven, met de planten opgroeien, met de sneeuw vergaan, Phoibos
ten trots.
Maar het koningskind verderft niet, groeit op tot jongeling :
bij den koning van Corinthe gebracht, heet hij er Oedipus. En daar
Oedipus leeft, daar Laius den god weerstreefde, komen zware dagen
over Thebe. De sfinx verontrust de streek. Zij nestelt in een rots
en worgt in haar klauwen alwie het raadsel niet duidt, dat zij opgeeft.
Oedipus is man geworden. Hij wil weten, wie zijn vader was.
Waarom weten en zoeken? Waarom het leven niet dankbaar
aanvaarden en genieten, vertrouwvol zijn lokken met rozen omkransen en te Corinthe gelukkig zijn?
Heimelijk slaat hij den weg in, die naar Delphi voert, waar de
donkere machten tronen. Onheilspellend dreunt er hem het antwoord in de oor en : wacht u, dat gij uw vader niet doodt en uw
moeder tot vrouw neemt.
Zonder hoop om Corinthe ooit weer te zien, waar lachende
menschen hem goed waren, doolt Oedipus rond. Hij sleept de schaduw van Delphi mee als een straf. Weer doolt hij om door de bergen,
zoekt hij gezelschap bij de dieren en troost bij de stemmen der
natuur, tot de eenzaamheid hem te zwaar valt. Heeft het verlangen
naar woorden en warmte van menschen hem voortgedreven uit
de stilte en de schaduw der rotsen? Hij stoot op mannen: met hun
wagens versperren zij hem den weg door de nauwe kloof, den weg
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die naar De1phi leidt. Die naam alleen al brengt Oedipus tot razernij.
Woedend werpt hij zich op de reizigers en doodt er eenige.
Oedipus heeft onbewust koning Laius, zijn vader, gedood.
Thebe is in rouw. Jokaste rouwt om den koning, haar gemaal.
Thebe is in angst en ontzetting om de menschenmoordende sfinx,
die de vreemden terughoudt van de vereenzaamde wegen. Daar
geeft Kreon, Jokastes broeder, te weten dat, wie Thebe bevrijdt
van de sfinx, de hand der koningin mag opeischen.
Oedipus is Thebe genaderd. De sfinx stort zich neer van de
rots, daar hij haar raadsel oplost. Roem en eer zijn zijn deel.
Maar de schaduw van Delphi jaagt hem, drijft hem, dringt
hem verder. Hij wil schadeloosstelling voor zijn leed. Als machtig
koning wil hij het noodlot tarten, Phoibos uitdagen. En Phoibos
dringt hem, stuwt hem naar zijn verderf. Oedipus, koning van Thebe,
wordt de gemaal der koningin. Hij heeft zijn moeder tot vrouw genomen.
Om de verborgen zonde waaraan niemand schuld heeft, om
de schande die over de stad is gekomen, breekt de pest in Thebe
uit, sterven kinderen en grijzaards, mannen en vrouwen. Jokaste
verhangt zich, Oedipus rukt zich de oogen uit. En al hun kinderen
sterven in bloedigen moord. Ook Antigone. De schaduw van Delphi
weegt zwaar op hun graf.

Door de Thermopylen.
Achaia, Beotië, tot Larissa toe is dit aldoor bergland, groot en
eenzaam, woest vooral, zonder bosschen en zonder beken. De spoorlijn kronkelt van de eene hoogte op de andere. Zij laat ons het land
zien in zijn desolate pracht, in zijn gamma van kleuren, zooals het
daar van de zeezijde opfronst waar Euboea verschijnt, tot het verstomt in de starre woestheid der sneeuwkammen van het ontoegankelijk binnenland.
Maar dan opeens schuiven wij door een wilde verscheurdheid
van rotsen heen. Zij rijzen steil. Zij graven ravijnen diep onder den
spoorweg, waar blauwig-groen water bruist en schuimt. De laatste
flarden van het woud hangen verrafeld langs deze afgronden. De
bergwand is hier met geweld opengebroken en doorboord. Wij
glijden nu door poorten de tunnels heen. Hoog opgevoerd boven
de kokende diepte en de afgronden, loopt de trein nu verder rakelings
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langs de rotsen, en weer telkens door de rots zelf heen. Wij sporen
als door een gaanderij, die naar de eene zijde uitzicht geeft op het
land beneden. Het moet als een doorloopend balkon zijn, zooals
men het van beneden zien kan. De gaanderij slingert en buigt, met
al de wendingen en bochten van den berg muur mee. Wij glijden
langs dien wand, telkens onder arkaden door en achter pijlers om,
uit de rots gebroken, - glijden als zweefden we, wonderlijk gedragen,
huiveringwekkend-angstig voortgesleurd, zonder te zien waarheen
dit gaat, in de ijlte voortbewogen. Wij zien niets dan aan de eene
zijde den blinden muur van de rots, aan de andere zijde de wijdte
der wereld, diep weggezonken. Deze diepte is de vlakte van Marathon.
Magische kracht van dien eenen naam. Mythen en legenden,
historie die als tot louter schoone sage werd, doemt voor den geest.
Hier vierde de doodsverachting van het heroïsch Athene zijn triomfen
op de onoverwinnelijkheid van den grooten Macedoniër, tot dat
het zijn kracht in kleinzielige twisten verspilde. Hier verloor het
ijzeren geweld van den wereldveroveraar zijn scherpte, voor de
diamenten grendels van deze geslotenheid. Als de trein ons daarna
op een tegenoverliggende hoogte gebracht heeft, staren wij op de
geweldige rotsen, in hun muur-strakke stijging, die er het land
afsluiten : een rimpelend gordijn dat tot steen is verstrakt.
Een planken bordje staat hier in het veld en wijst den weg
naar' Marathon, waar boeren op hun ezels rijden: een rij van lastdieren achter elkander.
Ik zie terug naar den weermuur, door de eeuwen gebouwd, en
waarachter Athene veilig was. Van de inkerving die er voor den
spoorweg gemaakt werd, ontdekt men op dezen afstand geen zweem.
Zoo dus, duizelingwekkend, door den wil der goden opgetrokken,
door het noodlot gegrendeld, zag ook Philip pus deze levende versperring er opgestapeld, die hem terugdreef toen hij reeds te Marathon
geland was : de Thermopylen; zij rijzen er nog als in de eeuwen
van mythen en droom.

De Olympus.
Wij stappen te Larissa uit om den Olympus te zien. Hij is
nog mijlen ver, naar het noorden toe. Maar het is prachtig zooals
hij hier, buiten de stad, boven het golvend land en de lage bergen
rijst. Van verre hebben wij hem al ontwaard. Als een witte wolk
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schoof hij op. Als het glanzend toppunt waarin de lijnen van het
heele noordelijke Hellas samenloop en. Als de eenige, de alleenmachtige, de eenig-groote, maar dan ook mateloos-grootsche. Nu
staat hij boven Larissa als een diadeem. Als een zilveren kroon tintelt
hij, opgeheven boven de schemering, omhooggebeurd door de
handen van den rijzenden nacht. Geen scherpe top, maar een stolp,
een getakte kam, een trans. En nu weet ik het voor me zelf, dat dit
de burcht is der goddelijke verhevenheid, het eeuwig heiligdom
waar de machten tronen, die heerschen in willekeur, in trots, onbereikbaar en onberekenbaar, diep in het licht van hun majesteit,
diep in het duister van hun wil.
's Avonds glanst de maan over het land. Dan staat de Olympus
tegen de klaarte van den nachthemel als een bank van mist, boven
de zacht-overzilverde wijdte der velden en hellingen. Een hond
bast. Een roep klinkt en zwijgt. Vaag rinkelen verre kuddeschellen.
Ik hoor een fluit klinken, een weemoedige wijs. Tamarisken staan
langs den weg, als weefsels van schemering die in den maanlichtnevel ver ijlen. In den schemer die over ons uitzijgt, leven wonderen
als nieuwe werkelijkheden : geuren der aarde als nooit gespeurd,
in een stilte der atmosfeer die muziek wordt in ons mijmeren. Ik
adem de eeuwige betoovering van het land der goden.
W ij ijlen opnieuw door wijd en ploeg baar land, altijd golvend
en tot bergen hellend opgefronsd, met den machtigen Olympus
daarboven.
Dan is er Tempe, het dal, de droom van het gloeiend en rumoerig
Athene der Ouden, het liefelijk dal der volmaakte aardsche zaligheid.
Slijkerig geel stroomt de rivier door de kronkelende verdieping
van het ingezonken land. Het is een kalm dalletje, dat onopgemerkt
bleef in een ander land, niet onvriendelijk, ook niet zonder bekoorlijkheid, met omhoog vliedende bosschen daarlangs, - een brok
rotsen losgewoeld uit het groen, - maar allerminst een paradijs.
De rivier was overstroomd. Zij liet bedden van slijk, geel slib
achter, onder de oude boomen die ze overschaduwen. Oude, gebogen
boomen, zware wilgen.
Een half uur welige groenigheid, met den zang van stroomend
water, van voorjaarsvogels, van bladgesuis, te midden van schaduwloos akkerland en de dorre wijdte van een lege, onbewoonde streek :
waren de Grieken er zoo blij mee, dat zij dit dal van Tempe verheerlijkten tot een visioen: of waren zij zulke dwepers en dichters,
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dat zij, met hun bergen en stroomen en bronnen, het heele land
vergoddelijkten? Wij zien het zooals het is, terwijl de Grieken het
zagen zooals zij wenschten en wilden dat de wereld het zien zou.
En daar zij het in schoonheid gezongen hebben, werd de werkelijkheid overwoekerd door den bloei der verbeelding : en de droom
leeft voort.
Maar altijd is er de Olympus. Hij laat ons nu niet meer los.
Tot nu toe zagen wij tegen zijn zuidelijke hellingen op. Later gaan
wij hem ook van het oosten zien. Wij naderen hem in duizenden
kronkelingen, als behoedzaam, met listige voorzorg, vol inzichtigheid : de geweldige, waar de goden beraadslagen.
Het is geen top uit een keten, geen berg tusschen de bergen
zooals de Parnassus : maar een vereenzaamd massief, geweldig,
in zich besloten en omgrensd door de ijle lucht. Een berg blok van
de lage aarde naar den hemel opgetorend in saamgebalde kracht,
vol kerven en ravijnen. Ook het kruinvlak is met dellingen doorgroefd.
Voor de helft zijner hoogte is hij, langs zijn kantige flanken, met
nimmer smeltende sneeuw bedekt. Weinig dorpen liggen tegen zijn
voetstuk gedrukt, verspreid tusschen de lage voorgebergten van
het wereld beheerschend gevaarte. Vroeger heette de streek onveilig.
Roovers vonden er een gewenscht verblijf. Niet scherp was de grenslijn tusschen herders en bandieten. Wie zocht dan ook in verweten
trots den Godenberg te verlagen tot het voetstuk van zijn armzalige,
kleinmenschelijke onbeduidendheid?
Maar het toerisme heeft ook den Olympus veroverd, en de
Goden zijn gestorven.
Zie de verwoesting van den wolkigen burcht, waar sneeuw de
gevallen brokstukken beveiligt. Genoeg, dat de lichtende schaduw
zijner eeuwige schoonheid over mijn levensweg viel! Ik heb mogen
opzien naar zijn glorieuze toppen ....
Nog altijd zien wij hem, nu van den noordkant. Hij sluit Griekenland af. Reeds is dit een ander landschap. Wij zien de zee. De
zee grijpt met lange armen in het land. Water is er, als in Holland,
overal. De zee wint het van het land, waar de bergen den rand van
hun mantel terugnemen. Ossa rijst er, en Peleon verder naar het
noorden toe. Maar de zee is er, die de oogen boeit, die de atmosfeer
vult, die zich opdringt en machtig werft. Onder de pasteltintige
morgenlucht, rozig overblauwd. Groote watervogels spannen de
wieken, scheren donker langs den helderen hemel, dalen op het
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zilverblanke water neer. Statige reigers, met hun ranke pooten en
smalle snavels, en witgrijze kokmeeuwen. Overal bloeien de fijne,
roze-rood-veerige tamarisken in wuivende boeketten op, tot schemerige boschjes saamgedonsd, - de overheerschende bloesem van
dit landschap, van Achia af. En door den morgennevel die over de
zee beeft, ragt het want der zeilende schepen, takels en masten,
met de fladderende wimpels aan het stag, als donkere vlammetjes.
Thalassa!
De eeuwigheid der zee schouwt naar de onsterfelijkheid van
den Olympus uit, en het is of toekomst en verleden hier elkaar in
de oogen zien. Wij wervelen daartusschen door, in het licht onzer
kortstondigheid, als stofjes dwarrelend in een zonnestraal, vluchtigonmerkbaar, - maar genieten het wonder der schoonheid.
De man die mij stoort, wil mijn kaartje knippen. Ziet hij den
glans in mijn oog en ? Hij kijkt naar buiten en knikt mij toe. « Thalàssa », zeg ik. Stom-verbaasd ziet hij me aan, begrijpt niet. «Thalàtta»,
zeg ik dan. Daar komt een glimp van begrijpen in zijn gezicht. « Thà·
lassa », zegt hij zelf nu : ik had den klemtoon verkeerd gelegd. Maar
wij begrijpen elkaar en staren saam, zwijgend-eerbiedig, door het
spoorraampje naar het altijd nieuwe wonder : de dag die aanlicht
over het zeegelaat. Dan Saloniki. Prachtig herbouwd na den oorlog tot een groote,
witte, moderne stad bij de zee en de haven. Hier zullen we Byzantijnsche heiligdommen bezoeken, oude, grauwe kerken, waarin
Paulus' woorden als in levende echo's natrillen. Bij de zee zelf rijst
de boog van Hadrianus, de zeepoort van den Romeinschen trots,
die met de vrijheid der Hellenen ook de Grieksche beschaving
« onder het juk deed gaan.»
Het is Griekenland volgens nieuwe staatsbegrippen, maar
Hellas niet meer. Die hymne eindigde in Olympus' stralend orgelpunt.
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Monte Cassino (I)
(Vervolg)

door Dom W. Verkalle.
Leonardo heeft onvergeetlijke vrouwekoppen geschilderd en
geteekend : de Onbekende uit de Liechtensteingalerij, de H. Anna
met de Lieve Vrouw, Mona Liza en andere. Ze hebben alle een onderlinge verwantschap. Duidt de zeldzame uitdrukking van deze wezens
misschien op eene vroegere diep beleefde ervaring? De vrouw moet
zich steeds beheerschen. Wat zij als liefdewezen voelt, mag zij slechts
zelden laten uitstralen op haar gelaat. De mannen dulden het niet.
Jaren geleden hoorde ik iemand beweren: « De man wordt tegenover de vrouw haast altijd een hansworst. Ik wou er eens een ontmoeten
die zijn fatsoen behoudt, natuurlijk van binnen uit, en niet uit louter
leepheid. »
Is het Leonardo misschien gegeven geweest het reinste en diepste
in de vrouw te doorschouwen, omdat hij alles bezat wat een vrouw
beminnenswaard maakt, maar niettemin de heerschappij over zichzelf niet had verloren. Mijns inziens ligt daar de reden. Zoo heeft
hij de vrouw zonder masker kunnen schilderen, en dat raadselachtige
ja, sfynxachtige waarover men spreekt,.is niets anders dan het beeld
van haar eigenste wezen.
In het Brera-muzeum te Milano ben ik toen lang blijven verwijlen voor een groot beeld van Bonifazio Veronese (gest.I553) :
« Het in den Nijl gevonden Mozeskind wordt aan Pharaos' dochter
getoond ». Dat ik over dit schilderij zoo verrukt was had een bijzondere reden en hangt met mijn toenmalige geestesgesteldheid samen.
De schilder koos. dit onderwerp om het zoele en behaaglijke leven
der hoogere kringen in de maatschappij van zijn tijd uit te beelden.
Wellicht heeft hij op het schilderij eene adelijke familie met verwanten geportretteerd. Rechts van de hoofdgroep met Pharaos' dochter, wie twee geknielde speelgenooten het Mozeskind toereiken,
ziet men een groep muziceerende jongelingen en meisjes. Vóór
hen staan twee knapen, die elk een hond aan den band houden en
een kleine hofnar die met een aap speelt. Een der beide jongens
(I) Zie D. W. en B., Maart, April, en Juni U.
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is een neger. Links van den hoofdgroep ligt vooraan een jonge man
aan de voeten van zijn bruid; hare rechterhand houdt hij vast, terwijl
hij met de linkerhand naar het Mozeskind wijst. Terzijde op het
tweede plan zijn drie dienaars aan het drinken en wandelt een verzenlezend paar, terwijl op den achtergrond ruiters en honden een hert
achternajagen. Over de midden- en rechtsche groepen welven dichtbegroeide eiken van een berglandschap en daarboven een lichtblauwe
lucht met witte wolken. Het groot schilderij is in de warme kleuren
der Venetiaansche school geschilderd. Oranje overheerscht, maar
wordt telkens door diep rood en blauw, mosgroen en donkerblauw
getemperd.
Wat heeft me toen in dit doek zoo getroffen? Ongetwijfeld
het sterke kunnen en het koloriet van Bonifaûo, die naast Palma en
Titiaan staan mag. Maar na negen jaren kloosterleven trok me ook
het idyllische samenzijn dezer menschen aan, die zonder vrees
nog zoo zalig het leven genieten kunnen. Mij trof die levenslust,
die ûch binnen wijze perken beweegt zonder dat de vreugde en gezelligheid er door ingeboet wordt.
Zeker zou ik niet met hen willen ruilen. Onduidelijk was ik me
bewust, dat ik me in dit gezelschap gauw vervelen zou; maar ik moest
hunne onschuldige wereldvreugde toch bewonderen.
Verrukkelijk schoon is op dit groote schilderij een wat afzijdig
van de muûceerende jongelingen ûttend meisje dat droomend ten
Hemel staart; uit verlangen wellicht naar een minder harmonisch,
maar inhoudsrijker leven.
Wie heeft niet met blijde verwachting een vreemd muzeum
betreden, maar het weer met een weemoedig gevoel verlaten. Enkele
meesterwerken sloegen de overige schilderijen dood, en het aanschouwen van dat doodgeslagene vermoeide geweldig onze aandacht.
Op een andere plaats; in een kerk misschien, zou ons elk beeld op
ûchzelf verheugd hebben; misschien zou het zelfs een sterken indruk
op ons hebben gemaakt. Maar hier in de galerij hinderden zij ons
door hunne overtolligheid. En toch gaf ieder kunstenaar hier het
beste van zijn kunnen en heeft hij recht op onze dankbaarheid.
En wie denkt er aan bij het verlaten van een I!luzeum, een Onze Vader
te bidden voor al de kunstenaars die daar « hangen »? Hoe schoon
zou het wezen indien aan den uitgang een kapel stond, waar men
even voor de « onsterfelijken» bidden kon. Mijn goeden vriend
Mogens Ballin vergat de groote dooden niet, die hij liefhad. Op
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den verjaardag van hun dood liet hij vaak een heilige Mis lezen.
Zoo deed hij voor den dichter Baudelaire en den Romancier Barbier
d'Aurévilly. En op zijn trouwreis bezocht hij met zijn jonge vrouw
het graf van Paul Verlaine. Als verloofden hadden zij veel genoten
en waren gesticht geworden bij 't lezen van « Sagesse» en ze hadden
toen voorgenomen op dezes graf voor hem te gaan bidden. Zij verkeerden in de meening dat hij op het kerkhof van Montmartre rustte,
maar na lang zoeken vernamen zij dat de dichter op het kerkhof
van Batignolles begraven lag. Daar gingen zij op inlichtingen uit
en vonden weldra zijn rustplaats in den familiekelder. Binnen een
plomp ijzeren hek, waar geen plaats was voor een struik noch zelfs
voor een bloempje, lag een groote, zware grafsteen. Daarop stond
een rei namen van afgestorvenen familieleden der familie Verlaine,
met voornaam en beroep. Onderaan stond: (( Paul Verlaine, Poète. »
Een oogenblik beschouwden beiden zwijgend het leelijke graf. Dan
knielden zij neder en baden een De profundis. Het eerst sprak de
jonge vrouw. (( Het is toch treurig dat Verlaine op zijn graf Zelfs geen
kruis heeft, vindt ge niet?» Ballin vertelde haar toen welk opzien
het in dezen tijd gemaakt had, dat er op het graf van Barbey d' Aurévilly geen kruis stond. De vurige Léon Bloy heeft echter Zoo lang
in de kranten getierd, tot de Romanschrijver zijn kruis kreeg. Indien
Bloy zich aldus de zaak van Verlaine had willen aan~rekken, zou
de dichter, naar Ballin's overtuiging spoedig het zijne hebben gekregen. De jonge vrouw zat nog steeds geknield en had haren Rozenkrans in de hand genomen. (( Maar Marguerite, je wilt toch geen
Rozenkrans bidden? Het is te koud en het Kerkhof wordt gauw
gesloten.» sprak Ballin wat ongeduldig. Zij antwoordde met een
glimlach en maakte het kruisje van haren rozenkrans los. (( Zal Verlaine
dat krijgen? » vroeg hij. Zij knikte. (( Maar hoe wil je dat er op aanbrengen, » vroeg Ballin (( Het zal dadelijk van den steen afvallen ».
(( Het kan aan het hek hangen» antwoordde zij eenvoudig. Dan
nam zij haar pelsen muts van het hoofd j trok een speld uit haar
donkerbruine haar, stak haar door den ring van het kruisje en bevestigde het aan een horizontalen stang van het hek.
Zoo heeft dus Verlaine zonder drukte van mannen en gescherm
in de kranten, door een vrouwenhand zijn kruis gekregen. Het
was een klein en onoogelijk kruisje, maar het was niettemin een
echt kruis, waaraan Kristus hing. Ballin vond geene woorden voor
zijn gevoel en drukte zijn vrouw zwijgend de hand. Hoe had zij in
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haren eenvoud snel raad geweten... En in stilte vroeg hij zich af,
of Verlaine's lot niet anders zou geweest zijn indien hij op zijn levensbaan zulk een vrouw ontmoet had.
Den tweeden dag van ons oponthoud in Milano, was een Zaterdag, reisden we tegen den avond verder, naar Bologna. De trein
was geheel bezet. Toen we een plaats veroverd hadden, begon een
Italiaansche medereiûger ons voor zwarte indringers uit te schelden.
Geen spier van mijn gelaat vertrok; ik liet rustig het onweer over
mijn hoofd heengaan. Maar mijn reisgezel werd echter angstig.
« Wees maar gerust» zeide ik. « Je kent de Zuidermenschen nog niet.
Dat zijn maar woorden. » En het duurde inderdaad niet lang of onze
woestaard was weer een Gentilnomd geworden.
Van Bologna heb ik een vriendelijke herinnering behouden.
Men kan zoo gezellig onder zijn straatkolonnaden wandelen. Enkele
kerken zijn zeer stemmig en in de Pinakothek hangt de H. Cecilia
van Rafaël, een van die figuren waarvoor men stil wordt en ûch
dronken schouwt. Onvergetelijk is de H. Magdalena van dit meesterwerk!
's Namiddags was ik zoo vermoeid dat ik enkele uren moest
gaan liggen. 's Avonds reisden we echter verder naar Ravenna.
Maar wat hebben we 't betreurd niet in Bologna te zijn gebleven
tot den volgenden morgen I Want we hebben toen een akelige nacht
gehad. In de kleine herberg waar we afgestapt waren, heerschte
tot diep in den nacht een helsch lawaai. Dronken lieden schreeuwden
en lachten luid, zongen en bulderden. Soms was het of ze alles kort
en klein sloegen. En toen ze eindelijk het huis verlaten hadden,
zetten zij het spektakel voort op straat. Zelden heb ik zulk een brullen
en tieren gehoord. Het was als het losbreken van Romagnolische
wildheid, somberen ernst en wanhoop.
Ravenna's bevolking lijdt onder de tragiek van het definitief
verval. Op vele steden van Italië ligt den druk van die ruïne. Maar
nergens heb ik dezen indruk zoo pijnlijk gevoeld als in de vroegere
keizerstad Ravenna. Dante eindigde hier in ballingschap zijne « Divinia Commedia,) en hier ligt hij ook begraven. Het is of de doode
stad het tragisch lot van den grooten dichter deelt. Zij ligt als afzijdig
en afgesneden van het vroolijke leven, van het overige schiereiland.
Zij ligt daar als een verstootene afgescheiden van het lachende
Adria.
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Vaak treft men in een verarmde familie portretten aan van
door een meester hand geschilderde voorvaderen, waarop in edele
houding rijk gekleede mannen en vrouwen ons geluidloos aanstaren.
Zulke oude werken bezit ook Ravenna. En dit bezit is zoo eenig
en van zulke groote waarde, dat het in zijne armoede nog rijk is
en in zijn ballingschap en vereenzaming getroost wordt door de
bewondering van velen.
Toen ik na dien onrustigen nacht wilde opstaan, voelde ik me
ellendig en ziek. De groote hitte gedurende de reis, het vele loop en
in de brandende zon te Milano en de vreemde kost hadden daaraan
schuld. Ik overlegde wat ik doen zou. Naar het nabijgelegen Cesena
gaan, naar de Benediktinersen? Of dadelijk naar Fiesole, naar mijne
lieve oude vrienden, de Franciskanen ? Ik besloot tot dit laatste.
Maar de Mozaïeken van Ravenna wilde ik in elk geval even zien.
We namen een rijtuig en reden van de eene kerk naar de andere.
Den sterksten indruk kreeg ik in het kleine Mausoleum van Galla
Placidia en in San Vitale.
Nooit hebben de kerken zulke schoone en volledig-harmonische
kleurenpracht gekregen als in de tweede helft der vierde en vijfde
eeuw. Het doordringen der Grieksch-Roomsche cultuur met Christen
Geest droeg toen al, zooals voorheen reeds in het Christendom,
de schoonste vruchten.
De oud-christelijke mozaïekwerken stonden tegenover de heidensche ongeveer zooals de triomfbogen van Constantijn, tegenover
die van Titus. Zij zijn, zoo men wil, in zekeren zin barbaarscher.
Er is verval te bespeuren, wat den vorm betreft, en de uitvoering
is minder verzorgd. Maar anderzijds hebben zij iets voor op de andere,
ze hebben een grootere warmte; ze zijn sterker van Uitdrukking
en ze zijn vooral van een sterkere en diepere kleurigheid.
Ik meen dat de christene kunstenaars van dien tijd zich doorgaans
deze voortreffelijkheid bewust waren. Al gaven ze gaarne toe dat
hunne voorvaderen een grootere kennis van den vorm hadden.
Maar zij waren er stellig trotsch op, in ongekende kleurenpracht
geen goden meer, maar Christus den waren God, te verbeelden
temidden zijner engelen en heiligen, of gebeurtenissen uit het Oude
en Nieuwe Testament.
Daarom hebben me toen die beide groote Mozaïeken: Keizer
Justiniaan en den Aartsbisschop Maximiliaan met gevolg, en het
tegenstuk : Keizerin Theodora insgelijks met haar gevolg, zoo
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sterk getroffen, alhoewel reeds in dat werk een zekere byzantijnsche
verstarring merkbaar is.
In het monumentale werk van Wilperts « Die Römische Mozaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom vierten bis dreizehnten Jahrhundert »j dat onze kloosterbibliotheek gelukkig bezit
bekijk ik dikwijls nog de Ravennaansche Mozaieken. Enkele kan men
zelfs op de uitstekend gekleurde afdrukken beter bestudeeren dan
ter plaatse zelf. Dat geldt vooral voor de kleinere composities van
Sant' Apollinare Nuovo, zooals de roeping van de HH. Petrus en
Andreas, de vermenigvuldiging der brooden en de typische voorstelling der schapen, die van de bokken gescheiden worden. Steeds denk
ik dan weer : « Kijk Cézanne » en vraag me af of de eerzame burger
van Aix niet bij het beschouwen dezer mozaieken op de gedachte
gekomen is de toondiepten in hunne nuanceering van het hoogste
wit tot het diepste zwart door kleuren weer te geven, « chromatiser
les valeurs ». « Ik wil» zeide Cézanne eens tot Maurice Denis, terwijl
hij op zijn vuist den overgang van licht naar schaduw maakte « met
de kleuren datgene bereiken wat men met behulp van een veeglap
met zwart en wit maakt.» Bij Cézanne is alles kleur: het licht, de
halve tonen en de schaduw, juist zooals in de mozaieken van Ravenna.
Het zou een uitstekende oefening zijn voor hen die zich de methode
van Cézanne aanpassen willen, eenige stillevens in mozaiek te maken.
Zij zouden niet eerst de kleuren moeten mengen, maar alleen de
gekleurde glas paste moeten kiezen, wat het werk veel zou vergemakkelijken.
Nog voor den middag reden we met het lokaalspoor van Ravenna
naar Forli en van daar verder naar Faenza, het vroegere pottenstadje
(vandaar Fayence). Het vlakke landschap was geheel verschroeid,
de straatweg met een dikke stoflaag bedekt. Van Faenza ging de reis
dwars door de Appenijnen naar Florence. In de talrijke tunnels
was het vaak of men door rook en hitte stikken zou. Toen we weer
in het vrije kwamen, ademde ik gulzig de frissche berglucht in,
tot aan den volgenden tunnel de plaag herbegon. Tegen zes uur
t s avonds kwamen we eindelijk aan te Florence en namen dadelijk
den tram naar Fiesole. Daar hadden we nog een goed stuk te klimmen,
van het Seminarie naar het Franciskanerklooster . Ik voelde me zoo
ellendig dat ik meende te bezwijken onder het zware bagage. Ik
verzamelde al mijn krachten en eindelijk stonden we voor de kloosterpoort. De kleine spreuk :
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Un Amina sola!
Se la perdo, che sarà di me '?
was echter verdwenen. Ik trok aan de bel en was gelukkig toen
ik weer den oudsbekenden klank hoorde. Een vreemde broeder
opende de poort en leidde ons in de nieuwverbouwde rekreatiezaal.
De paters waren juist aan 't avondmalen. Maar weldra verscheen
de oude P. Placido met de paters Norberto en Giovanni Crisostomo.
Zij verheugden zich hunnen « Gianni» nu Don Willibrordo terug
te zien. Ik vertelde dat ik me onwel voelde en dat ik dadelijk moest
gaan liggen. Zoo geschiedde. Graag had ik mijn oude kamer weer
betrokken, maar de paters lieten het niet toe. Den volgenden dag
stelde de dokter een maag- en keelontsteking vast en beval dieet
en volledige rust. Maar op Maria Geboorte (8 Sept.) was ik weer zoo
ver hersteld, dat ik de Hoogmis zingen kon.
Acht dagen achter elkaar ben ik toen met Oblaat Sarkander
elken morgen den heuvel afgedaald naar Florence. Daar .zag ik
al mijne' lievelingen terug : de Giottos, Oreagnas, Simone Martinis,
Sazzolis, enz. Ik kreeg een nieuwen indruk van het Dominikanen klooster San Marco, waarheen ook de schilderwerken van Fra Angelico da Fiesole waren overgebracht, die voorheen in de Uffizieën en
in de Academia delle Belle Arti hingen. Deze stemming-volle plaats
alleen reeds is een bezoek aan Italië waard. Door een bijzonder
voorrecht konden we ook van heel dichtbij het mozaiekwerk van de
doopkapel zien, die men toen juist aan 't restaureer en was. Het was
opvallend hoe oneffen sommige vlakken waren, vooral de vleeschpartijen. De steentjes zijn geheel onregelmatig in den mortel gestoken, zoodat elk weer op een andere wijze het licht opvangt, waardoor
dan weer op grooten afstand een zeer levendige kleurtoon ontstaat.
Nadat we in het refektorium der Franciscanen te Fiesole aan een
nieuw ontdekte fresco een en ander lichtjes hadden geraustereerd,
reisden we over Rome, waar we ons maar één dag ophielden, naar
Monte Cassino.
Als men met den sneltrein van Rome naar Napels rijdt, ontwaart
men na ongeveer twee en half uur sporens op de linker zijde boven
op een eenzamen berg een indrukwekkend, uitgestrekt gebouw. Het
is het klooster dat St. Benediktus daar in het jaar 529 heeft gesticht.
Vandaar heeft zijn ordensregel zich over gansch Europa verspreid.
Onder aan den voet van den berg ligt het stadje Cassino, met den
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historischen burcht. Behalve den zoogenaamden Ezelsweg loopt een
door de ltaliaansche regeering aangelegde, gemakkelijke straat naar
den 580 m. hoogen top van den berg.
Ik was blij toen we met ons éénspan voor de kloosterpoort belandden,
want de koetsier sloeg zijn armen knol zoo onbarmhartig, dat ik
meermalen moest protesteeren. De Duitsche schilderbroeders Anton
en Klemens verschenen dra en brachten ons naar den Aarts- Abt
Krug en daarna naar P. Desiderius, in wiens onmiddellijke buurt
ik eene ruime cel kreeg. Vanuit het eenige zeer kleine venster had
ik een heerlijk uitûcht op de Campagna.
Zooals vroeger op den heuvel van Fiesole, zou ook dit verblijf
in Italië voor het grootste deel op den top van een berg doorbrengen.
Het wonen op een berg heeft zonder twijfel groote voordeelen.
De atmosfeer is zuiverder, minder doortrokken van de uitwasemingen der aarde, minder aangetast door de uitstortingen der menschelijke hartstochten. De blik moet echter vrij zijn. Hij mag niet van
alle zijden op in de buurt liggende berghellingen stooten, want dan
krijgt men dat gevoel van bevrijding niet. Toch zou ik niet willen
beweren dat de natuur zich van op een bergtop schooner voordoet
dan in de vlakte. Al verheugt ûch het oog op dit wijde uitzicht,
men mist toch op den duur de dimensie der hoogte die niet overeenstemt met de twee andere dimensies.
Een laan, met een wit huisje aan het einde, grijpt ons oog telkens
weer aan, omdat bij dit motief, hoogte, breedte en diepte ûch doen
gelden op de eenvoudigste wijze. Het oerwoud toont zijn schoonheid
alleen aan hem, die ûch door zijn wildernis een weg baant. Aan den
vlieger, die er alleen over heenzweeft blijft het vreemd. Ik heb vaak
met spanning naar een mier gekeken die door het hooge gras kroop,
en het diertje benijd om zijn oerwoudervaringen. Boven op de Monte
Cassino kon men slechts een klein eindje weegs op vlakken grond
afleggen. Dat was echter een verrukkelijk schoone weg. Vandaar
kon men den « Monte Caïro» ûen die dikwijls met sneeuw was bedekt
en de met steeneiken begroeide helling, waarin hoogbeenige, zwarte
zwijnen naar eikels snuffelden. Dikwijls ging een jonge herder op
den rug van zoo'n dier zitten. Dan liep het varken in wilde sprongen
knorrend heen. Maar waren de zwijnen te zeer verspreid en riep de
jongen de dieren bij elkaar, dan kwamen ze in galop naar hem toe en
vraten ze met veel fatsoen eikels uit zijn hand. Prachtig stonden
boomen daarboven; ze waren niet zoo van koude en onweders
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gemarteld als in Beuron. Telkens ik de natuur teekende of beschouwde moest ik aan den landschapsschilder Corot denken.
In tegenstelling met de verscheidenheid der Noordsche lanschappen heeft de natuur in Monte Cassino iets zeer gelijkvormigs.
Wel braken soms ontzettende regenvlagen over de Campagna los
en zetten groote deelen onder water, maar meestal stond de zon
aan den hemel en overgoot alles met haar stralend licht. Dat gaf
aan het leven boven op den berg eene zekere bestendigheid en rust,
terwijl het leven in de hoogte boven voor de beschouwing bevorderlijk
IS.

Zonnehitte en koele gangen. Breede terrassen met heerlijk uitzicht. Barokkolonnaden met groote beelden, breede, hooge trappen,
die naar de kerk stijgen. Prachtige baziliek met veelkleurige marmerversiering en Rokoko-schilderwerk van Fapresto; een stemmig koor
met fijngesneden stalles, de machtige zangerslessenaar, voor het
groote met miniaturen versierde koorboek in het midden; het onophoudend piepen van reuzekrekels, het vroolijk gezang der boeren,
die op de berghelling olijfboomen planten, het eentonige geluid
van de zaag in de marmerblokken, de dagelijksche H. Mis in het
oudste deel van het klooster, in de Toretta met de Beuroner schilderingen, het weldoende verkeer met de vroolijke jeugd van kollege
en seminarie, de eerbiedwaardige figuren der monikken, het dagelijksch samenwerken met P. Desiderius, P. Adalbert en de beminde
kunstbroeders, dat alles staat me weer levendig voor den geest,
telkens ik terugdenk aan Monte Cassino.
(Slot volgt).
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In Memoriam
De Nederlandsche letterkunde werd zwaar beproefd.
De grootste der tachtigers is overleden.
Is het nog te vroeg om Frederik Van Eeden zoo te noemen'?
Laat desnoods zijn, maar om Willem Kloos dien titel te geven is het
in elk geval weldra te laat.
In de groote beweging van Tachtig hebben Willem Kloos en
Lodewijk van Deyssel ongetwijfeld een belangrijker rol gespeeld,
maar wanneer ook zij, zooals thans Frederik van Eeden, in de geschiedenis zullen getreden zijn, zal het de vraag worden of hun loffelijke
vermelding in Nederlands' letterkundige historie meer waard zal
zijn dan het voortleven van een ruim deel van Frederik Van Eeden's
werk onder de nageslachten. Een leven wekker als zij is de droomer
en utopist van Walden en Bussum niet geweest, maar hoeveel zwaarder van aan geen tijd gebonden waarde is zijn werk voor de Nederlandsche kultuur. Hierbij is de grootere omvang van dat werk natuurlijk niet in 't spel, wel zijn voldragen zwaarte.
En de menschelijkheid. De figuur van den ultrainruviduali!>tischen kunstenaar, vervloeker van de massa, bevestiger van zijn
trotsche superioriteit, vormvergoder en schilder, is al deerlijk gedemodeerd. Geen mode echter kan de utopische edelmoedigheid van
Frederik Van Eeden, zijn deernis met den medemensch, zijn overgave aan het werkelijk leven deklasseeren. Zijn door Kalff junior
berucht geworden (( Christusje spelen) zal zonder moeite vergeten
worden voor de waarachtige schoonheid van zijn levenshouding,
terwijl men daarentegen moeite zal hebben om wat er waarlijk verdienstelijks was in de houding der anderen, te onthouden.
Waarom hem meten aan zijn tijdgenooten, helaas tegenstanders '?
Waarom hem verheffen op hunne vernedering'? Men kan er niet
meer buiten. Zijne grootheid zou niet betwist worden indien zij er
niet aan hadden getornd. Wie hem verkondigt moet hen tegenspreken. Een halve eeuw later geboren, zou hij gehuldigd ûjn geworden
als een koning. Zijn (( neen, ik houd niet van literatuur, ik houd niet
van kunst, ik houd van menschen ) verrukt ons. Hij heeft den over547

moed gehad een standaard te heffen die door zijn gezellen was neergehaald, voilà son crime. Kloos liet geniepig verstaan dat hij te laat
kwam met een geest dien hij, Kloos, had weggeveegd. Ons komt het
voor dat hij te vroeg kwam met een geest die eerst zou triomfeer en
wanneer hij het hoogtepunt van zijn dichterlijke kracht al overschreden had. Dat zegt veel voor zijn onvergankelijkheid.
Herleest gij wel eens de enkele prachtige sonnetten van Willem
Kloos en de meerdere prachtige bladzijden van Van Doyssel en
valt het u dan ook niet op dat zij naar hun jaartal ruiken, treft u niet
het modische van die taalpracht ? En wanneer gij onmiddellijk daarna
herleest « Ik heb de witte waterlelie lief», « Nu mocht ik liever hier
vandaan», « Eens heb ik de dalende zon gevraagd te wachten », « Ik
droomde 't leven als een groot groen bosch» « Ach lieve lobelia
blauw» of het mirakuleuze proza van « De kleine Johannes, I» zal
het u fel opvallen dat Frederik Van Eeden, half vreemde eend in
de tachtigersche bijt, het Nederlandsch gehanteerd heeft zoowel tot
verrukking van Hooft en Vondel, als van Boutens, Leopold, GezelIe
en Van De Woestijne; ik vergeet Sialpaert van der Wiele.
Veel meer motieven dan deze wettigen de onvergankelijkheid
van Frederik Van Eeden's werk. Het is onze bedoeling niet ze op te
sommen. Een posthume hulde aan den meest verguisden onder de
nederlandsche dichters kan voorloopig volstaan. Verder zal de toekomst hem recht doen geschieden.

* **

Nog staan mijn ~innen niet naar een letterkundige lofspraak ter
eere van Jan Hammenecker, maar de lezers mogen ze van mij vergen
en liever ga ik op hunnen eisch in dan op de verleiding onze vriendschap te ontwijden door publiek geschrei.
Voor niemand meer dan voor hem wordt een streng gekozen
bloemlezing uit zijn werk noodig. Al te veel derde-rangsgedichten
kunnen van hem worden geciteerd, die hem lager zouden doen
plaatsen dan hem rechtens toekomt. Dat hij te weinig zelfkritiek uitoefende was - paradoxale bewering - te wijten aan de waarachtigheid van zijn dichterschap. Letterkundig kan ik niets met zooveel
zekerheid beweren als dat.
Voor hem was dichten meer bevrijding dan lust. Voortdurend
geladen, ontlaadde hij ûch. Hij beschouwde de wonderbare activiteit der ûel die ûch ontmaken wit van een geheimzinnige bedrukt548

heid - dat is toch eigenlijk het schrijven, het dichten - te weinig
als een werk dat vol genieting kan zijn en veel te veel als een overgang
naar den toestand van leegte en verlostheid, die rust is. Zijn verlangen ging naar die rust. Van de honderden brieven welke hij mij in
de verloopen zeventien jaren onzer vriendschap heeft geschreven,
zijn er niet vele waarin hij zich niet beklaagt over het dichten dat
hem belet een banaler geluk te genieten dan het op en neer van opwinding naar neerslachtigheid en al te korte poozen van vrede, wat
alles tesamen het lot van den dichter is. Hij beweerde genoeg te
hebben aan zijn priesterschap met de zorgen en vreugden van dien
en wilde zich daarbuiten met de bescheidenste burgerlijke genoegens
te vreden stellen. Hij was verstandelijk op waarlijk buitengewone
wijze begaafd, had belangstelling voor alles en vroeg aan de letterkunde niets méér dan de boeken van anderen. Hem was het dichten,
waarmee hij geen eer zocht, als een hereditaire noodzaak in zijn bloed,
iets onontkoombaars als ebbe en vloed van zijn Schelde. Ik weet dat
hij er zich dikwijls van afgemaakt heeft, gelijk een kolonist die mistroostig naar kinine grijpt (( als het weer opkomt)). Toen ik ijdel en
ijverig genoeg geworden was om hem soms aan te zetten tot herwerking, zeide hij telkens onverschillig dat het voor hem goed genoeg
was. Hij had zich van de koorts afgemaakt, soms zelfs door ze te voorkomen en zijn eenig doel was bereikt : zelfbevrijding.
Langs dien kant zal de kritiek altijd vat op hem hebben, maar
moge zij dan ook erkennen dat hij onder vele zorgvuldige makers
van verzen een dichter was. Ook in zijn onvoldragen werk leeft die
zuiverheid van zijn natuur, ruw maar beminnelijk, argeloos, kinderlijk.
Het grootsche en het prachtige in zijn vers en proza is hem met
dezelfde spontaanheid en natuurlijkheid ontsnapt als het onvolkomene. Zoodra het zal gebundeld zijn zullen wij een Jan Hammenecker leeren kennen, dien wij onverdeeld zullen bewonderen.

* **
Volgens Vermeylen zit De Clercq's beteekenis (( in de eenheid van
het artistieke en het volksche )). Is het niet bedroevend dat noch de
aestheten (de lezers der verzenbundels waarvan geen enkel exemplaar
verkocht wordt) noch het volk zich de poëzie van De Clercq hebben
toegeëigend. René De Clercq is een dichter die zijn roeping mist
zoolang hij niet mondgemeen is. Zijne beste verzen hebben geen eigen
leven in letters, zooals b. v. de gedichten van Van De Woestijne als
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waterbloemen liggen op hun bladzijden. De gedichten van De Clercq
staan maar gedrukt ten behoeve van wie ze behoeft. Wie ze leest
moet ze ook meenemen zooals een wijsheid, een spreuk, een leuze,
zooals een sleutel of een wapen. Het zijn geen intieme bekentenissen
die gij voor u moet houden en die hare intimiteit verliezen zoodra
ze meegedeeld worden in 't bijzijn van derden; het zijn slagwoorden,
ordewoorden, wachtwoorden die gij moet doorgeven. Het is een roep
die u getroffen en verblijd heeft en dien gij verder roepend moet
verbreiden. Ik zoek naar een voorbeeld en waarlijk het allereerste
dat ik aantref bewijst uitmuntend :
MENSCH ZIJN.
Waar mensch den mensche wolf is,
waar volk den volke vee;
waar, huilend, wie maar golf is,
wil schuimen boven zee;
daar perst men paarl uit traan en bloed
heet zwakheid kracht en lafheid moed,
en wie een hals drukt met den voet
nekplooit gedwee.
Moet eerlijk altijd arm zijn?
En machtig altijd slecht?
Vijandig hoofd op arm zijn
en 't leven een gevecht?
Zal nooit, in grootsche harmonie,
het menschdom - kracht, gevoel, genie al man bij man en knie bij knie
rechtstaan voor Recht.
Zie, de aarde is aller moeder!
Zij wil noch slaaf noch heer,
haar kind te zijn, 0 broeder,
is de eerste en de opperste eer.
Want heilig is haar schoot genoeg,
haar handen breken brood genoeg,
wij zijn en dat is groot genoeg,
menseh, mensch, niets meer!
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Heeft de vlaamsche beweging geen poëzie meer noodig? Was
onze generatie de laatste der Mohikanen die het nergens in gezelschap
konden stellen zonder Rodenbachts « De gilde », « Sneyssens », cc Ter
waarheid» enz. Hoe is het mogelijk dat op dit oogenblik niet vijf-entwintig procent aller Vlamingen de beste flamingantische gedichten
van De Clercq uit het hoofd kent en gaarne voordraagt. Indien men
het zonder deze cc romantiek)) kan stellen, indien men voortaan
genoeg heeft aan een kamerverslag, een knuppel en de nieuwe zakelijkheid, hebben wij een verlies geleden.

G. W.
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Kunstkroniek
door

J.

Hallez.

Tentoonstelling Fr. Courtens, in het paleis van Schoone Kunsten,
Brussel.
Deze overzichtelijke tentoonstelling hing niet min dan 300
schilderijen uit langshenen de zalen van het paleis van Schoone
Kunsten, 300 meesterstukken'? Wie zou het durven beweren, waar
het « quandoque dormitat » voor allen en alle tijden waarheid blijft;
men hadde zelfs gaarne eenige werken, eerder zwakke, geweerd gezien, die den roem van Fr. Courtens niet verhoogen, zelfs schaden;
echter gaf deze tentoonstelling een waar overzicht van het werk van
den bijna tachtigjarigen meester.
Het inleidend woord van den catalogus was merkwaardig hierom
dat het bekende niets of bijna niets te kunnen zeggen over de ontwikkeling, het processus van Courtens' kunst; in dees geval blijft de
heilige regel van drie in gebreke. Men catalogeert wel de werken in
zekere perioden, maar de verdeeling wordt aangelegd volgens de streek
waar de schilder werkte, en dan nog heeft men het recht soms
sceptisch te staan tegenover de voorgestelde dateering; maar van
eigenlijken groei, van kentering, van ontkiemen en ontluiken van
opvatting en procédé is er geen spraak; Courtens is van meetaf
wat hij zal blijven zijn leven lang. In zijn jeugd, toen hij als jonge
schilder, haast weggeloopen van huis, vergaderde in de « Patte de
Dindon » vaart, hij uit tegen het academisme, onderteekent revolutionnaire manifesten, is besliste vereerder van het plein-airisme ;
en dat blijft hij getrouw, zonder zich te storen aan gerammel van
theoriën, aan allerlei scholen en strekkingen die langs hem voorbijgolven en uitsterven. Eén enkele maal betrapt men hem op stippelen
(l'Aurore Nr. I82). En bijna van meet af bereikt zijn kunst haar
glanspunt. Er is bij hem geen stijgende lijn; 't gaat veeleer op en neer,
vloed en ebbe.
Wel mag men zeggen dat Courtens, op jaren, losser wordt in
de compositie en in den penseelslag ; zijn doeken zijn minder uit-
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gewerkt, minder calligraphisch voorgesteld, gelijken meer op de
kleine schetsen, die zoowat overal hingen in deze tentoonstelling,
en die ook de moeilijksten bewondering afdwongen; hij stort er zijn
gevoelen uit in eersten geut, en de rasschilder brengt het steeds,
al ware 't maar in een hoekjen of kant jen tot een kloek, diep en schitterend koloriet. In I925 schildert hij « Ie coup de vent à Laeken»
jagende wolken, geweld van wind, bliksemend wit huis in de diepte,
en de schilder laat het bij den eersten aanleg. Het driftige, het gejaagde,
het geëxaspereerde van Courtens' natuur komt hier tot volle uiting;
het is geworpen op het doek, en 't blijft alzoo, zelfs met een zekere
slordigheid in de toilette van het doek, : men vermoedt bijna dat
hij zijn schilderijen laat vernissen door zijne meid, en dat deze niest
bij 't karweitje. Ik beweer geenszins dat deze werken te verkiezen
zijn, maar zij spreken luider en hebben groote bekoring in hunne
gave oorspronkelijkheid.
Courtens' lof hoeft niet meer gemaakt; deze tentoonstelling
bracht den toeschouwer eens te meer onder de bekoring van het
hartstochtelijk, men zou mogen zeggen mannelijk coloriet van Courtens; hij houdt niet van kalm beredeneerde streepjes, even breed
en even dik, hij is de man van de sterke indrukken, hij is dol op
overzatte, weinig vermengde kleuren die hij over het doek smeert
met verbazende trefzekerheid; met ongemeene snelheid vat hij
elk effekt, ook het moeilijkste, en geeft het weer met eenige rake
kloeke trekken; maar liefst wezen het sterke indrukken, geen weemoed- of droomwekkende indrukken. Courtens is te gezond, is
te weinig man der litteratuur, er borrelt te veel leven in hem op;
het landschap moet breed zijn, openspatten van leven; waar een
andere kunstenaar met twee drie boomen stemming zou wekken,
wil hij een bosch van takken en boomen. Van dezen Jordaens' zoon
moet men geen poëzie verwachten; wat zou Courtens aanvangen
met poëzie? Men mag hem evenmin verwijten de tragiek van 't
leven niet aan te voelen; hij is een gelukskind, en benijden wij hem
deze vreugde niet.
Hoewel er in het werk van Courtens momenten komen van
hooge wijding; het is niet alleen een lofzang op de vettigheid der
aarde, of op de glorie van het zonnegeweld. Een der schoonste werken
dezer tentoonstelling was de Kloosterlaan f (uit zijne eerste periode)
waarin twee, drie nonnen in het blauwe kleed en met de wuivende
vleugels der witte hoofdkap schrijden door het blauw-groene van
(c
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een wonderschoon sous-bois. En dan het pakkende kristus'beeld
van Eyseringhen met het sneeuw-landschap.
Courtens is een rasschilder en een schilder van ongemeen rijk
palet. Hij is niet de man van éénen toon, van ééne gamme, die dan
steeds, zij het ook in verschillende schakeering, met ondertinten
of neventinten terug te vinden is. Men heeft meesters van 't grijs,
van 't groen, van 't blauw, van 't bruin; in hun werk zal men wel
andere harmonieën terugvinden maar deze worden steeds ondersteund en als geschraagd door de hoofd-tonaliteit van den schilder,
en schijnen er in te hangen. Courtens echter schildert in zwaardonkere tonen, in bronzen toon, in vlammend goud, in bruin, in
blauw, in groen, in grijs en elke dezer tonaliteiten staat in eigen,
volledigen, en zelfstandigen klank, leeft op eigen rijkdom. Over
zoo'n volledig bezit kunnen weinigen zich beroemen.
Deze overzichtelijke tentoonstelling liet vermoeden welke invloeden op Courtens inwerkten; in zekere mate kon men het nagaan,
want zoo'n springlevende natuur gooit alle schiftigingen en tijdperken overhoop, en men moet eerder spreken van invloeden die langen
tijd in den sluimerhoek lagen van het bewustzijn en dan op zeker
oogenblik bovendrijven. In de ~ blinde» (volgens cataloog uit de
periode 1902-1912) met de zorgvuldige en vol pieteit geteekende
steentjes, ware best een invloed te herkennen van Meyers; een zijner
eerste schilderijen was een vrije copie naar Weenix; in de twee
Bijbel-lezende meisjes (periode 1889-1901). zou men haast een
Breitner kunnen zien, zoo kloek is de bouw van figuur en kleur
(het is ten andere een der zeldzame doeken waar de meester in de
figuur gelukt; vermelden we hier terloops ook de dame in blauw
met blauwen zonnescherm). En ware het vermetel in sommige
dierenstukken een verband te zoeken met Stobbaerts? Maar algauw
komt Courtens onder de bekoring van het HoUandsch landschap;
daar vond hij in de weidsche bosschen bezieling, daar kon hij zijn
krachten uitvechten en kwam hij tot evenwicht en bezonkenheid.
Courtens zal wel bij uitstek de schilder blijven van den « gouden
regen »; en toch - of was het nu enkel uit lust tot tegenspraak kreeg men bijna meer eerbied voor andere doeken : Kloosterlaan,
de zeug, sommige winterlandschappen (Elswoud, Mariekerke bij
sneeuw, gedateerd van 1924 maar dat zeker vroeger werd aangelegd,
sommige topographische bijzonderheden bewijzen het) en dan het
doek waarop ganzen bij plezant regenachtig weder, uittrekken onder
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hoede van den wachter. Door durf, door zekerheid, door atmosfeer,
door koloriet blijven ze een steeds hernieuwd genot.
lil

*lil

Kunst van Heden, Feestzaal Meir, Antwerpen.
De cataloog begint met een innig woord van dankbaarheid
voor al wat de vereeniging te danken heeft aan den afgestorvene
Mecoenas, den heer Frans Franck, cc den grooten bezieler, een figuur
van de Renaissance, geestdriftig, voortvarend, imperatief, stoutmoedig als een condottiere, ja door zijn voorbeeld een echt medesleeper
van menschen, en van eene prinselijke gastvrijheid.»
Het is ook eene gelegenheid om terug te blikken op den afgelegden weg : cc Kunst van heden debuteerde met eene daad van
groote pieteit. Wat ~ij gedaan heeft vooral voor Henri de Braekelaer
is niet ongelijk aan wat Van nu en Straks deed voor Gezelle. De
eerste retrospectief heeft niet weinig bijgedragen om in de· aller·
eerste plaats in ons eigen land aan de beide Antwerpsche meesters
(Leys en De Braekeleer) de plaats te verzekeren die hun toekomt.
Sedert dien dag is het een onafgebroken strijd geweest voor de
levende kunst, in het verleden en in het heden... Onze herinnering
gaat naar Leys, de Braekeleer, Linnig, Verstraete, de Koyff, Eug.
Smits, Alfred en Joseph Stevens, Dubois, Artan, Jacob Smits,
Stobbaerts, Mertens, Crahay, Mellery, Ensor, Rik Wouters, Van
de Woestyne, Minne, Permeke, C. Meunier, W. Vaes, Baseleer....
Doch er is meer. Aan Kunst van heden hebben wij ook te danken
dat niet alleen haar leden en uitgenoodigden binnen ons land hun
werk mochten toonen, maar dat wij ook de bijzonderste moderne
artisten uit den vreemde hebben leeren kennen •••• Wij mogen veilig
zeggen dat geen enkele tentoonstelling sedert 27 jaar een fiasco
geweest is, dat zij alle met bijval werden bekroond, en 27 jaar achtereen
hebben al de kunstenaars en kenners eenpariglijk erkend dat het
salon van Kunst van Heden de eigenaardigste artistieke gebeurtenis
was in ons land, een gebeurtenis die de meest verscheiden gevoelens
wekte: geestdrift bij de eenen, verbittering en ergernis bij de anderen,
doch belangstelling bij iedereen. ~
Deze fiere verklaring kan gerust worden onderschreven; geestdrift dikwijls, verbittering (of ten minste koele afzijdigheid) soms;
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belangstelling steeds, en dankbaarheid tegenover de maatschappij
die ons in kennis bracht met nieuwe uitingen der kunst.
Het salon van dees jaar bedoelde het werk te toon en der vrienden
van Fr. Franck; meest allen leden van den kring; bekende namen.
Ensor pakte uit met wanhoop van Pierrot; de beeldhouwer
Wynants met het rilde fijn beeldje dat hij Echo doopte, was de
blijde verrassing dezer tentoonstelling : beweerde men niet dat het
naar 't leven gemouleerd was, vergissing die wel als hoogste onderscheiding kan gelden als men even denkt aan Rodin. De overleden
kunstenaar Auguste Oleffe, kwam niet tot zijn volle recht door
de tentoongestelde werken : de catalogus vermeldt deze ten andere
uitdrukkelijk als een fonds d'atelier. En hetzelfde mag worden gezegd
nopens C. Meunier; eene tentoonstelling van diens werk is eene
daad van esthetieke hygiène verklaart het inleidend woord, als antwoord op de mogelijke vraag waarom Meunier wordt bijgehaald;
maar het beeldhouwwerk van Meunier stond hier in gevaarlijk
gezelschap, midden het nerveus aristocratische van Minne en het
fijne beeld van Wynants, zoodat het monumenteel-grootsche maar
soms aangedikte der vormen opviel; zijn pictureel werk was
eerder schaarseh, en teekeningen hangen steeds wat verloren in
gezelschap van schilderijen.

* **
Om deze kroniek te sluiten houd ik gaarne een praatje met
den heer Ern. V. d. Hallen. De heer V. d. Hallen (Jong Dietschland
22 April) vindt dat mijn oordeel over de tentoonstelling der Nederlandsche kunst in mijn vorige kroniek, op sommige oogenblikken
licht verbazend werkt, wegens de zonderlinge appreciatie over
Van Gogh.
- Ik moet zeggen heel en gansch verbaasd te staan over deze
halve verbazing; ik schreef immers dat mijn oordeel misschien zou
doorgaan voor dat van een Beötiër; maar in alle geval, 't is een persoonlijk oordeel. Waarom moet men anderen naar den mond zien?
Geen naprater ij, a. u. b.
En deze halve verbazing groeit tot heele verbazing waar de
heer V. d. Hallen de kroniek leest over den verkoop der collectie
Schwarzenberg waar « de eerwaarde kritikus bedenkingen schrijft
over wat hij noemt het ineenstorten van het expressionisme .•. Eigen55 6

lijk is het verwarren van expressionisme, surrealisme en cubisme
wel een beetje goedkoop en de slotbedenking wel wat al te naief.
Maar men voelt zich toch nog even beduusd wanneer dingen als
de volgende alinea in een fatsoenlijk tijdschrift als fatsoenlijke kunstkritiek moeten gelden (volgt dan het gewraakte alinea waarin gezegd
wordt dat zoowat iedereen zich in wrevel afkeert van de uitwassen
van het expressionisme, in al zijne gedaanten).»
Dat vind ik een heerlijke compassie van wege Mr. Van der
Hallen; natuurlijk is al dat gebazel te naief dan dat een ernstig man
ook maar één oogenblik er zich om bekommere; eigenlijk moest men
in grootsch gebaar den tip van den mantel over het hoofd slaan;
voile-toi la face!; maar om wille der fatsoenlijkheid, wil V. d. Hallen
zich bekommeren. en beduusd zijn over zooveel halstarrige kleingeestigheid; een echt Paulinistisch gevoelen : « cura omnium
ecclesiarum ! »
Maar wat noemt de heer Van der Hallen een loopjen ! waar ik
enkel sprak over uitwassen smijt hij in één worp en cubisme en surrealisme overboord, en welke lest gaat volgen'? Gaat hij, lijk in zijn
artikel over Kees Mekel, met zijn vurige fantasie de wereld afketsen
om de eene of andere verbluffende nieuwigheid te brengen : « dat
kunst iets moet uitdrukken, een zeker expressionisme te vinden is
in elke groote kunst; dat expressionisme uit zijnen aard eerder
hoogere kunst kan brengen dan impressionisme'?»
En de heer Van der Hallen besluit : « 0 van Gogh; ó kunst
die over « gezag en krediet bij het volk» beschikte; ó vele, rijkbegaafde jongelingen; ó ijdel getheoretiseer ... n In de kerk kent men
het heel schoone gebed der zeven ó's; hier zijn het amechtige
gilletjes, waarschijnlijk van wege de beduusdheid.
Mr. Van der Hallent vrome wenschen wekken vrome wenschen;
wees niet zoo naief u te vergapen aan zinnen, programma's; beschouw geen kunstenaars noch scholen als tabou, maar durf bij u
zelven oordeelen; neem geen manieren aan van ganzen t zelfs niet uit
eerbied voor de ganzen van het Capitoliumt en loop niet in een
reit je.
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FRANSCHE LETTEREN
VERNIEUWING VAN DEN ROMAN
door Marcel Lobet.
Algemeen wordt aangenomen, dat « het tijdperk van na den
oorlog» in 1930 afgesloten werd. We staan nog niet ver genoeg
om de gegrondheid van die meening na te gaan, maar het is duidelijk,
voor wat de Fransche letterkunde aangaat, dat de modes die na
den wapenstilstand getriomfeerd hebben, en die grootendeels op
een ongebreidelde zucht naar het nieuwe en het vreemde teerden,
thans hebben uitgediend. Het dadaïsme, het surrealisme, het fauvisme zijn een voor een uitgedoofd, en ook die holle literatuur die
te allen prijze wou verblinden, - ook al moest ze tot mystifikatie
haar toevlucht nemen. Delteil, Montherlant, Morand hebben opgeld
gemaakt, en nog tal van anderen wie het heelemaal niet aan talent
ontbrak, maar die er te zeer op uit waren om splinternieuwe beelden,
nooitgehoorde ritmen, ongekende huiveringen te brengen. Wat
blijft er van hun krachttoeren over 1 Delteil is wijnkoopman geworden,
Montherlant spanzeert in Algerië rond, en heeft van alles genoeg,
misschien zelfs van stierengevechten; Morand is op weg een « bourgeois» te worden en alle reklame-lofredenen van zijn uitgevers
zullen hem niet beletten faljiet te slaan ... letterkundig faljiet wel
te verstaan.
De lezers zijn die al te korte romans, die slechts gerekte novellen
waren, of enkel den naam roman droegen, moe geworden. Zoodat
reeds voorspeld werd, dat de roman als letterkundig « genre» had
afgedaan. Maar thans is het literair seizoen buitengewoon vruchtbaar
gebleken aan goede romans. Niet enkel de vooraanstaande lievelingen
van het publiek : Maurois, Dorgelès, Colette, Benoît, Estaunié,
Romainst hebben dit jaar een roman van beteekenis uitgegeven,
maar ook een aantal eerlijke romanschrijvers, die, terwijl Delteil
en konsoorten zich te buiten gingen aan letterkundige esbattementen,
geduldig zwoegden en een werk van diep-menschelijke beteekenis
voorbereidden in ijverige overgave aan hun taak : Mauriac, Jacques
de Lacretelle, Green, Michel Davet, Frans Hellens en nog zoovele
anderen die we zouden willen vernoemen.
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Over 't algemeen zijn de romanciers teruggekeerd naar een
scherpere psychologische waarheid, ze hebben een begrijpend inzicht
- dat soms wel tot opschroeverij overslaat - in het drama van
eIken dag verworven, en hun eerbied voor de werkelijkheid wekt
een sterken indruk van echt leven, zonder daarom de fantazie te
kortwieken.

Het huiselijk drama.
Zijn er onderwerpen, die op gestelde tijden al de belangstelling
van de romanschrijvers boeien? We zouden het gaan gelooven,
als we zien hoeveel romans tegenwoordig aan konflikten in het
gezin gewijd zijn. Het onderwerp is niet nieuw. Lang voor Gide,
die een hekel heeft aan het gezin, had Balzac reeds echte huiselijke
monsters uitgebeeld. En, korter bij ons, had Jules Renard, vader
van den onsterfelijken Poil de Carotte, reeds van het gezin gesproken
als van (( een groepeering van menschen die mekaar niet kunnen
uitstaan en met mekaar moeten leven». En het gebeurt wel meer
dat op de dichterlijke vraag : (( Ou peut-on être mieux qu'au sein
de sa fa mille ? » het antwoord komt : (( Overal elders ». Maar dat zijn
eerder geestige spreuken dan algemeen-geldige waarheden. Wààr
blijft het intusschen, dat in 't gezin twee generaties tegenover mekaar
staan, wier neigingen hemelsbreed uit mekaar loopen. Tegenwoordig
vooral, na de breuk door den oorlog verwekt, voelen de kinderen
zich zoo (( anders» dan hun ouders, dat er een volledig gebrek aan
verstandhouding heerscht, en de kloof is zoo diep, dat het wel lijkt
alsof vaders en zonen een andere taal spraken.
Dit uitzicht van het konflikt is het niet, dat in de romans van
François Mauriac en Julien Green weerspiegeld wordt. Heel andere
dingen zijn hier in 't spel.
De eerste van die schrijvers beeldt een hatelijk, verfoeilijk
exemplaar van een vader uit; een monster van zelfzucht en boosaardigheid, wrokkig en vrekkig. Hij brengt zijn leven door met
bitterheid te brouwen, tot er een dag komt, dat de genade hem in
de diepte van zijn ellende raakt, en hij tot inkeer komt, doordat
hij ontdekt hoe laag hij gevallen is, of liever, doordat hij inziet
dat hij ten opzichte van zichzelf en de anderen in dwaling heeft
verkeerd, dat heel zijn leven één lange vergissing is geweest. Dan
wordt de knoop van adders (I), die in zijn hart woekerden, ontknoopt.
(I) F1wfÇOIS MAUlUAC, Le lIIBIUl de lJÏ~res en Ce qui

était perdu (Gtasset).
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Hij herleeft, omdat hij niet langer weigerig tegenover het leven staat,
omdat hij de grootheid beseft van wat hem ontbroken heeft, de
liefde. Zoo wordt het weer bewaarheid, dat Gods uur slaat wanneer
de ondergang nabij is, omdat Degene, die kwam redden wat verloren
was (I), de ontzettende stormen van het hart vermag te stillen.
Weinigen verstaan als Julien Green de kunst om een wonderlijke atmosfeer, een fantastisch klimaat te scheppen; door middelmatigheid en verveling omspookt, schijnen zijn menschen, alhoewel
ze niet buiten de werkelijkheid treden - een smartelijke werkelijkheid, waar overal booze toover heerscht en niet kan bezworen worden - aan zinsbegoocheling te lijden; nu zijn ze onmachtig en laf,
dan worden ze meegesleurd door onverbiddelijke hartstochten, die
hen naar de uiterste gewelddaden, naar de wreedste familiedrama's
voortzweepen. Het wonderlijke is, dat Julien Green er in slaagt
onze belangstelling te wekken voor die schimmige, sombere wezens.
Wellicht worden wij ook behekst door die families van kruipdieren,
die addernesten, die wrakken, kortom : die monsters, die zoo
ellendig ontaard zijn, dat hun ontaarding zelf om verlossing schreeuwt.
We kunnen naar aanleiding van Epaves (I) herhalen wat van vroegere
romans van Julien Green werd gezeid : « God is er, door zijn schrijnende afwezigheid)J.
Het pessimisme van Grippe-Calur (2) door Frans Hellens is
niet minder wrang. Er werd reeds gewezen op een zekere verwantschap met Stendhal, die uit dit boek zou blijken en nog meer opvalt
door een welbewust drogen en vlijmenden stijl. De psycholoog
laat zich door niets afleiden van een trouwens knap doorgevoerde
ontleding. Maar die soberheid is ijskoud; de verteller van Filles du
désir (3) scheen ons menschelijker toe. Wel gaat het hier weer om
een drama in het gezin, waar alle gevoelskonflikten worden toegespitst en de vereenzaming zelf een vijandelijke daad lijkt. Maar
waarom moet de dood hier als de eenige uitweg worden voorgesteld?
Als de hoofdpersoon in Epaves, van Julien Green, terugschrikt
voor den zelfmoord, waartoe hij zich gedreven voelt, dan is dit uit
lafheid; maar we zien !liet, hoe hij aan zichzelven zalontsnappen.
De vrouwelijke hoofdpersoon in Hellens' roman is niet minder
lafhartig als ze weigert te wachten op het geluk dat het leven haar
(I) JULIEN GREEN, Epaves, Mont-Cimre, Adrienne Mesurat, Uviathan (pIon).
(2) FRANS HELLENS, Grippe-clEur. (Editions Labor).
(3) FRANS HELLENS, Les fiUes du désir. (Gallimard. N. R. F.).
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trots alles nog zou kunnen bieden. Wanneer zullen de menschen
toch beseffen, dat zelfmoord geen oplossing brengt?

Van de werkelijkheid naar de wereld van de Fantazie.
Heel het werk van Frans Hellens is doordrenkt met een poëtisch
realisme, met een innig begrip voor het wonder van het alledaagsehe.
Daarom heeft hij onlangs een aantal van zijn interessantste bladzijden
gebundeld onder den titel Fantastische werkelijkheid (I). Een kostbare
bloemlezing, waaruit de eenheid van bezieling bij dezen groot en
romancier blijkt. Voor hem draagt het leven teekens, die voor grover
besnaarden onzichtbaar blijven; stroomingen doorkruisen het leven
die enkel ontdekt worden door oogen, met het onzichtbare vertrouwd;
bronnen ontspringen, waaraan enkel de uitverkorenen van het mysterie ûch mogen laven.
Maar een ander gebied van de verbeelding wordt door de ontzetting beheerscht. Op dit terrein beweegt ûch meesterlijk Jean
Ray, die wel eens de Belgische Edgar Poe werd genoemd en die
ons in een heksensabbattempo naar het land van verschrikking
voert, of onze omgeving bevolkt met angstwekkende wezens. Alleen
liefhebbers van geweldige emoties zullen mee inschepen op zijn
Schimmenvaart (2), de anderen zouden we niet willen aanraden
dit boek te lezen bij valavond, het uur van spoken en huiveringen.

Frissche verbeeldingen.
Laat het waar zijn, dat een roman zonder poëzie niet bestaanbaar
is, we hebben in alle geval weinig romans, die we dichterlijk zouden
kunnen noemen (zooals de Sarn van Mary Webb), want er zijn er
weinige die den lof van de levens- en liefdesvreugde verkondigen.
Hoe schoon dan, als we voor een tijdje de zwartgalligheid van de
mode-romanciers vaarwel mogen zeggen om naar 't veld te trekken,
daartoe genoodigd door de landelijke schrijvers : Francis Jammes,
Charles Sylvestre, Henri Pourrat, Jean Giono, en zoovele andere
dichters van den buiten. Die zullen ons een massa zeer eenvoudige
dingen te binnen roepen, die we vergeten hadden bij de dillettanten
en de hyper beschaafden : gezond verstand, zedigheid, wantrouwen
dat uit wijsheid en terughouding spruit, goede smaak, kieschheid,
(I) FRANS HELLENS, Réalités fantastiques. (Gallirnaxd. N.R.F.).
(2) JEAN RAY, La croisière des ombres. (Editions de Belgique).
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besef van de waarde der ervaring; zij leeren ons het leven moedig
aanvaarden, meer vreugde en vriendschap in de wereld brengen,
want het leven is de zang van het oneindige, de zaligheid van het
hart, zooals de bekoorlijke romans van Michel Davet, De Prins die
mij liefhad en Een Lamp op den Drempel (I) het ons willen toefluisteren. Ik ken weinig romans, die met deze beide in frischheid, gracie
en zachtheid kunnen wedijveren : aan de hand van een verdicht
verhaal legt een meisje ons haar droomen, haar verlangens en haar
verdriet bloot, en 't is schoon om zien hoe die met de broze draden
van haar dagen verweven worden. Hier vinden we een etherische
reinheid, zeldzaam, ontroerend en bescheiden, een subtiele bekoring
zonder gekunsteldheid. Telkens ziet de heldin van het verhaal haar
verwachtingen in mekaar storten, en tenslotte berust zij er in enkel
een waakzaam lampje te zijn, dat op den drempel den langverwachten
bezoeker verbeidt.
En dit herinnert ons aan het fijnzinnig werk van Marguerite
Audoux, Marie Claire, waarvan de innemende teederheid, de ontroerende kinderlijkheid niet genoeg kunnen geprezen worden. Degenen, die Marguerite Audoux bewonderen, zijn thans blij dat ze haar
al te lang stilzwijgen breekt door de uitgave van een verrukkelijken
novellenbundel, De verloofde (2), een boekje dat veel fijnzinnige
schalkschheid bevat en waarin de bitterheid door een vleugje vriendelijken spot getemperd wordt. Maar we vinden er den ontroerden
klank, het innige gevoel van Marie Claire in weer. Die verhaaltjes
getuigen ongetwijfeld van groote kunstvaardigheid, maar vooral
zijn ze diep- menschelijk waar.
Laten we ook even vermelden dat Marcel Arland een boekje
uitgegeven heeft dat verwantschap vertoont met het onvergetelijke
Grand-Meaulnes van Alain-Fournier : Antarès (3).

Menschelijke waarheid en innerlijke rijkdom.
Dat menschelijk-ware, dat we zooeven vernoemden, vinden
we weer in het reeds zoo rijke werk van Constant Burniaux, waaruit
een bedwongen gloed straalt, een kracht tot meevoelen met anderen
die vooral uit deernis en teederheid bestaat, met bitterheid vermengde
(I) MICHEL DAVET,

Le prince qui m'aimait en UM lampe SUf la marCM. (pIon, Colt.

La Palatine).
(2) MARGUERITE AUDOUX, La fiancie. (Flammarion).
(3) MARCl!L Alu.AND, Antaru. (Gallimard).
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zachtmoedigheid, kostbaar mengsel waarin levenswaarheid schuilt.
Burniaux schrijft met het hart, zoo heeft men gezeid, omdat hij
dichter is. Een dichter die het avontuur zoekt in het trage dagelijksche
leven, met zijn armzalige vreugden. Een broederlijk mensch is hij,
die al zijn hoop op het saamhoorigheidsgevoel van de mindere menschen heeft gevestigd. Of hij nu zijn herinneringen van brankardier (r)
neerpent, of dat hij met blijde verwondering het stoeien nagaat
van een kind, dat voor 't eerst het leven toelacht (2), Constant Burniaux doet dit alles met de strikte eerlijkheid van degenen, die het
leven ernstig opvatten. Hij doet het met veelzeggende woorden,
in nuchtere zinnen, maar juist die afwezigheid van allen tooi wijst
op innerlijken rijkdom.
Tot de romans waaruit innerlijke rijkdom blijkt, en die uh
een schrijnend besef van menschelijken nood en menschelijke vreugde
zijn ontstaan, moeten we zonder aarzelen rekenen die van Edouard
Estaunié, den romancier van het drama in de provinciestad, gelijk
Mauriac, maar ook de « romancier van de eenzaamheid ». Heel zijn
werk zouden we « het drama van den eenzamen mensch» kunnen
betitelen. Dit heeft Daniel-Rops uitstekend in het licht gesteld in
een merkwaardige verhandeling (3), waarin hij de hoofdthema's
van dezen grooten schrijver van het verborgen leven op passende
wijze belicht.
In den laatstverschenen roman van Edouard Estaunié, Madame
Clapain (4) vinden we de atmosfeer weer van de provinciesteden
die de auteur zoo goed kan weergeven, van die steden waar de straten
valleien van zwijgzaamheid lijken. We kunnen ons de beroering voorstellen, die dààr door de onverklaard-gebleven zelfmoord vaI1 Madame
Clapain wordt verwekt. De kunstenaar Estaunié weet dit themavoor-een-detectievenroman om te werken tot een boek van uitzonderlijke waarde, dat weliswaar niet de volheid van toon bereikt
van zijn vorige werken, maar dat technisch onberispelijk is,
knap en evenwichtig van bouw. Het biedt ons ditmaal; jammer
genoeg, geen geestelijke levensles, geen wekroep tot zedelijke grootheid; het stelt alleen de stugge, wanhopige verlatenheid ten toon
van hen die aan het geluk, aan een droombeeld, hun levende kracht,
hun leven zelf ten offer brengen.
(2) CONSTANT BURNIAUX, Les désarmés. (La Renaissance du Livre).
(3) CONSTANT BURNIAUX, Un pur. (Editions Labor).
(4) DANIEL-Rops, Edouard Estaunié. (Alcan, Coll. Les Ouarante).
(x) EDOUARD EsTAUNIE, Madame Cla.eain. (Librairie Académique Perrin).
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Zeldzaam zijn trouwens diegenen, die naast het leven willen
heenleven om ongehinderd de belichaming van hun verlangens te
kunnen najagen; want al te dikwijls lijken ~e doolaars, mislukkelingen,
ze worden beloerd door de ontaarding die het ineenstorten van de
illusies op den voet volgt. Het avontuur van François Remy (I) kan
ons ongetwijfeld ontroeren, want het is vóór alles een schoon liefdesverhaal. Maar als roman, dat kan men niet loochenen, behoort het
tot een vroegere periode. Het mist die volheid van klank, die diepte,
die ons in de hoogervernoemde boeken trof. Wel heeft de neiging
tot beschrijving hier de psychologie niet al te zeer in 't gedrang
gebracht; zooals dit in de romans van de naturalistische school het
geval was, maar het menschelijke trilt er niet sterk genoeg door heen.
Een meesterstuk, ~eker, zooals reeds gezeid en herhaald werd, maar
tusschen de boeken-van-heden is dit boek niet heelemaal op zijn
plaats.

* **
De Fransche roman is dus sedert enkelen tijd een periode van
vernieuwing ingetreden. En dit is voor een goed deel te danken
aan den invloed van den Engelsehen roman : Aldous Hux1ey, Virginia Woolf, Rosamund Lehman, Mary Webb (van wie we den
bewonderenswaardigen Sarn niet gemakkelijk zullen vergeten) en
tenslotte Clemence Dane, van wie ( na Legende) Vrouwenregeering (2)
het licht komt te ûen, een werk van buitengewoon ontledingsvermogen, scherpûnnigheid en uiterst verfijnde gevoeligheid. Al die
boeken hebben de aandacht weer op de zedelijke en sociale waarde
van de menschelijke handelingen gevestigd, op hun oorsprong en
hun samenhang.
Door hen werden de groote Fransche romanschrijvers - en
we bedoelen hier natuurlijk niet Marcel Prévost, Rosny, of zelfs
Dorgelès en Benoît niet, want die hooren niet bij ons - naar nieuwe
psychologische ontdekkingen georiënteerd. De Fransche romanschrijvers die ons iets te zeggen hebben zijn thans op psychologische
tochten uitgetrokken, waarvan zij ons overvloedige spolia opima
zullen meebrengen.
(1) EDMOND GLESENER, Le cQ!ur de François Remy. (Editions Labor). Laten we
hier de flinke studie van ]ustin Sauvenier vermelden Edmond Glesener. (Editions LuInière, Anvers).
(2) CLEMENCE DANE, Ugende en Régiment de lemmes. (pIon. Collo Feux croisél>i
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Enkele schrijvers en hun werk.
Toch kan de roman, hoe beteekenisvol hij ook weze, nooit
ten volle diegenen bevredigen, die vooral op ideeën uit zijn. Zeker
nu niet meer, nu de tendenzroman afgedaan heeft. Sommigen b.v.
stellen meer belang in de schrijvers dan in de romans. Die zullen
met genoegen de lntimités littéraires (I) lezen, waarin André Billy
ons met een flink aantal van onze geliefkoosde auteurs laat kennismaken, en ze zullen er veel bij leeren. Of ook, onder 't geleide van
Maurice Martin du Gard - wiens Vérités du moment we indertijd
zoozeer hebben gewaardeerd - zullen ze Pierre Lasserre, Jacques
Chardonne, André Chamson volgen, en vele anderen wier werk wordt
toegelicht in de Moralités libérales (2) zoo rijk aan gedachten en
beschouwingen. Of misschien zullen ze ûch laten inwijden in De
Fransche Letterkunde in België (3) door Léon Bocquet. Alhoewel in
dien bundel enkele schrijvers bestudeerd worden, die zooveel eer
niet verdienen, alhoewel andere onvernoemd blijven, die het vernoemen waard zouden zijn, moeten we toch de fijne ontledingsgave
van Léon Bocquet bewonderen. Zijn boek is aantrekkelijk, knap
en substantieel.
Wat nu den Z. E. H. Kannunik Halflants betreft - die zoowat
onze Souday is - hij oefent het ambt van kritikus minder als een
magister dan wel als een rechter uit. En zijn soms overdreven strengheid maakt, dat wij eerder geneigd zouden zijn hem bij de Zoïlen
dan bij de Aristarken te rangschikken. Maar zijn oordeel berust
op een ernstige kennis van de geloofs· en zedenleer, en al lijken
zijn argumenten niet altijd doeltreffend, we moeten toegeven dat
het gezond vers~and met zijn gestrengheid gediend is. Al zijn lezers (4)
zullen dat erkennen. Maar wat we Kannunik Halflants moeilijk
kunnen vergeven, dat is zijn koppige partijdigheid tegenover Léon
Bloy - evenmin als we de hatelijke uitvallen kunnen verdragen
van den heer Ageorges, die hierin veel weg heeft van een kindschen
koster en een ongeneeslijken stompÛnnige.
Het verheugt ons dan ook van harte, dat we aan de zoo sympathieke pen van Léopold Levaux een Léon Bloy (5) te danken hebben,
(I) ANDR~ BILLY, lntimités littéraires. (Flammarion).
(a) MAURICE MARTIN DU GARD, Vérités du moment en Moralités libérales. (Nouvelle
Revue Critique).
(3) L~ON BOCQUET, La littérature française de Belgique. (Messein).
(4) PAUL HALFLANTS, Etudes de critique littéraire (38, Kruidtuinlaan, Brussel).
(5) L~OPOLD LEVAUX, Uon Bloy. (Editions Rex).
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die een bezielde getuigenis en een schoone weerwraak is. De getuigenis van een bekeerling, zeker, alhoewel Léopold Levaux die al
te voren had gegeven (I), maar vooral een proeve van « explanatie »,
een blijvende in-eer-herstelling van de groot sc he gestalte van den
« Pelgrim naar het Absolute ». Goedgedokumenteerde en betrouwbare
getuigenis, « explanatie» dat is: ontleding in de diepte, - kritiek,
die klaarziende is en veeleischend te gelijker tijd, die nadruk legt
op de schoonheid, maar de gebreken piet voorbijziet. Rehabilitatie,
die de praatjes van enkele wrokkige middelmatigen den kop indrukt.
Schrander en eerlijk werk, met veelvuldigen weerklank, dat getuigt
van een merkwaardige kracht tot gaven opbouw; en dat voortaan
het vade-mecum zal zijn van al diegenen die, van ver of nabij, belang
stellen in Bloy.
Laten we hier ook de nieuwe uitgave vermelden van Soloviev's
belangrijk werk (c Les fondements spirituels de la vie» (2). Toen hij
30 jaar oud was zette Soloviev, - die asketische leek dien men van
den eenen kant den Russischen Newman en van den anderen den
grootsten filosoof van de XIXe eeuw heeft genoemd - in dit boek
de individueele en sociale betrekkingen tusschen God en den mensch
uiteen. Het einddoel van de individueele en maatschappelijke moraal
is voor hem dat alles en allen gelijkvormig zouden worden met
Christus.
Dergelijke boeken, kernachtig, vol sap, zijn ons dubbel welkom
na de romaneske uitvindsels, hoe goed die ook in mekaar zitten.
Terwijl de meeste romans ons armer maken, brengen de ideeënboeken ons onontbeerlijk voedsel. Laten we niet vergeten, dat
de roman ons den mensch altijd maar broksgewijze, onvolledig leert
kennen, de werkelijkheid wordt er steeds min of meer in misvormd,
de mensch wordt er niet in zijn levende volheid in uitgebeeld. We
hebben meer dan eens, in deze kronijk, over het leven gesproken,
maar we moeten voor oogen houden, dat de roman enkel een weerschijn van het leven brengt; ons interesseeren vooral de menschen,
het gedachtenleven, kortom : het leven zelf.

* **
(I) L:~OPOLD LEVAUX, Qlland Dieu parie. (Blond et Gay).
(2) VLADIMlR SOLOVIEV, Les fondements spirituels de la vie.

Chrétienne).
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(Editions de la Cité

In deze kronijk, die aan den roman gewijd is, hebben we geen
kans gehad om te spreken over de Grammaire de l' Académie Française, die onlangs verschenen is (bij Firmin-Didot te Parijs), ongeveer
drie maanden te laat. Is dit de groote gebeurtenis van het seizoen?
Ja, beweert men, want niet enkel de puristen zijn blij dat ze eindelijk
dit spraakkundig wetboek bezitten; dat blijkt uit het enorm succes
dat de Grammatica dadelijk bij haar verschijnen ten deel is gevallen.
Al degenen - en er zijn er velen - die graag aan grammaticale
en taalkundige twisten meedoen, zullen thans hun toevlucht nemen
tot den « Greffier de l'Usage » (zoo.als de Akademie zichzelf noemt)
om hun oneenigheden te beslechten.

Erratum : In onze vorige kroniek werd bij vergissing Pierre Daye als schrijver
van Soleils de Minuit (Desc1ée, Uitg.) genoemd. Laten we aan Cesar geven... Het is
aan PIERRE GOEMAERE, dat we deze kleurrijke en belangwekkende reportage te danken
hebben.
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Boekbespreking
BERTHEM-BoNTOtl'X : Sainte Françoise Romaine et son temps. (1384-1440). LettrePréface de Mgr. Baudrillart. - Bloud et Gay. Paris.
De H. Francisca Romana is een der heerlijkste figuren in de lange reeks der
heiligen. Ze leefde in een der meest bewogen, droevigste tijden der geschiedenis, in
de sombere dagen van het groote Schisma .Ze werd geboren te Rome uit het adellijk
geslacht der Bussi, slechts enkele jaren na het verdwijnen van de H. Brigitta van Zweden,
en de H. Catharina van Siena. Trots haar uitgesproken wensch zich aan God te wijden,
dwong haar vader haar in 't huwelijk te treden met Lorenzo Ponziani, erfgenaam van
een der machtigste Romeinsche families. Ze was toen twaalf jaar oud. Ze gehoorzaamde,
en werd eene volmaakte echtgenoote en moeder, eene uitstekende huisvrouw. Zonder
te kort te komen aan hare plichten tegenover de wereld, wist zij toch een streng boeteleven, in nauwe vereeniging met God te leiden. Tot aan haar dood was haar leven een
aaneenschakeling van wreede beproevingen en smarten, van zwaar sacrificie en heldhaftige verstervingen, van onvermoeibare liefdadigheid en strijden tegen de vreeselijke
kwellingen van den duivel. Ze stichtte het orde der « Oblaten van Tor de' Specchi", in
zulken breeden, verheven geest, dat de H. François de Sales, later veel van haar gedachten
overnam, toen hij het orde der Visitatie met de H. Jeanne de Chantal stichtte. Maar
de groote taak van haar leven was haar zending van raadgeefster van den Paus in zijn
moeilijken strijd tegen de schismatieke bisschoppen. Haar was het te danken dat paus
Eugeen IV het opstandig Concilie van Bazel overwon, en de Kerk eens te meer uit de
klippen kon redden. De H. Francesca Romana werd met talrijke vizioenen begunstigd,
en de mirakelen, die ze zelfs gedurende haar leven bewerkte, zijn ontelbaar : ze was
eene echte wonderdoenster.
Dit prachtig werk van ongeveer 500 blz. zal door al dezen die belang stellen in
geschiedenis, en in het leven van groote heiligen, met een bijzondere belangstelling
L. D.
gelezen worden. Het is ook aangeduid als prijsboek.
PIERRll JOtl'RDA : Une Princesse de la Renaissance. Marguerite d'Angoulême, reine
de Navarre. (1492-1549). - Desclée, de Brouwer et CIe. Paris. - 20 fr.
Door haar tweede huwelijk, met Antoine de Bourbon, werd deze prinses de grootmoeder van Koning Henri IV. Veel geluk kende zij niet in 't leven; al was zij door
haar verstand en breede cultuur, de ziel van het Hof van François I, haar broer. Beschermster der kunstenaars en letterkundigen, hanteerde zij zelve de pen met talent,
en bekleedt eene eervolle plaats in de Fransche letterkunde. Ze schreef verzen, meestal
over godsdienstige onderwerpen, en een bundel novellen in proza «L'Heptaméron",
onder de onmiddellijke ingeving van Boccacio's « Décameron '. Haar mannelijk verstand
was open voor de ingewikkeldste problemen der politiek, en af en toe toonde zij zich
een krachtigen steun voor den koning, in zijn strijd tegen Karel V. Ze was vol belangstelling voor de godsdienstige kwesties, en volgde het opkomen van het protestantisme
met zooveel sympathie, dat ze wel eens van ketterij beticht werd. Nochtans, zoodra
Rome de nieuwe leering veroordeelde, legde zij zich erbij neer in alle gehoorzaamheid.
Een interessante figuur, veelzijdig begaafd naar hart en verstand.
L. D.
RENÉE ZELLER : Fête-Dieu. (Coll. «L'Année en Fêtes pour nos enfants »). TIlusstrations de J. Le Chevallier. - Desclée, de Brouwer et CIe. Paris. - 10 fr.
Weer een nieuw boekje in die mooie collectie. We vinden er dezelfde sympathieke
figuren in als in • Noëi» van dezelfde schrijfster, en met de kleine Marie-Claire zullen
de jonge lezers en lezeressen al de innige poëzie van den H. Sacramentsdag meeleven,
en leeren al wat ze over de liturgie van dien hoogdag moeten weten.
T.
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Jl!ANNE ANCBLJ!T-HuSTACHE : Ceux que re monde oublie. (Coll. a Ars et Fides J. Bloud et Gay. Paris.
Een reeks novellen die ons in aanraking brengen met al die beklagenswaarde
wrakken, die we eIken dag voorbijgaan, die neven ons leven en lijden, dikwijls buiten
ons weten, al te dikwijls ver van onze belangstelling, en voor wier ellende wij, christenen,
toch eenigszins verantwoordelijk zijn; zoodat we onszelf kunnen verwijten, volgens het
juiste woord van schrijfster, allen min of meer a de slechte rijken van deze Lazarussen»
te zijn: Armen, zieken, nederigen van alle slag, deerniswaardige slachtoffers van 't leven
komen te voorschijn in deze novellen, waarvan sommige echte kleine drama's weergeven.
Doch schrijfster rijdt niet met de zware kar, ze weet die tafereeltjes van lichamelijk of
moreel lijden met een glimlach te verlichten, omdat zij al die arme menschen kent en
lief heeft.
T.
LOUIS ARRAou : Un Martien sur la Terre. Roman cosmique. - Eugène Figuière.
Paris. 12 fr.
Geen banaal onderwerp! Een bewoner der planeet Mars komt een bezoek aan onze
Aarde brengen, om de toestanden hier te bestudeeren, en te vernemen waaraan het ligt,
dat Mars er nog niet in gelukte met onzen aardbol in betrekking te komen, zooals met
de meeste der andere planeten. Schrijver maakt kennis met hem, gedurende de laatste
uren van zijn verblijf op aarde, en verneemt zijn oordeel over den mensch. Oordeel dat
waarlijk niet gunstig is. De bewoner van Mars vindt dat we op elk gebied ongelooflijk
lager staan dat zijn eigen natuurgenoten, die reeds van alle stoffelijke banden verlost
zijn. In zijne oogen staat Mars hemelhoog boven de nederige, achterlijke aarde. Wanneer hij eindelijk met 't krieken van den dag verdwijnt, weet schrijver zelf niet meer of
hij ja of niet gedroomd heeft...
Zijn roman is luimig geschreven, en toont dat hij op de hoogte is der geheime,
psychische en metaphysische wetenschappen.
T.
LUDWJG LEWJSOHN : Les derruers jours de Shylock. (Coll. « Judaisme .). Traduit
de l'anglais avec une introduction par Maxime Piha. lliustrations de Arthur SzykRieder. Paris. 15 fr.
Schrijver neemt Shylock, wanneer hij het tribunaal verlaat na zijne veroordeeling.
Hij is overwonnen, vernederd, gedwongen het doopsel te ontvangen, geruïneerd, en het
hart vol haat. Heel het verleden leeft weer in zijne verbeelding op, heel dat harde leven
van verdrukking, navolging, verachting, onrechtvaardigheid waaronder zijn geloofsgenoten gebukt gaan, sedert zooveel eeuwen. Hij vlucht, maar waar hij ook gaat, overal,
zoowel bij de Christenen als bij de Mahomedanen vindt hij niets dan haat en verachting
voor zijn ras. Er blijft hem niets meer over dan « zijn wijsheid en zijn droomen en de
gezegden zijner wijzen.'
Het boek is met dien gloed geschreven, die de Joodsche schrijvers kenmerkt. Het
geeft op treffende wijze het grondig misverstand aan tusschen christene en joodsche mentaliteit, het breede misverstand tusschen hen, in vroeger eeuwen. Is de afgrond tusschen
hen nu overbrugd? Geenszins, en schrijver zelf kan er het bewijs van leveren. Opgegroeid
in Amerika buiten allen godsdienst, heelemaal Engelsch van opvoeding was hij hoogleeraar toen de oorlog uitbrak. Hij voelde op eens argwaan, verdenking en vijandschap
tegen hem oprijzen, niet alleen omdat hij van duitsche afkomst was, maar vooral omdat
hij een Jood was. Zoo kwam het dat hij het verleden van het Joodsche volk ging bestudeeren, de stem zijner voorvaderen schielijk in zijne ziel hoorde spreken, en die miskenden van het Ghetto wilde verrechtvaardigen. Van daar dit boek, dat trouwens als
roman niet bijzonder gelukt is.
T.
MARGUERlTE BOURCET : Miroirs du temps. Psychologie de 80 ans d'expositions.
(Coll. «Ars et Fides »). - Bloud et Gay. Paris.
Schrijver beschrijft Frankrijk's psychologie in de laatste 80 jaren, zooals deze
weerspiegeld wordt in de internationale tentoonstellingen te Parijs: in 1855 de neiging tot
stoffelijk genot; in 1867, lichtzinnigheid en « parisianisme.; in 1878, een trachten naar
ernstigheid; in 188g, de afgoderij der wetenschap; in Igoo, exotisme, lokale kleur, vul-
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garisatie en, vooral de wittebroodsweken van het bondgenootschap met Rusland. Tusschen deze en de daarop volgende tentoonstelling, « les Arts Décoratifs » in 1925, ligt
een afgrond. Al de waarden :z:ijn veranderd : al wat schoon was is leelijk geworden, en
omgekeerd, maar alles is ook eenvoudiger en tot het noodwendige teruggebracht. Eindelijk de « Exposition Coloniale" van 1931, getuigt van een terugkeeren naar meer echte
schoonheid en bevalligheid, van het verdwijnen der na-oorlogsche mentaliteit. En wat
geen der anderen had gedurfd, ze kent een plaats toe aan de Kerk, en bouwt een Kapel
in de Missieafdeeling, waar eiken Zondag de mis gelezen wordt.
Levendig en bondig geschreven, een onderhoudend boekje.
T.
GIOVANNI PAPINI : Gog. Uit het Italiaansch door Ellen Russe. Uitg. Teulings,
's Hertogenbosch. Pr. 80 fr.
A. Levasti, heeft in :z:ijne kroniek der italiaansche letteren, verschenen in het
Mei-nummer van dit tijdschrift, eene uitvoerige bespreking van dit boek gegeven.
We hoeven het dus geen tweede maal te bespreken. Alleen willen we eraan toevoegen
dat door M. Ellen Russe een zeer verzorgde vertaling werd gegeven.
D. S.
Wereldbibliotheek- Verhalen I. L. COUPERUS : Romantisch avontuur. II AART VAN
DER LEEUW: Sint Veit. III LUIGI PIRANDELLI : De goede ziel en Het Zwarte Geitje. IV. N.
VAN SUCHTELEN: Een paedagoog. V. AINO KALLAS : Het Witte Schip. VI. ERNEST CLAES:
De heiligen van Sichem. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Zes kleine, handige boekjes; maar het papier is hard. De illustraties :z:ijn van
E. Tytgat, Francken Pz. H., van Straten, S. Josselin de Jong, Develpe en A. Hahn Jr.
L. Couperus heeft mooiere dingen geschreven dan dit Romantisch avontuur, maar het
is niettemin een van :z:ijn boeiende « Korte Arabesken ", waaruit het verhaal werd overgenomen. Ook het verhaal van A. van der Leeuw verscheen reeds vroeger bij de wereldbibliotheek in een bundel: Sint Veit en andere vertellingen. Nederland heeft in hem,
enkele maanden geleden, een :z:ijner zuiverste prozaïsten verloren. Hij was een dichter
die gaaf en glanzend proza schreef. De twee korte verhalen van Pirandello zijn hetgeen
we van dezen merkwaardigen geest verwachten mochten: een nimmendalletje met veel
virtuositeit verteld. Het eerste stukje heeft wel iets van een schuine mop.
« Een paedagoog" van Van Suchtelen is een kostelijk stukje humor; zeer vaak
gezien en geestig verhaald. Alle paedagogische wijsheid en alle vaderlijke voornemens
kunnen het niet halen tegen de hardnekkigheid van een tweejarigen bengel die maar
schreien blijft om in vaders bed te komen.
Het Witte Schip verhaalt hoe een Finsche volksmenigte, opgezweept door een van
de vele valsche propheten die in de noordelijke landen rondzwerven, huis en have en
land verlaten en naar het strand optrekken, in afwachting dat de propheet het Witte
Schip zal zenden, dat hen naar het beloofde land zal overbrengen. Maar de dagen gaan
voorbij, en :z:iekte en honger teisteren het volk, en het Witte Schip blijft on:z:ichtbaar. Dan
grijpt vertwijfeling hen aan en drijft ze, ellendiger dan te voren, weer naar de slavernij
van den arbeid. Het is een sterk verhaal.
En ten slotte komen « De Heiligen van Sichem ". Eenmaal in het jaar worden ze
uit hun nis of van hun troon genomen, opgesteld in den middengang der kerk en den
volgenden dag feestelijk gedragen door de straten van Sichem. Ze beweren van St-Job
dat hij :z:ijn volk kent. Te Sichem kennen niet alleen al de uitgestalde heiligen hun volk,
maar het volk kent zelfs :z:ijn heiligen; dat is merkwaardiger. En er is ook iets merkwaardigs aan het werk van Ernest Claes die over de heiligen van :z:ijn geboortedorp
vertelt : dat dit werk, zonder noemenswaardige evolutie, vergeleken bij De Witte, De
Fanfaren de St-Jansvrienden en Wannes Raps, toch een verrassing brengt. En er is
maat in deze vertelling. Het is wel grappig gezien en verteld; maar het is niet boertig
geworden; geen folkloristische karikatuur.
Ik breek intusschen mijn hoofd niet over de vraag of De Heiligen van Sichem,
of «De Goede Moordenaar" van Antoon Coolen, het Europeesch peil bereiken, waarover
Marsman, De Man en Van Duinkerke slaags geraakt :z:ijn; maar dit boekje van Ernest
Claes was me een genoeglijke literaire verpoozing.
A. V. C.
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
N oord werken samen met ongeveer 75· redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandsehen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 151.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.
HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boekhandelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
ter inzage ligt.

N. V. UITGEVERIJ "JOOST VAN DEN VONDEL tt
AMSTERDAM.
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STAD ANTWERPEN

OPENBARE AANBESTEDING.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Dinsdag, 12 juli 1932, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren en plaatsen van een

nieuwen klokkenstoel, van een nieuwe kast voor uurwerkgewichten, van drie
lIalien en het vernieuwen en herbedekken der galmborden, dit alles dienstig
voor Onze Lieve Vrouwe Toren te Antwerpen.
Borgtocht : 75.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.

Prijs van het lastkohier : 7,50 frank.
Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 19 Augustus 1932, 's middags, op het Stadhuis, bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare
aanbesteding van de onderneming betreffende het leveren van materieel

bestemd voor de technische toerusting van het overdekt zwemdok, Lange
Veldstraat (16 loten),
Borgtochten : Verschillende.
Het lastkohier en plans liggen ter inzage op bet 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.

Prijs van het lastkohier : 10 frank.
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Om Konnersreuth
door Prof. Dr. Eug. De Hovre.
« Eén beproeving is omzeggens onafscheidbaar van de buiten-

gewone wegen [bedoeld wordt de mystieke begenadiging], het ongeloof namelijk en de vijandschap die hen te wachten staan van wege
de ingewijden in de geheimen van hun leven en nog meer van wege
het groot publiek: « al wat met haar [die begenadigde ziel] gebeurt
is maar een spel harer verbeelding; het was warempel niet noodig,
dat men ons met die moeilijke en onoplosbare problemen kwam
lastig vallen. Voor de deugden van den ziener : zijn nederigheid,
zijn geduld en godsbetrouwen zijn die twijfels en die critiek de beste
der proefsteenen. » (Poulain S. J. Les Graces dtOraison, bI. 375.)
Die « beste der proefsteenen» ontbreekt zeker niet in het leven
van Therese Neumann, en de strijd rondom haar, met altijd weer
nieuwe opnspmgen van « ongeloof en ... vijandschap», wil maar
niet luwen.
I.

Professor Dr. med. Reymond Speleers.

«( Roeping»,

nrs 6 en 7, Maart en April 193~.)

« De zeventigste publicatie in boekvorm over Konnersreuth ), (I)
welke Prof. Dr. med. R. Speleers in handen viel, verstrekte dezen
een niet onwelkome gelegenheid, om over het gezamenlijk geval
van Konnersreuth, in een « bezonnen synthetiseering», vrucht van
jarenlang getob in al zijn vrije uren over dat ingewikkeld probleem,
zijn hart te luchten, of, wilt ge, « wetenschappelijk-critisch » zijn meening uit te spreken. Waardeering verdienen de moed, het geduld

(I) T. w. Therese Neumann, het levend Raadsel van Konnersreuth, door Kanunnik Eug. De Hovre, Desclée-De Brouwer, Brugge, 1931. - In den loop van dit
opstel zal het boek kortweg worden aangeduid: Th. N. en de pagineering is uit den
3n vermeerderden druk, 1932.
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en de ijver van ieder die zich inspant, om op gelijk welk kennisgebied en bizon der in een zaak die, als Konnersreuth, overal de
grootste belangstelling verwekt en terecht « een wereldschokkende
gebeurtenis» werd genoemd, de naakte waarheid te achterhalen en
te bekennen. En hierin zal Dr. Speleers het met den schrijver van
voormeld zeventigst boek over Konnersreuth eens zijn, dat ze beiden, ook wanneer ze tegen elkander de pen hanteeren, onder dezelfde leus strijden, niet waar'? Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Om der waarheid wille nu is het noodig, meen ik, Dr. Speleers'
Konnersreuther bespreking; waartoe ik aanleiding gaf, niet onbeantwoord te laten.
Het opstel van Dr. Speleers laat zich tot deze twee stellingen
herleiden :
1. Het boek van Kanunnik De Hovre « ware best ongeschreven
gebleven, én om de stof die het behandelt én om de wijze waarop deze
verwerkt wordt.»
2. « Het onomstootelijk bewijs van den bovennatuurlijken aard
der verschijnselen is niet geleverd)); hetgeen, in de pen van Dr. Speleers, beteekent : al wat te Konnersreuth met Therese Neumann
voorkomt is vatbaar voor een natuurlijke verklaring.
I

Ziezoo, dat is nogal uit de hoogte van zijn professoralen leerstoel gesproken, en, als 't ware in een vlaag van kwade luim, zonder
z'n gedachten op z'n indrukken te verdoezelen!
Die afstraffing echter en dit vonnis treffen niet enkel schrijver
van bovengenoemd boek, maar tegelijk hen allen : bisschoppen,
o. a., Mgr. Dr. Waisz, bisschop van Pe1dkirch, Mgr. Dr. Kaspar,
aartsbisschop van Praag; Mgr. Dr. Teodorowicz, aartsbisschop van
Gnesen, Mgr. Dr. Schrembs, bisschop van Cleveland, enz., prelaten, hoogeschoolprofessoren, priesters en leeken, die, zonder oorlof van Dr. Speleers, gemeend te hebben te mogen en te moeten
schrijven over Konnersreuth op een manier en in een zin die, helaas,
de goedkeuring van den strengen censor uit Eindhoven niet vermogen weg te dragen.
Zij allen hebben het verdiend, dat hij, Professor Speleers, in
naam der ware belangen van den godsdienst en van de Roomsch
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katholieke kerk, hun een les van wijsheid en voorzichtigheid zou
voorschrijven. Het is jammer zelfs, dat zoo lang met die kapitteling werd getalmd. Want hoeveel kwaad ware dan ongedaan gebleven en, lacy, hoe zal niemand minder dan Zijn Eminentie Kardinaal van Rossum den ondienst door hem aan de Kerk bewezen
nu nog kunnen herstellen! Zijn Eminentie bestond het immers
het volgend schrijven aan zijn ordebroeders, z. e. P. Martin Stocks C.
SS. R., in dezes boekje over Konnersreuth, als voorwoord ter inleiding
en ter aanbeveling te laten afdrukken: « Ofschoon de H. Kerk zich
omtrent de daar [te Konnersreuth n. v. d. s.] voorgevallen gebeurtenissen nog niet heeft uitgesproken, zijn toch de reeds bewezen
feiten voldoende om er nuttige lessen uit te trekken... Niet minder
was het noodig het gebeurde niet stilzwijgend voorbij te gaan, omdat
de andersdenkenden hunne aandacht erop hebben gevestigd en soms
meeningen uiten, welke niet met een rustige en onbevooroordeelde
beschouwing strooken en aldus valsch voorlichten : dit moet voorkomen worden. Om de waarheid harer leer te bewijzen heeft de
Katholieke Kerk zulke buitengewone gaven niet noodig, maar als
de feiten éénmaal daar zijn en voldoende bewezen, is het prijzenswaardig er al die gevolgtrekkingen uit te maken, welke de goddelijke Voorzienigheid op het oog had, en er al de vruchten van te
plukken.» [Onderstreping van mij n. v. d. s.].
En hoe zullen, om nog slechts twee doorluchtige en een groot
gezag hebbende Excellenties te noemen, Mgr. Dr. Waisz-Feldkirch en 'Mgr. Aurelio Bacciarini-Lugano, het kunnen verantwoorden, dat ze zich vermaten te schrijven, de eerste, in een brief aan
Friedrich Ritter von Lama: « Het is tijd, dat, over zulke gebeurtenissen, van het standpunt uit der katholieke wetenschap, verslag worde uitgebracht en dat het volk, zooals de zaak het eischt,
daarover worde ingelicht. Voorwaar, de infame tegenwerking der
socialistische en andere geloofsvijandige kringen toont, wat voor een
taak op dat gebied te vervullen is »; de tweede, in een brief aan den
hoogeerwaarden aartspriester D. G. Masciorini-Chiasso : « Slecht
zou hij de belangen der waarheid dienen die zou eischen, dat, in
afwachting van het oordeel der Kerk, de sluier der stilzwijgendheid
over deze dingen moet blijven uitgespreid.•. Het is plicht der katholieken de feiten, objectief, te doen kennen, opdat de werkelijkheid,
welsprekend als ze is uit haar zelf, de menschen van goeden wil
aanspreke. »
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Er is, zooals te lezen staat in Ecc1esiartes (lil, 7.) een « tempus
tacendi » en ook een « tempus loquendi ». Daar is inderdaad een tijd
geweest waarin de kerkelijke overheid, de verantwoordelijke overheid, aan wie alleen het toekomt in zake geloof en kerkelijke tucht
lessen te geven, het ontijdig vond het Konnersreuther geval door
woord en schrift wereldruchtbaar te maken. Met voortvarendheid
en « onbesuisde stemmingmakerij» is zonder twijfel de Kerk nooit
gediend geweest. Om die reden - en om geen andere - had het
Regensburgsch Ordinariaat het « imprimatur» voor het anders goed
bedoelde en degelijke boek van Pfarrer Leopold Witt eerst geweigerd. Het « imprimi potest » werd echter gereedelijk toegestaan, van
zoo haast bleek, dat anderen, om in ongunstigen en lasterlijken zin
over Konnersreuth te spreken en te schrijven, zich aan die vermaning tot terughoudendheid en voorzichtigheid allerminst hadden
gestoord. Van dat oogenblik af werd het voor katholieken plicht,.
in dienst van de waarheid en van den godsdienst, de nieuwsgierige
belangstelling van de wereld te bevredigen.
Het groote wereldbelang is God en de eeuwigheidsnood der
zielen. Predikt Konnersreuth met buitengewoon-schel klinkende
bewijskracht de les van God en Eeuwigheid, en wel in dezen heidenschen tijd van geestelijke inkrimping, van stof- en wereldvergoding,
waarop zoovelen bewust en onbewust bezig zijn de grenzen der
aarde tegen God en Eeuwigheid af te sluiten en af te zonderen ?
Is Konnersreuth die « wereldschokkende gebeurtenis» waarvan
een Berlijnsch tooneelschrijver, toen protestant, thans derde-ordeling van den H. Franciscus, heeft gesproken, « Christus zelf door
een eenvoudig boerenmeisje sprekend tot de gansche wereld»?
« Eindelijk eens 'n doorbraak van het bovennatuurlijke in onze materialistisch verpeste wereld» zooals ook van niet katholieke zijde
werd gezegd? « Een groote genade en een groote boodschap, Europa naar den voet van het Kruis teruggedrongen», zooals de zoo
omzichtige kardinaal von Faulhaber van op den kansel in zijn kathedraal te München heeft afgekondigd? Een godsteeken, een bewijs van een « höheres Eingreifen», zooals Therese Neumann zelf
beweert herhaalde malen door de Stem (van de H. Theresia van
Lisieux) vernomen te hebben?
Ja; zoo gelooven het velen althans, de meesten, meen ik, die
Konnersreuth en Therese Neumann hebben leeren kennen. En, hoe
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ernstig dit vóór het geweten wordt geloofd, bewijzen de menigvuldige bekeeringen en de weldoende, godsdienstige invloed die, onwederstaanbaar, van Konnersreuth over de zielen uitgaat. Dat nu
is een criterium dat nooit bedriegt, volgens het Christus' woord :
( men kent den boom aan zijn vruchten».
Anderen zeggen neen.
Dr. Speleers eischt voor de neen-zeggers het monopolie op van
spreken en schrijven over Konnersreuth. Ik heb naar de mate van
mijn vermogen gepoogd objectief-betrouwbaar en· volledig over
Konnersreuth in te lichten, d. i., de prae missen te stellen die redelijkerwijze een conclusie opdringen. Is het mijn gewetensovertuiging, dat de rede mij dwingt uit de in mijn oogen zeker bewezen
feiten te besluiten tot « ja», dan voel ik den plicht - en heeft de
lezer het recht zulks te vernemen - die beteekenis onbeschouwd
en onomwonden af te leggen.
Het strookt echter niet met zijn logiek, dat Dr. Speleers niet
eenmaal gepeisd heeft, dat zijn schrijven over Konnersreuth, mitsgaders dat van talrijke geestverwanten, alom 't even of ze thuis
hooren in het katholieke kamp of elders zou kunnen beschouwd worden als « een vooruitloopen op de beslissing der Kerk» en dat het
( èn om de stof die het behandelt èn om de manier waarop het die
stof behandelt beter ongeschreven ware gebleven».

II
De eerste stelling ging alleen den « librorum censor i. p. i.»
aan; thans komt de « nuchtere wetenschapsman» aan 't woord, maar
nog niet vooraleer met 'n greintje aanmatiging een professoraal
lesje en met 'n schamper grijnslachje een misplaatste geestigheid
ten beste gegeven te hebben.
Want het kan toch niet anders dan een flauwe scherts heeten
het zoo voor te stellen, dat schrijver dezes en zelfs doorluchtige
Excellenties over de uitzonderlijke verschijnselen van Konnersreuth,
in 't bizon der, over de jarenlange voerungsloosheid van Therese
Neumann uitspraak zouden hebben gedaan, op grond... van hun
« tweemaal-tien-minuten» aanwezigheid op de kamer der gestigmatiseerde (R. bI. 478). In de pen van Dr. Speleers zal die mop wel
zijn gemeend als een wraakneming over een verwijt dat hij te gemoet
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ziet, dit namelijk, dat Dr. Speleers den staf breekt over Konnersreuth,
zonder te Konnersreuth te zijn geweest. « Sedert de eerste publicatie
over Konnersreuth heb ik al mijn vrijen tijd besteed aan de medischanamnestische studie van alles wat over Th. Neumann en de daarmee
verbandhoudende vraagstukken allerhande her licht heeft gezien».
(Roeping, bI. 406). Hoe spijtig, dat tot nog toe Dr. Speleers zooveel vrijen tijd niet vond, om door persoonlijke aanraking met Konnersreuth en Therese Neumann, door rechtstreeksche aanvoeling
van de concrete en levende werkelijkheid, een kijk uit eigen oogen
op de zaak te krijgen, een dieper en juister « insight» die voor een
waarlijk-wetenschappelijk-bedoelde diagnose onmisbaar zijn, daar
anders zoowel « imponderabilia », zooveel eigenaardigheden en
schakeeringen die elk geval tot een eenig geval stempelen verloren
gaan en door uiteenrafeling van het geheele en levend complex,
door afzondering der uit hun verband gerukte bestanddeelen, formules de plaats innemen van de concrete en levende werkelijkheid.
Het gaat, meen ik, met een kijk op een ziektegeval, zooals met dien
op een boek. Lees over een roman twintig critische opstellen, er
blijft in uw geest een vaag-synthetisch beeld van zijn gehalte en hoedanigheid achter. Lees het boek zelf, algauw wordt het een verrassing en het beeld dat ge nu rechtstreeks van het boek in u opneemt
is toch anders dan het eerste. « Een dokter », verklaarde mij een geneesheer die zelf een belezen en een studie-man is, « kan maar nevens
het ziekenbed zijn diagnose stellen.»
In zijn praktijk zal Dr. Speleers wel niet anders te werkgaan
en terecht zou hij het krenkend vinden voor zijn beroepseer en geweten, indien men van hem zei, dat hij, uit de verte, enkel afgaand
op dan nog niet eensluidende berichten van anderen, een over den
aard van de ziekten zijner patiënten beslissend oordeel zou uitspreken.
Dr. Speleers heeft echter op dit verwijt een antwoord gereed :
« ja, indien Konnersreuth mij de gelegenheid bood tot ernstig en
persoonlijk onderzoek. Die gelegenheid echter biedt het Neumannshuis niet en de schaarsche oogenblikken die de bezoeker op de kamer der gestigmatiseerde worden toegemeten, mogen dezen niet in
de verzoeking brengen zich achteraf den schijn te willen geven enkeI uit persoonlijke en rechtstreeksche observatie zijn wetenschappelijk oordeel opgebouwd te hebben.»
578

't Is te zien. Dat bezoek staat niet alleen. Het sluit de kennis
niet uit die men uit de betrouwbare verslagen van anderen bezat
en naar Konnersreuth, tot scherper waarneming, meebracht. Hetgeen hij verleden jaar op den feestdag van het H. Hart van Jezus,
den dag waarop, zooals men weet, de vrijdagsche passieschouwingen opnieuw beginnen, met zijn oogen zag van de bloedige en,
naar een schrijven van een ander Vlaamsch ooggetuige (Mr. K. V.
uit V.) « goddelijk-schoone» extase, dwong een geneesheer, een befaamd specialist in zenuwziekten (Dr. M. uit G.), die naar Konnersreuth als een scepticus was afgereisd het getuigenis af, dat men
moet erg dom en onwetend zijn om de meening van een mogelijk
natuurlijke verklaring voor te staan, en dat op het gebied der zenuwziekten nooit een dusdanig geval is voorgekomen. « Ik heb gelegenheid gehad», herhaalde hij later met klem, « Therese Neumann in
den normalen toestand gade te slaan, ik zag hoe eenvoudig en natuurlijk ze was in haar omgang met de dorpsgenooten en in al haar
gedragingen, van hysterie kan bij haar geen spraak zijn.»
En ik zwijg dan nog van de gelegenheid tot informatie die zoo
ruimschoots in het Fichteldorpje door zijn bewoners aan ieder bezoeker, die leeren wil, wordt geboden. Het verwijt redeneert Dr.
Speleers niet weg, dat zijn bezoek aan Konnersreuth, hoe kortstondig ook, zeer gunstig veel geschrijf had vervangen en voor zijn slotbeoordeeling volstrekt onontbeerlijk was. Weet hij zelfs of niet aan
hem, om wille van zijn wetenschappelijke bemoeiingen, geen milder gelegenheid tot degelijk en persoonlijk onderzoek zou toegestaan
zijn geworden '?
Professor Dr. Spe1eers geeft ook nog in 't voorbijgaan een
goedkoop lesje. Hij leert namelijk tusschen deze twee beweringen
te onderscheiden: iets is, b. v. Therese Neumann heeft visioenen
(factum); en Therese Neumann zegt dat iets is, b. v. beweert visioenen te hebben (dictum). Dit elementair onderscheid uit het oog
verloren te hebben wordt zoo maar klakkeloos bij hen allen dIe niet
in zijn zin over Konnersreuth schreven door den Professor als een
« denkfout» aangeklaagd.
Waar bestaat echter die « denkfout» elders dan in de verbeelding van den bediller'? Werd de vermelding der bronnen ooit verwaarloosd en weet de Professor af te dingen op de betrouwbaarheid
der getuigenissen die werden aangehaald'? Uit den twist Dr. Wunder579

Ie-Dr. Gerlich (z. D. W. en B. Dec. I93I); Dr. Westermayr-Prof.
Dr. Wutz; Dr. Heermann-Dr. Gerlich (daarover later) zullen onze
lezers kunnen leeren, welken prijs men dient te hechten aan geloofwaardigheid der getuigen, aan nauwkeurige en objectieve weergave
der feiten. Dan zou werkelijk Dr. Speleers aan allen die het goed
meenen met de zaak van Konnersreuth, t. t. z. wie het te doen is
de waarheid te leeren kennen en niets dan de waarheid, een niet
te onderschatten dienst hebben bewezen, indien hij had gepoogd
en erin was geslaagd te wijzen op onvolledige en gebrekkige inlichting, op 'n verkeerde, bewuste of onbewuste, voorstelling der feiten, afgezien nu nog van de interpretatie en de verklaring dier feiten. Een paar malen pakt Dr. Speleers met een verdacht makende
bewering van dien aard uit. De vijftiendaagsche controle (I4-28 Juli I927) van Therese Neumanns algeheele voedingsloosheid, een onverbiddelijk-streng onderzoek 't welk met zulk een onverbeterlijke nauwgezetheid werd uitgevoerd, dat zelfs de tegenstanders van het bovennatuurlijke, b. v. Professor Ewald, hebben moeten bekennen, dat het moeilijk met grooter waarborgen van wetenschappelijkheid kon worden verricht en dat niemand het recht
heeft aan het resultaat dat het opleverde te twijfelen - zou niet van
zekere fouten zijn vrij te pleiten. Welke fouten, heer Professor?
De « nuchtere)), de eerlijke wetenschap eischt dat die fouten door
u worden genoemd. Een andermaal moet Dr. Gerlich het ontgelden.
Van hem wordt de « ijver» geprezen maar tegelijk de « patente onvakkundigheid)) (R. bI. 405) aan de kaak gesteld. Dr. med. R. SpeIe ers belooft voor latere tijden « misschien wel eens een hartig woordje ))
met den moedigen en eerlijken geleerde die de « epische)) (p. Maréchal S. J.) onderneming aandurfde de « nachträgliche pathographische levensschets van Th. N. samen te stellen)) (R. bI. 486) te zullen
wisselen. Thans moeten wij ons tevreden houden met de vage verdachtmaking van « onbetrouwbaarheid)) en « on vakkundigheid
Is
dat de « wetenschappelijke studie en wetenschappelijke discussie... onmisbaar ter voorlichting van 't kerkelijk gezag en tevens in 't belang
der wetenschap?)J (R. bI. 408.)
Het gebeurt zelfs eenmaal, dat de Professor zoo onbehendig
is, of zoo onbesuisd in het vitten, een vermoeden te wekken, dat
hem geen andere mogelijkheid van schrijven over een onderwerp
als Konnersreuth in den geest oprijst dan een pleiten « pro» of
)J.
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« contra». Ik bedoel de plaats waar op de vermelding in mijn boek
van Louise Lateau in verband met Konnersreuth en de uitspraak
van Therese Neumann over het geval van Bois d'Haine de aandacht
van den lezer wordt getrokken. Dr. Speleers veronderstelt, - niet
ten onrechte, ik meen zelfs zonder verwaandheid te mogen bijvoegen, dat ik over de gestigmatiseerde van Henegouwen meer inlichtingen bezit dan hij vermoedt - dat ik me~ het geval van Louise
Lateau en met de beoordeeling die het thans nog te beurt valt, niet
onbekend ben, en dat, daarom, « de schrijver met de aanhaling van
Th. Neumanns uitspraak al zeer ongelukkig is geweest.» (R. bI. 420)
Voor hem, evenals voor P. Richtstätter S. J. (z. Therese Neumann,
het levend Raadsel van Konnersreuth, 3e druk, bI. 235-309), is het
een uitgemaakte zaak, dat het bovennatuurlijke met de gebeurtenissen te Bois d'Haine niet gemoeid is geweest. Wat mij betreft ik weet
stellig, dat zij die grooter bevoegdheid bezitten tot spreken en
oordeelen over dit geding dan Dr. Speleers en P. Richtstätter S. J.,
er gansch anders over denken. Maar laat zulks; ik heb mij niet uit
te spreken over het geval van Bois d'Haine; - en ik « interpreteer ))
niets anders als « van bovennatuurlijken goddelijken oorsprong zijnde »
(R. bI. 4IO) tenzij het woord « echt» door Th. N. gebezigd en welks
beteekenis de lezer hoeft te kennen - laat een twijfel blijven hangen
over de sensationeele gebeurtenissen met het deugdzaam Waalsch
meisje. Daarom juist wenschte ik de barre uitspraak van Therese
Neumann over haar Belgische lotverwante zooals ze waait en draait
niet achterwege te houden, omdat het mij te doen was een objectief
en volledig verslag over hetgeen te Konnersreuth gebeurt uit te
brengen, omdat de lezer recht heeft op het bezit van alle gegevens
die voor zijn beoordeeling van het gansche geval onmisbaar zijn
en omdat ik Cicero's regel niet vergeten ben, « dat de geschiedenisschrijver niets durve te zeggen dat valsch is, niets durve te verzwijgen dat waar is)), « ne quid falsi dicere audeat; ne quid veri
non audeat.» (I)
Dr. Speleers spreekt bijgevolg zijn eigen verdachtmaking en
geringschatting van mijn boek, alsof het kreupel ging aan eenzijdige
en partijdige voorlichting, tegen, evenals hij zich later, op 't einde
van zijn opstel, nogmaals tegenspreekt, wanneer hij goedjongstig
ter lezing aanbeveelt (2) het boek dat, « èn om de stof die het behandelt èn de manier waarop het die stof behandelt, beter ongeschreven
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ware gebleven. » Een hapering in de logica van den Professor, want
een boek dat beter ongeschreven bleef, bleef ook best ongelezen.
En nu ter zake: de pogingen van Prof. Dr. med. E. Speleers
om op natuurlijke wijze al wat te Konnersreuth gebeurt uit te leggen en te betoogen dat « het onomstootbaar bewijs van den bovennatuurlijken aard dier verschijnselen niet is geleverd.»

A
« Het

vijftal onbetwistbare Feiten.»
b. v.
De Stigmatisatie.

Acht regels en de Professor is er met den franschen slag van af.
Of ook een enkel lezer ûch aldus laat verschalken!
« De aanwezigheid van Stigmata is een feit... zij kunnen echter
onecht zijn, d. i. kunstmatig door de gestigmatiseerde teweeggebracht,
of echt. Staat de echtheid vast, dan kunnen zij langs natuurlijken of
langs bovennatuurlijken weg zijn veroorzaakt. Wanneer men, na onderzoek, tot echtheid of onechtheid, tot natuurlijken of bovennatuurlijken oorsprong besluit, betreedt men het gebied der interpretatie en
heeft men dat van de feiten verlaten.» (R. bI. 477.) Punctum.
Steekt dan in Dr. Speleers een sophist, met ûjn zeuren over
« feiten» en « interpretatie?» « Het ongeval aan de wervelzuil : let
wel : het ongeval (Prof. Speleers onderstreept) is een feit : de diagnose
(of men een wervelbreuk of een bandverrekking (spit) aanneemt) is
een interpretatie. (R. bI. 476.) (sic.) Precies alsof men zegde: de huisschilder viel van de ladder, dit is een feit; de man brak bij dien val
ûjn been, dit is een interpretatie.
Is het ja dan neen een feit dat men « historisch » te onderzoeken
heeft en tot hetwelk men dan verder heeft te besluiten of namelijk
de stigmata « echt » ûjn, of « onecht »? En wat betreft het onderzoek
naar den oorsprong der stigmata, het was niet noodig de oorzakelijke
verklaring, waarop reeds werd gewezen, te verdringen door de
minder passende « interpretatie », zoo dat de laatste vierregelige volzin niets anders dan wartaal spreekt en best in de pen van den schrijver ware gebleven.
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Professor Speleers heeft dus een probleem gesteld. Aan een
oplossing echter waagt hij, heel voorzichtig, zijn wetenschap niet.
(Hij waagt ze evenmin aan de « interpretatie» van deze andere feiten : « het ongeval aan de wervelzuil ; de daaropvolgende ziektetoestanden; de min of meer plotselinge genezing dezer ziekteverschijnselen;
de extazen.» (R. bl. 476-477). Een bespreking daarover blijft bijgevolg weg.) Intusschen is de lezer voor een viersprong geplaatst en
de vele wegen die hij vóór zijn oogen ziet doen hem aarzelen in de
keus van den eenigen goeden uitweg.
Feitelijk komt het stigmatisatieprobleem alzoo voor, en Professor Speleers had den plicht, in de bespreking van dit verschijnsel evenals der vier reeds voornoemde feiten, de redenen waarop
zijn algemeen negatief oordeel steunt voor zijn lezers niet geheim
te houden: De stigmatisatie is echt. Geen mensch die zich de moeite
geeft de geschiedenis dezer stigmatisatie door niemand tegensproken
of in twijfel getrokken te willen kennen, kan nog met de smadelijke
en belachelijke hypothese van kunstmatige door Th. N. zelf toegebrachte wonden komen aandraven. Blijft dan enkel nog de vraag
naar hun oorzaak, een natuurlijke of een bovennatuurlijke.
Dit probleem werd elders aangepakt (Th. N. bl. 68-72) en daarbij werden deze twee vragen onder de oogen gehouden: I O quaestio
facti, zijn natuurlijke stigmata ooit in de geschiedenis, in de werkelijkheid, voorgekomen; 2° quaestio juris, bestaat de mogelijkheid van
natuurlijke stigmata?
Ik heb niets verwaarloosd om over beide vragen de meening
van bevoegde professoren en dokters in te winnen. Ze luidt algemeen op de eerste vraag: « neen». Niemand minder dan Prof. Dr.
Wunderle kan zulks ontveinzen : « bis heute ist nicht einmal eine
stigmenähnliche Blutung, geschweige denn die volle Plastik der totalen Stigmatisation auf natürlich psychogenem Wege erzielt worden. » (Die Stigm. v. Konnersreuth, bl. 75.) « Neen» ook bij de meesten (0. a. Prof. Imbert en Dr. Rob. v. d. EIst) op de tweede vraag;
van sommigen verbood mij de beleefdheid het drastisch en afdoend
antwoord in krachttaal, met hetwelk zij de mogelijkheid van natuurlijke stigmata (wonden die, als bij Th. N., dwars door de handen
gaan, aan ieder geneeskundige behandeling weerstaan, op bepaalde
dagen bloeden, de huid rondom ongedeerd laten) wegspotten, te
herhalen. Enkelen, uit ontzag voor de nog onbekende natuurmoge-
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lijkheden, hebben liever hun oordeel te reserveeren. Prof. Speleers
mocht des te minder die vragen niet hebben ontweken, daar hij,
uit eigen bekentenis, lang genoeg erover heeft gepiekerd en hij,
in zijn hoedanigheid van dokter, een bizondere sprekensbevoegdheid
bezit. Zijn Collega Dr. Heermann (Essen) toont zich minder schroomvallig : « de meeste geleerden », schrijft hij (ia Theologie und Glaube,
24 Jahr, 1932, 2 Heft bI. 219) (( zijn heden ten dage de meening toegedaan, dat stigmatisatie op natuurlijke wijze verklaarbaar is». Eer
echter die bewering voor klinkende munt wor de genomen, verwacht men van hem, wil hij zich niet aan een grove (( denkfout»
bezondigen, dat hij namen noeme, en, wat nog grooter overtuigingskracht bezit, bewijsmateriaal aanbrenge, namelijk feiten, zeker
bewezen feiten, die op zijn minst een wezenlijke analogie vertoonen
met stigmatisatie zooals zij bij mystiek begenadigden, in de Roomsch
Katholieke Kerk alleen, voorkomt, om het vermoeden van een mogelijk natuurlijke oorzakelijkheid wetenschappelijk te wettigen.
B

De (( zoogezegde » Feiten.
(De Visioenen; de Voedselonthourung; Cardiognosie en Hiërognosie;
Arameeseh.)
(( Zoogezegde » feiten. Opgepast immers voor de noodlottige
begripsverwarring tusschen (( feiten» en (( bevestigingen ».
(( Heeft Th. N. al dan niet visioenen? Misschien wel, misschien
niet! Niemand kan, of althans heeft, zintuigelijk de wezenlijkheid (of
hel feit) der Visioenen vastgesteld. Wat de waarnemers hebben kunnen
vaststellen is : hare eigen bevestiging (onderstrepingen van Prof. SpeIe ers) dat zij Visioenen of schouwingen heeft gedurende haar extases,
en het verhaal dat zij doet van hun inhoud. Een loutere affirmatie
van Therese zelf dus, die we niet klakkeloos dienen te aanvaarden
doch die we op hun geloofwaardigheid en adaequaatheid aan de extatische uitdrukking hoeven te toetsen alvorens men er wetenschappelijke
waarde aan kan en mag hechten.»
Wat zijn de taal en de gedachtengang onklaar! Wat wordt be-
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doeld met hun (de visioent;n) geloofwaardigheid? Het historisch
gehalte van hun inhoud? (z. Th. N. bI. 159-160.) En wat moet die
geloofwaardigheid een bruikbaar criterium zijn voor de wetenschappelijke waarde van Th. Neumans affirmatle ?
« Zelfs dan,
wanneer geloofwaardigheid en adaequatheid zouden
komen vast te staan, zal de inhoud nog moeten onderzocht worden op
al zijn interpretatiemogelijkheden : verwerking van herinneringsbeelden
bij uitschakeling der verstandelijke beoordeelingsvermogens, bewuste of
onbewuste fantasie, hallucinatie, bovennatuurlijken oorsprong : dit alles
is niet met een aprioristisch stelling nemen in een vloek en een zucht
afgedaan.» (R. bI. 475.)

Ach, Professor, neem het met kwalijk, maar wat heeft 'n mensch
aan al die sikkeneurigheden ! Het procédé kennen we reeds, juist
zooals in den bovenaangehaalden passus over de stigmata. Waarom
zelf niets gedaan om tot de oplossing van een der door U aangeduide « interpretatiemogelijkheden ). bij te dragen? Is het niet vanzelfsprekend, dat de visioenen der extatieken, vermits zij door hen
alleen en niet door de omstanders worden geschouwd, enkel op grond
van hunne bevestigingen en van het verhaal dat zij doen van hun
inhoud, gekend, genoemd en geloofd kunnen worden? Mag, ja dan
neen, de geschiedschrijver gewagen, zonder meer, b. v., van de visioenen van Bernadette, van de H. Maria Margaretha, van den
H. Jos. a Cupertino, enz.
Van « aprioristisch stelling nemen» en die zaken « in een vloek
en een zucht af te doen» is nog geen spraak, wanneer men, wars
van pedantism, de bruikbare spraakgewoonten volgt. Het zal toch,
hoop ik, de aandachtige lezers niet ontgaan, dat ik, in mijn streven
naar objectieve en volledige informatie, alles heb medegedeeld van
wat belang is voor de kennis der schouwingen, zooals ze zich werkelijk voordoen, en voor hun « interpretatiemogelijkheden ». Zoover
heb ik willen afstaan van « een aprioristisch stelling nemen», da~
ik. opzettelijk, bepaalde visioenen (b. v. van Maria Magdalena en
Martha, Th. N. bI. 210-213) heb ingelascht om hun uitgesproken
overeenkomst met de legende (waar of niet waar, 'k weet niet).
Om dezelfde reden heb ik, waar het feit der « zoogezegde » cardiognosie ter sprake kwam, de uitspraak van Th. N. over Louise Lateau
en over den Christus van Limpias niet willen geheim houden, alhoewel ik er mij van bewust was, dat ik sommigen hierdoor een
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wapen tegen de bovennatuurlijkheid van Konnersreuth in de hand
zou spelen. Omdat ik verders bedacht was, voor mij zelf en voor den
lezer, op de « in~erpretatiemogelijkheid» der visioenen door subconscientie en herinneringsbeelden, heb ik uit Dr. Gerlich de lijst
der door Th. N. in haar jeugd gelezen boeken overgeschreven, en
't gewichtigste onder die boeken, het rijkt aan godsdienstigen inhoud en aan evangelische beelden, de « Goffine» heb ik geheel
doorbladerd, zoodat ik bepaald kan zeggen, dat Th. Neumanns
visioenen met herinneringsbeelden uit den « Goffine» niet zijn gestoffeerd.
Drie der « zoogezegde » feiten genieten de eer eener ruimer
bespreking en ditmaal wordt een poging gedaan om met bewijsmateriaal de thesis van den niet bovennatuurlijken oorsprong te
wettigen.

a.
De Voedselonthouding.
« Ook over deze bezitten wij alleen de affirmatie van Th. N. zelf
en de affirmatien van personen uit hare omgeving, en... de affirmatie
van zoovele schrijvers waaronder ook Kan. de Hovre.» (R. bI. 478.)

Goed zoo. De bespreking bepaalt zich dus tot dit enkel punt:
is de jarenlange voedselontleding van Th. N. een vaststaand feit?
Dat jarenlange voedingsloosheid geen bovennatuurlijk charism
zou zijn, wordt door Dr. med. R. Speleers, bijaldien ze als zeker
feit wordt vastgesteld, geen oogenblik als mogelijke thesis onder de
oogen gehouden. Daarover accoord.
We zijn het echter niet over de eerste stelling. Prof. Speleers
beweert, dat het feit niet bewezen is; ik meen van wel.
Waarom ik zulks meen? Omdat ik tweemaal tien minuten op
haar kamer, tijdens de lijdensextase, aanwezig ben geweest? (R.
bI. 481) Kom, de parodie, ik zei het reeds, of wilt ge, het sophism
kon van subtieler allooi zijn!
Ik geloof in de jarenlange voedingsloosheid van Th. N., omdat
zij allen die op de hoogte zijn van dat feit, die de waarheid desaangaande kunnen bevestigen en willen bevestigen, eenparig dat feit
bevestigen: Th. N. zelf, haar ouders en bloedverwanten, Dr. Seidl,
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Pastoor Naber, Benefiziat Härtl, dorpsgenoot en, Prof. Wutz, bij
wien ze somwijlen weken achtereen op bezoek is enz.; en omdat er
niets of niemand wordt gevonden die iets weet in te brengen dat
vermag aan de geloofwaardigheid van die eenparige bevestiging afbreuk te doen.
Op de spits gedreven beteekent de redeneering van Prof. Speleers, dat enkel het getuigenis van hen bewijskracht bezit die, ononderbroken, dag en nacht, jarenlang, de jarenlange voedselontbering van Th. N. zouden gade geslagen hebben. Welnu, en Prof.
Speleers triomfeert, zulk een getuige is er maar een, en dat is Th. N.
zelve. Edoch die getuige moet worden gewraakt. Ergo.
Aan Th. N. zelf immers ontzegt Dr. Speleers elk medezeggenschap in onderhavig geval. Waarom? Op leugens betrapt? zedelijk
onwaardig? hysterisch? onbetrouwbaar? Geheel de wereld in 't ootje
nemend uit moedwil, uit sluwe berekening of schalksheid? Ge zijt
er niet. « De affirmatie van Th. N. zelve kunnen wij gevoeglijk buiten
beschouwing laten : niemand kan getuige zijn in eigen geding.» (R.
bI. 480.)

Waarschijnlijk speelde den Professor het latijnsch adagium in
het hoofd : « nemo judex in propria causa», « niemand kan rechter
zijn in eigen geding. » Maar niemand getuige in eigen geding! « Atride,
welk een taal ontsnapte den wal uwer tanden!)) Met zulk een logika
redeneerend zal de Dokter, bijgevolg, er zich hebben voor te hoeden
zijn patiënten te ondervragen voor de behandeling van hun eigen
geval en zal hij hunne affirmaties « gevoeglijk buiten beschouwing
laten. ))

Wat de poging van Prof. Dr. med. R. Speleers betreft om het
bewijs van de vijftiendaagsche observatie te minimiseeren, weze
alleen dit opgemerkt :
1° Gedurende 15 dagen, van 14 tot 28 Juli 1927, heeft Th. N.
geen brijzel vast voedsel en geen druppel vloeispijs ingenomen en
niet alleen is ze aan dien vasten niet doodgegaan, maar haar gewicht
is met geen gram verminderd. (Waarom vermeldt Dr. Sp. dit laatste niet?)
2° Gedurende de 15 dagen zijn tweemaal de vrijdagsche passieextasen voorgekomen met tweemaal de bekende gewichtsvermindering (7 pond) en tweemaal de gewichtsvermeerdering. Ze woog
55 Kg. bij 't begin van het onderzoek, ze woog 55 Kg. wanneer het
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.onderzoek eindigde. (Waarom wordt zulks door Dr. Sp. doodgezwegen ?)
3° « Er heeft», volgens Prof. Speleers, « een fout gezeten in het
onderzoek, en de observatie vertoonde een reeks wetenschappelijke tekortkomingen die tegenover de waarde der waarneming zeer skeptisch
doen staan». (R. bI. 480.) (Welke fout, Heer Professor, en welke
wetenschappelijke tekortkomingen? Paard en man noemen, naar
wetenschappelijken eisch.)

b.
Cardiognosie en Hiërognosie.
« Geen propaganda onder de massa, maar grondig onderzoek in
de afzonderlijke disciplinen of vakgebieden, en bezonnen synthetiseering
der aldus verkregen resultaten» (R. bI. 406), die verklaring van Dr.
Spe1eers is ook al de vlag geweest om, « in de beperkte publiciteit der
wetenschappelijke kringen» de volgende lading te dekken :
« Men bevestigt dat Th. N. den gemoedstoestand doorgronden
kan (Cardiognosie) en ware van onechte reliquien onderscheiden kan
(Hierognosie). Of deze bewering op onomstootbare bewijzen berust of dus de feiten kloppen met de affirmatie - is uit de geschriften over
Konnersreuth meestal niet op te merken : (Prof. Spe1eers koestert dus
enkel een twijfel aan de echtheid van het feit. Hem zij dank voor
de vereenvoudiging van het probleem en dat hij niet gepoogd heeft
zijn lezers te overbluffen met de uitstalling van al de « paraphysische, parapsychische, telepathische, hellseherische, kryptoscoptische en psychometrische» (P.. Richtstätter; S. J.) mogelijkheden
eener natuurlijke ... verklaring.)
« Er wordt over deze dingen in zoo vage termen gesproken, » (ik
onderstreep n. v. d. s.) zoo schrijft de man die klakkeloos, d. i. zonder één bewijs aan te halen, de anderen beschuldigt « Ie simple exposé des faits» « te kleuren, te ontkleuren en te verkleuren ». (R. bI. 404.)
De waarheid is deze dat de feiten - en de feiten liggen in
massa voor (Th. N. bI. 225-249), alhoewel de bescheidenheid vaak
verbiedt de meest pakkende aan de openbaarheid prijs te geven door hunne on-vaagheid verbluffend zijn voor ieder onbevooroordeelden mensch en, voor de thesis van Dr. Spe1eers, verpletterend.
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« For three quarters of an hour that girl (Th. N.) reached into the
intermost depths of my soul. She told me things that remained
locked in my breast but I cannot forget to my dying day. The spoke
even of conditions of my Diocese. The delineated certain things
to me concerning the persons with whom I daily work. The described some persons so minutely that I could place my fingers on
them [ik onderstreep n. v. d. s.] and know exactly whom the was
talking ab out. » (Mgr. Dr. Schrembs, Bisschop van Cleveland.)
« in zoo vage termen gesproken; dat ze geen aanknoopingspunt
bieden voor controle; en dit is begrijpelijk : niemand is geneigd zijn
hart en nieren voor het groote publiek bloot te leggen (wij zegden het
ook reeds hierboven) : wij missen [niet altijd, somtijds n. v. d. s.]
dan ook eenerzijds den inhoud der toespraak van Therese rot den betrokken persoon en anderzijds de beschrijving van dezes gemoedstoestand (wat bedoelt eigenlijk Dr. Speleers met dien laatsten eisch?);
het blijft dus bij een oncontroleerbare affirmatie (het stokpaardje van
den Professor) van de betreffende personen: een gezagsargument dus :
(wel ja) een kwestie van geloof (waarom niet ?), niet van wetenschappelijke waarneming.» « Gezagsargumenten!» De gezagsargumenten
hebben wetenschappelijke waarde, ten zelfden titel als andere goede
argumenten, naar gelang van het wetenschappelijk gezag d. w. z.
de wetenschappelijke betrouwbaarheid der getuigen op wier woord
wordt gezworen vóór de rechtbank der wetenschap. (De waarheid
kunnen kennen en willen bevestigen.) Het wantrouwen en het vooroordeel tegen historische bewijsvoering (ook daar waar geen andere
mogelijk is) waarop men vaak stuit - we zullen ze later « formaliter»
aantreffen bij een geestverwant en ambtgenoot van Dr. med. Speleers, Dr. Heermann (Essen) - bij gestudeerden in de natuurwetenschappen klagen een eenzijdigheid en een bekrompenheid aan in
hun verstandelijke ontwikkeling. Schakelt men echter die kennisbron uit die berust op het getuigenis en het leergezag van anderen
(nevens rechtstreeksche kennis door persoonlijke waarneming der
dingen en redeneering die tot den innerlijken waarheidsgrond doordringt), dan mag gerust een streep worden gehaald door de drie
vierden onzer kennis. Trouwens, een natuurwetenschappelijke waarneming door Dr. Speleers in hoogsteigen persoon gedaan heeft voor
hen die ze naderhand uit zijn mond of uit zijn pen vernemen geen
andere waarde dan die van een « gezagsargument», en 't zou Dr.
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Speleers beleedigen zijn, indien men tegen hem zijn eigen woorden
uitspeelde dat « gez;agsargumenten in de wetenschap uiteraard betrekkelijke en meestal geringe waarde» bezitten.
« Zoolang nauwkeurige protokollen van doorschouwende ( 1) en
doorschouwde (1) niet worden gepubliceerd en aldus met elkander kun-

nen vergeleken worden,. kunnen wij ons met deze affirmatiën wetenschappelijk niet bezig houden. Het bewijsmateriaal dat wel wordt gepubliceerd lijkt meestal niet bewijskrachtig en getuigt vaak van bedenkelijke
lichtgeloovigheid : » Haal a. u. b., Heer Professor, uit het bewijsmateriaal de feiten aan, ja, de feiten die uw vage verdachtmakingen
wettigen. De « nuchtere wetenschapsman» bouwt altijd op feiten.
« Wat

moet men b. v. denken van den bezitter eener reliquie, waarvan
hij geen « certificaat van echtheid» heeft; die na de negatieve uitspraak
van Th. N. dadelijk zijn reliquie op het kerkhof begraven gaat, zonder
verder onderzoek? » Eilieve, op het kerkhof? Werd dan een gansch

of half menschelijk lichaam als reliek bewaard? Maar alle gekheid
op 'n stokje, dit is te denken van die redeneering : Het zou heusch
een « circulus vitiosus » zijn te noemen, indien men uit een uitspraak
van Th. N. over de echtheid of onechtheid eener reliek, zonder
andere waarborgen of certificaten, besloot tot de aanwezigheid bij
Th. N. van het bovennatuurlijk charism der hiërognosie; en uit de
aanwezigheid bij Th. N. van het bovennatuurlijk charism der hiërognosie tot de met zekerheid gewaarborgde echtheid of onechtheid
eener reliek, enkel op grond van een « oncontroleerbare» uitspraak
dierzelfde Th. N. Edoch de werkelijkheid vertoont een ander aangezicht. In zeer vele gevallen is de proef op de som geleverd, dat
door Th. N., in den verhevene-rusttoestand, gewaarborgd-echte
relieken als echt werden erkend, gevoeld en genoemd. (Th. N., bI.
225-249.) Kent Dr. Speleers één vergissing, één tegenstrijdigheid
in de uitspraken van Th. N., zooals Dr. Heermann driestweg
beweert, doch ook al, zonder iets te bepalen of één enkel feit te noemen? Daarop steunt het geloof in het charsmatisch reliquien-aanvoelen van Th. N. en in de gegrondheid van haar uitspraken, gepaard
met de spontane, pakkende lichaams reactie, over echtheid of onechtheid van relieken.
Prof. Dr. Speleers oordeelt over de Konnersreuther problemen,
dat « zij alle vergen, niet een afdoen met een dooddoener, doch ernstige
en gegronde studie.» Wij deelen hierin des Dokters oordeel.
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c.
Het Arameesch.
't Kortste hoofdstuk in « Th. N. door Kan. E. D. H.» heeft
't verdiend in de « Roeping »-bepreking door Prof. Dr. med. R.
Speleers de leeuwen brok te krijgen. Wij zijn dus verplicht ons antwoord nog 'n beetje uit te rekken. Moge zulks de « Warande »-lezers
niet vervelen! 't Wordt allicht nog leuk.
Het procédé : eerst het gewoon sikkeneuren over die koppige
{( denkfout», de fatale verwarring tusschen « feiten» en « bevestigingen», om dan toch nog, per slot van rekening, na vruchteloos
pogen om het zgz. « taalcharism» van Th. N. te minimiseeren,
zwijge van weg te moffelen, op het brutale « feit», of wat van het
« feit» nog overblijft, terecht te komen, dit feit namelijk, dat Th. N.
in haar visioenen Arameesch, Grieksch, Latijn, enz., hoort spreken
en weergeeft, of zou hooren spreken en zou weergeven; en dan
zich in te spannen om dit « charism », naar de eischen der nuchtere
wetenschappelijkheid» op zeer natuurlijke wijze te verklaren.
«In hare visioenen hoort zij de meest verscheidene talen spreken»
(onderstreping van Dr. Sp.), zoo schrijft de auteur. Als men den zin
leest zooals hij daar voor ons staat, zou men zoo zeggen : het is een
feit. Doch deze uitspraak kan de eerw. schrijver, zelfs met een beroep
op het gezag van anderen, niet beantwoorden. [We zullen zien.] Ik
wil hier den zin neerschrijven zooals hij diende te luiden : « Therese
Neumann zegt dat zij in hare visioenen de meest verscheidene talen
hoort spreken. Nu kan ik en de auteur deze bevestiging verantwoorden.
Dit « zeggen» is een feit; het « hooren der diverse talen» een loutere
bewering. (En het weergeven, Professor, door Th. N. van die vreemde
talen die ze meent te hooren? Dat ook is een feit, en dit tweede feit
bewijst het eerste. Gij zelf erkent zulks, vermits gij in 't vervolg
van uw bespreking het feit dat Th. N. Arameesch en andere vreemde talen hoort spreken en weergeeft, op natuurlijke wijze poogt te
verklaren.) Maar kijk, daar zegt de Dokter het zelf: « Tweedens kan
men als feit aanvaarden, dat Th. N. nadat Prof. Wutz ... {hier 'n
gewilde hartelijkheid, en erg onrechtvaardig, tegen Professor Wutz.
Hij is immers het meest gezaghebbend lid van den « Konnersreuther Kreis». Ik heb Prof. Wutz niet te verdedigen. Wie verlangt
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te weten op welke « zeer onwetenschappelijke wijze Prof. Wutz Th.N.
uitvorscht » (R. bI. 482) of, om het nog hatelijker te zeggen met Prof.
Wunderle « Th. N. voor zijn wetenschap uitbuit», kan zulks uit
geheel de handelwijze van Prof. Wutz zooals ze, zonder bijbedoeling, in het door Dr. Speleers besproken boek wordt bekend gemaakt leeren kennen. En, hoe Prof. Wutz zich zelven en Konnersreuth tegen onrechtvaardige en hatelijke aanvallen weet te verwerven; daar kan Dr. Westermayr over meespreken. Dit tot waarschuwing van Dr. Speleers en tot aankondiging van een vervolg op dit
artikel.) (( Tweedens», dus, « kan men als feit aanvaarden dat Th. N ...

enkele arameesche woorden waaronder een drietal korte zinnetjes aanhaalt... » Dit (( tweede feit is een werkelijk feit : zij citeert arameesche
woorden en wendingen.»
Tegenspraak? Wel neen; wij zijn het die maar niet kunnen
losgeraken uit de verwarrende (( denkfout» van (( feiten» en (( bevestigingen. »
Enfin, we zijn nu uit het slop en volgen thans met lichten tred
den Professor op het pad der natuurlijke oplossing van het Konnersreuther taalraadsel.
Zoo natuurlijk, en wij vermoedden het niet. Hoort immers.
Het proza dat we citeeren is te kostelijk om het door commentaar
te ontsieren. Een schrijver mag nooit elke vindingsvreugde aan zijn
lezers benemen. Hier en daar 'n bescheiden onderstreping van een
woord om den zoeklust te prikkelen :

(( Wanneer men weet, met welk gemak bijv., de Antwerpsche
havenarbeiders, zonder onderricht, alleen door het herhaald hooren
spreken, de meest vreemde talen voor het dagelijksch gebruik aanleeren,
dan verwondert het een leek, als ik ben, wel eenigszinsJ hoe, niettegenstaande het herhaaldelijk terugkomen derzelfde visioenen jaar in jaar
uit, en voor de lijdensvisioenen week voor week, Th. N. er niet toekomt
den arameeschen woordenschat waarover ze beschikt, maar eenigszins
uit te breiden, en dat ze steeds aan de uitspraakfouten (mis, Professor,
zij hoort Arameesch spreken, uit de In eeuw, de Aramaïsanten kennen dat slechts uit latere eeuwen, z. Th. N., bI. 220) blijft kleven

die zij zich eenmaal heeft aangéwend, en die Prof. Wutz nopen tot
ingrijpende correcties.»
Inderdaad; wij hadden het moeten voorzien : het wonder is
niet dat Therese Neumann van Konnersreuth Arameesch hoort
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spreken en weergeeft, maar dat ze, na de jarenlange herhaling derzelfde taallessen, geen uitgebreider kennis bezit van het ÄrameeschBasta!
« De meeste der door Th. N. gesproken woorden en wendingen
zijn in de Evangeliën bewaard gebleven : zij kan ze als iedere leek daar
uit hebben geput. Een paar der andere Christus woorden zijn door de
apocryphe Evangeliën bekend: [noem ze a. u. b. Professor] een harer
biographen [noem hem a. u. b. Professor] zegt dat Th. N,. zich interesseerde voor de oudste geschriften over Christus : de oudste geschriften
over Christus zijn echter de apocryphe evangeliën (naast de Nieuwtestamentische) : het is niet vermetel te denken [het is integendeel
zeer vermetel; Professor] dat zij ze heeft kunnen lezen, en aldus den
arameeschen tekst leeren kennen : (Abba bejadach afked ruchi b. v.)
[noem het apocrief evangelie waar die tekst in voorkomt, Professor].
Overigens zijn ook in haar visioenen sporen harer kennismaking met
de apocryphe evangeliën aan te wijzen. (Wijs die sporen aan, Professor.
Wat meer is, ge bezondigt u aan een « denkfout)) of aan een « petitio
principii)). Gij hebt te bewijzen het gemakkelijk te bewijzen feit,
of al dan niet Th. N. de apocriefe evangeliën heeft gelezen. Het feit
dat er zouden aanrakingspunten bestaan tusschen de apocriefe evangeliën en haar visioenen, laat nog de vraag open naar hun oorsprong,
een bovennatuurlijken of een natuurlijken.)
« In tal van apologetische vulgarisatie-werkjes en devotie-boekjes
worden af en toe arameesche woordjes en soms de Christuswoorden
ingelascht. (Hoeveel devotie-boekjes met dien inslag van arameesche
woordjes kent de Professor?) Tijdens den oorlog zijn - tot bladvulling, wegens mangel aan kopij vermoedelijk - in tal van Duitsche
bladen vulgarisatie-opstellen verschenen over taalkunde, onder andere
ook opstellen over den invloed der hebreeuwsche taal op het Duitseh.
Allemaal bronnen waaruit ook de minst ontwikkelde leek kennis van
Arameesch kon putten. )) Professor, is dat uwe methode? De methode
van den « nuchteren wetenschapsman))? Noem die bladen; kent ge
één van die opstellen? Kent ge één Arameesch woord dat er in
voorkomt? Kent ge één van die bladen dat Konnersreuth zou bereikt hebben? En wat zijt gij buitengewoon fijn ingelicht over den
onvermoeibaren taal ijver waarmede de hoevemeid Th. N. gedurende de oorlogsjaren, van haar 14e tot haar Ige jaar, zich onledig hield
en zich vermeide in de lezing der verkwikkelijke opstellen over
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den invloed der Hebreeuwsche taal op het Duitsch! 0 Molière!
Waarom, na door zulk een onaanvechtbaar betoog het onomstootelijk bewijs geleverd te hebben, dat de vreemde-talen-kennis
van Th. N. op alles behalve op bovennatuurlijke wijze moet uitgelegd worden, Prof. Dr. Speleers het nog noodig heeft geacht er
de phantasietjes bij te haspelen van Helene Smith en de spiritistische
media, van « die Scherin van Prevost » en sommige hysterici, van
de pseudo-mystici der adventisten- en cevennes-epidemieën, moge
hij, op mijn uitdrukkelijke vraag, een volgende maal aan zijn lezers
diets maken. Voor 't oogenblik kunnen wij enkel gissen naar de
bewijskracht (?) dier zoog ez egde glossolale analogieën.
Ten slotte begrijpen wij zeer goed het rechtmatig genoegen dat,
na de krachtinspanning die bovenstaand betoog van hem had gevergd,
de man die de verantwoording draagt van het « Roeping »-artikel,
smaakt in het trekken van zijn geleerde conclusie en in het herhalen
van zijn professoraal lesje : « In de kwestie van het Arameesch warrelt
voor den schrijver (dat ben ik, vergist u niet, lezers) feit en affirmatie
en interpretatie door elkaar en de begripsverwarring die ik voor den
lezer trachtte duidelijk te maken maakt voor hém zijn conclusie onafwendbaar : voor óns echter blijft door het verwijzen naar het reëele
philosophisch onderscheid tusschen beide - factum et dictum - het
veld voor een rechtmatige skepsis wijd open.»
Voor óns niet.,
Dr. med. R. Speleers moge het nog zoo « vermetel» vinden,
dat ondergeteekende « leek als hij is in deze materie» (R. bI. 483)
het wage zijn « voorbarig» oordeel uit te spreken, deze blijft zijn
zienswijze getrouw, dat, waar over het wonderlijk taalverschijnsel
van Konnersreuth verslag moest worden uitgebracht, voor hem de
plicht bestond het oordeel, het gezaghebbend en eenparig oordeel
van « niet-Ieeken in deze materie» moest worden nagezegd. Die niefleeken zijn: Professor Wutz, katholiek priester, hoogleeraar te Eichstätt; Professor Hans Bauer, protestant, hoogleeraar te Halle; Professor Karl Wessely, Israëliet, hoogleeraar te Weenen. Het eensluidend oordeel dezer specialisten is : « Die T atsache des Aramäischen
steht fest.» En wat betreft de « interpretatie» van dit « vaststaand
feit», we bedoelen de oplossing van dit taal raadsel door de vraag
naar zijn oorsprong, wij meenen, dat de pogingen die werden gedaan
om het « feit» op natuurlijke wijze te verklaren - en de pogingen
594

van Prof. Speleers bleken zeker niet van aard om deze overtuiging
te doen wankelen - de menschelijke rede, het gezond menschelijk
verstand dat het oorzakelijkheidsbeginsel niet heeft prijsgegeven, onmogelijk kunnen bevredigen en dat bijgevolg de eenig mogelijke
uitlegging, namelijk door een bovennatuurlijk charism, wordt opgedrongen.
Het gezag der geleerde oriëntalisten vermocht echter niet « den
leek in deze materie», Dr. med. Speleers, tot het « geloof» te bewegen. Hij zweert liever op het woord van Prof. Dr. D. Herzog en hij
is zoo vriendelijk mij de lezing aan te bevelen van het « Katholieke
Gräz;er Volksblatt van 25 Dec. I927, n° 296 », waarin laatstgenoemde geleerde zijn woordje meepraat over de Arameesche taalaangelegenheid. Onnoodig. Ik wist reeds dat Prof. Dr. Herzog het Arameesch spook had weggedreven en dat met zooveel te zwieriger
gebaar, dat hij nooit te Konnersreuth is geweest, evenmin als Prof.
Speleers; ik wist, dat hij, wien elke rechtstreeksche en persoonlijke kennis van het probleem ontbrak, het niet kon verantwoorden
zich het recht aan te matigen met Professor Wutz zijne krachten
op dat gebied te meten; ik wist hoe zijne verklaringspogingen niets
anders hadden vermocht dan een schaterlach te verwekken. De
oriëntalisten; de hoorders, hebben b. v. uit den mond der extatieke
volgende klanken opgenomen : « Magera », « Baïsebuba.» « Verrader», « duivelsbroed ». « Wat!» spot Prof. Dr. Herzog, en, let wel
op, hij kan niet zeggen : « verschooning, gij vergist u, ik hoor het
anders»; « gij hebt, beslist Dr. Herzog uit de verte, Th. N. haar
Hooge Paltsdialekt hooren brabbelen en gij hebt niet verstaan wat
ze in werkelijkheid heeft gezegd : « magerer, böser Bube!!»
Ziet ge wel, de natuurlijke oplossing lag weeral eens voor de
hand; men had ze voor 't pakken, maar iemand moest het vinden
en zeggen.
En nu om te besluiten :
Geen enkele van de « zeer critische beschouwingen» door Prof.
Dr. Speleers aan een boek over Konnersreuth door Kan. E. D. H.
gewijd (De Nieuwe Eeuw, n° 76I, 24 Maart I932) is, dunkt mij,
tegen den toets der critiek bestand gebleken. Zelfs dan wanneer de
Konnersreuther verschijnselen uit hun verband worden gerukt en,
tot hun schade, afzonderlijk worden besproken, spotten zij met een
zuiver-natuurlijke verklaring à la Prof. Speleers. Wat moet men
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denken over de ontoereikendheid van zulk « would be» nuchterwetenschappelijk betoog, indien men aanvaardt, en niemand minder dan Prof. Dr. Mager O. S. B. (geen lid van den Konnersreuther
Kreis) stelt herhaaldelijk dien eisch, dat Konnersreuth als een geheel en levend complex, waar al de verschijnselen wonderbaar harmoniseeren, moet worden beschouwd.
Mij zal men niet hooren afdingen op den aan de wetenschap
verschuldigden eerbied. Dringt zich te Konnersreuth, in naam der
ware wetenschap, een natuurlijke verklaring op, of slechts de waarschijnlijkheid van een mogelijk natuurlijke verklaring, mij goed.
Doch zoolang de Dokters Speleers, en Heermanns, in naam der
« nuchtere wetenschap» geen andere oplossingen en hypothesen
hebben voor te stellen dan zulkdanige die een bespotting schijnen
van het gezond menschelijk verstand, bestaat de plicht, meen ik,
hoe aanmatigend ook zij zich tegenover dat minderwaardig standpunt aanstellen (R. bI. 407), voorloopig althans, die oplossing te
aanvaarden die beantwoordt aan de eischen der redelijkheid en der
waarheidsliefde. Wij willen immers niet van die menschen zijn
van wie de H. Augustinus heeft geschreven : hi homines nihil laborant
nisi non invenire quod quaerunt.
(I) 't Is nu eenmaal 'n gewoonte geworden, schijnt het, in de anti-Konnersreuther litteratuur met de parallel : Louise Lateau-Therese Neumann uit te pakken.
Alsof het bewezen was en thans voorgoed vaststond, dat Bois-d'Haine tot de pseudomystiek behoort, wordt eveneens, bij analogie, Konnersreuth van verdacht allooi verklaard. Het volstond, zoolang « adhuc sub judice lis est», voorzichtigheidshalve, een
voorbehoud te maken op het ongunstig oordeel over Bois-d'Haine dat geheel op rekening bleef van hen die het uitbrachten, mits wij, principiëel, de redeneering « bij
analogil' ", als zulke, hadden af te wijzen. Het soprusm immers « ab uno disce omnes "
loopt in het oog. Dat echter dit voorbehoud, als methodische twijfel bedoeld, meer
toch ook door onvoldoende kennis der feiten ingegeven, thans voor een vaster, uit
een omvangrijker kennis van het dossier gegroeide, overtuiging en wel in den zin van
de bovennatuurlijke echtheid van het Louise Lateau-geval, heeft plaats gemaakt, mag
hier niet worden ontveinsd. Men mag niet beschaamd zijn tegen de losse en anonieme
ontkenningen en verdachtmaktngen van Bois-d'Haine de besliste uitspraken in te-'
genovergestelden zin te laten opklinken van een Kardinaal Dechamps, een Bisschop
Rutten, een Paus Leo XIII, enz., van een Professor Dr. Lefebvre, een Académie royale
de Médecine, enz.
Afgezien van zijn ongunstige beoordeeling der Waalsche gestigmatiseerde, wat
veroorlooft Dr. Speleers, het gezag van zijn oud-professor Dr. Lefebvre in het debat
over Louise Lateau uit te schakell'n, of liever tegen deze laatste uit te spelen, vermits,
volgens zijne verklaring, de Leuvensche hoogleeraar de verantwoording van zijn eerste zienswijze niet heeft kunnen en willen handhaven?
Dr. Lefebvre heeft nooit opgehouden zijne, steeds dezelfde, op grondig wetenschappelijk onderzoek steunende overtuiging mlt klem te verdedigen; overtuiging
door hem in deze twee stellingen vastgelegd, en in een door hem voorgestelde dagorde
in de « Acadérnie royale de Médecine de Belgique» aangenomen: 1° La stigmatisation
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et l'extase de Louise Lateau sont des faits vrais, bien établis, exempts de toute supercherie; 2° la science médicale n'en donne pas l'interprétation. (Hetgeen, volgens hem,
tot een bovennatuurlijke oorzakelijkheid moet doen besluiten.)
Dr. Lefebvre heeft niets verwaarloosd om (niet zijn boek over L. L. zooals Dr.
Sp. beweert, maar) die legende van een kentering in zijn houding tegenover Bois-d'Haine,
die reeds gedurende zijn leven in omloop was gebracht, te vernietigen.
Hij schrijft, den 2x-3-x889, aan Mevrouw Cardon de Potter:
« Je n'ai absolument rien modifié, ni renié de mes anciens écrits sur la stigmatisée
de Bois-d'Haine. Les taits, tels que je les ai décrits, restent et resteront acquis»;
den 2x-3-x898.
« Le Iivre et les divers articles que j'ai publiés sur L. L .... ont été Ie résultat
d'une étude que j'ai faite aussi consciencieuse que possible, et dans laquelle je me
suis efforcée d'apporter toute la prudence scientifique que comportait un sujet aussi
délicat. J'estime donc devoir maintenir ces conclusions et ces discussions.»
den 3-II-x898, aan den Bestuurdrr van de « Gazette du Centre».
Je n'ai jamais compris comment on avait pu insinuer « que j'avais reconnu que
je m'étais trompé, que je regrettais mon Iivre, et que je Ie retirerais de la circulation.»
Je ne me SUIS pas trompé, pas plus que l'Académie de Médecine. Je n'ai pas un iota
à retrancher dans mon ouvrage. Loin de Ie retirer de la circulation, je devrai penser
bientot à en faire une nouvelle édition, les précédentes étant à peu près épuisées.»
den 23-8-X90X aan Kanunnik A. Thiery.
« Le bruit m'est parvenu, comme à vous, que certaines personnes assuraient
que je regrettais mes publications sur L. L. 11 n'en est rien, et je ne sais vraiment comment cet on dit a pu prendre naissance : mon opinion et mon langage n'ont jamais
varié à ce suje .. »
Dat dit de overtuiging van Dr. Lefebvre tot op zijn sterfbed (tx902) gebleven is
bevestigen zijne zonen E. P. Maur. Lefebvre (Scheut) en E. P. Bruno Lefebvre, S. J.
(Uit het Standaardwerk over Louise Lateau van Kanunnik A. Thiry, Professor
te Leuven.)
(2) Wij beamen, natuurlijk. Want, buiten het nut dat, afgaand op deze onverdachte aanbeveling, de lezing van dit boek ongetwijfeld voor de belangstellenden moet
opleveren, zal, hopen wij, deze rechtstreeksche kennisneming zelfs een zekere pret
niet uitsluiten; we bedoelen het genoegen dat iemand die eenigzins zin heeft voor
humor kan smaken in het toetsen aan eigen op grond van persoonlijke ervaring verworven overtuiging van de tegenstrijdige oordeel en die over hetzelfde onderwerp
werden uitgebracht. Zoolang immers de identiteitswet in de wereld van denken en
zijn niet is opgeheven, zal de waarheidslievende lezer, die weigert te zweven op het
woord van om 't even welken « magister», rust noch duur hebben, vooraleer het is
uitgemaakt wie van beiden gelijk heeft, of Prof. Dr. med. R. Speleers, de « Geist der ...
verneint», of de recensent (W. Onclin) die in de « Ephemerides Theologicae Lovanienses» (April nummer X932) zich in den "ja »-stijl, als volgt, uitsprak :
« In 't Nederlandsch ontbrak (ik onderstreep, E. D. H.) nog een werk over 't
zoo actueele... vraagstuk van Konnersreuth.»
" Merkwaardig, onder alle opzichten, als Kan. De Hovre het ons biedt, hadden
wij het niet durven verwachten.»
... Gansch het werk door vinden we dezelfde zucht naar zekerheid, dezelfde objectiviteitszorg weer ... Hij (de Schrijver) levert streng wetenschappelijk werk, biedt ons
tal van feiten en getuigenissen, - ontzaglijke documenteering! Daarbij geeft de schrijver nooit het minste blijk van voortvarendheid of vooringenomenheid : altijd objectieve
uiteenzetting, heldere redeneering. »
P. De Pauw, O. P. schreef zijnerzijds in « Boekengids» : « Hij (Kan. De Hovre)
spreekt zich niet uit over de bovennatuurlijkheid der verschijnselen, wil de uitspraak
der H. Kerk niet vooruitloopen, maar door den ernst en de kloekte van zijn betoog (ik
onderstreep, n. v. d. s.) worden we voor de bovennatuurlijkheid dier feiten gewonnen,
en door zijne besluitbladzijden zullen de hardnekkigste sceptici onder de katholieken
overtuigd geraken (p. De Pauw is optimist n. v. d. s.), dat « een groote boodschap en
een groote genade van Konnersreuth is uitgegaan.» (Kardinaal van Faulhaber).
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Een aanval en een kort verweer
I
ANTIKRITISCHE
MARGINALIA BIJ VLAAMSCHE DICHTKUNST EN
KRITIEK (I)

MODERN, AL TE MODERN.
Critiek der Vlaamsche Poezie van 1923 tot 1930
door Urbain Van de Voorde.

In den Zomer van 1921 trachtte Karel Van de Woestijne, in
een paar opstellen, die hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
liet verschijnen, een zoo door hem genaamd misverstand tusschen
de oudere groep Van Nu en Straks en de jonge Ruimte-groep op
te helderen. Van de Woesti;ne bracht de verschillen, die tusschen
beide groepen bestonden, terug tot zuiver literaire. Wel zag hij
in, dat er ook een politieke kant aan de zaak was, maar, volgens zijn
konklusies, was er vooral op literair gebied scheuring ontstaan. De Van Nu en Straksers waren individualisten, zij verdiepten ûch
in de eigen persoonlikheid, de Ruimte-groep had meer het oog op
kollektieve problemen, gevolg van de tijdsomstandigheden. Van
de Woestijne gebruikte, in zijn omschrijving van het konflikt, het
woord gemeenschapskunst, dat toen een slagwoord was. Hij echter
interpreteerde het woord foutief, of tenminste niet in den zin die
de on-individualistische kunstenaars er aan hechtten, hij haalde
Hendrik Conscience en Henriette Roland Holst erbij te pas, als
voorbeelden van gemeenschapskunstenaars, nl. de eene schrijvend
voor het volk, lees plebs, de andere spreektrompet van een gemeenschappelik ideaal. Gemeenschapskunst was intusschen deze kunst,
(I) Gaarne verleent de redactie plaatsruimte voor deze uitvoerige kritiek, màar
zij acht het niet overbodig te verwijzen naar de waardeerende karakteristiek van Van de
Voorde als kritikus, in het April nummer van dit tijdschrift, en naar de bijdragen v.an G
Walschap over Van de Voorde's poetischen en kritischen arbeid in Hooger Leven.
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die, naar een universeele aandoening georienteerd, de eigen biezondere ik-sensatie terug dringt. Ik verduidelik. De individualist :
ik ben bevreesd voor dezen man die mij bedreigt. De gemeenschapskunstenaar : ik ben bevreesd. De individualist zal het geval van
dezen bedreigenden man behandelen met vrees als achtergrond en
lyriesch elan, de gemeenschapskunstenaar zal enkel de aandoening
vrees verklanken. Voor gemeenschapskunst leze men on-individualistische kunst. Volkskunst of kunst voor het volk is heel iets anders.
De gemeenschapskunstenaar daalt niet af naar het volk en is ook
geen didaktieker.
Aanvankelijk meende Van de Woestijne, dat de beide richtingen zich op een zeker punt in den loop van hun evoluties zouden
kruisen. Het bindend element daartoe zag hij reeds aanwezig in
het bestaan van het tijdschrift Het Roode Zeil, orgaan van de vooroorlogsche Boomgaardgroep, de jongere generatie van Van Nu en
Straks. Het was, altijd volgens Van de Woestijne, een bemiddelingstijdschrift, een half-en-half tijdschrift. De repliek van Ruimte-z;ijde
bleef niet uit. Eugeen De Bock diende Van de Woestijne van antwoord. Hij betreurde het, dat Van de Woestijne de jongeren een
regiment doodgravers had genoemd, die Van Nu en Straks bevochten om het in den put te steken. Deze militaristische voorstelling
van het konflikt was, zoo Eugeen De Bock, niet zeer passend. Ik
vermeld dezen passus der repliek alleen, omdat verdere diskuties
rond dit onderwerp herhaaldelik in militaire terminologie plaats
grepen, en opdat de lezer omtrent den oorsprong dezer gewoonte,
die als zoodanig kluchtig aandoet, ingelicht weze.
De Bock situeerde de kwestie midden in den Vlaamschen strijd.
De verzen- en novellenproduksie der Van Nu en Straks ers noemde
hij een tot folkloristies vegeteeren ontaardend verschijnsel, de
Vlaamsche politieke leiding van voor 1914 bestempelde hij als dilettanties en ontoereikend. Hij omschreef nog eens duidelik strekking
en doel der organen van de nieuwe beweging: Ruimte, Ter Waarheid, Vlaamsche Arbeid, Het Overzicht, en wees op het feit, dat de
meest geëerde woordvoerders van de nieuwe geestesrichting waren
« de niet-literatoren Dr. Antoon Jacob en Herman Vos, die enkele
jaren celstraf wilden ondergaan om hun idee van de Vlaamsche
Gemeenschap anders dan kritisch of literair te dienen ». Het probleem
Aktivisme-Passivisme was aldus zeer akuut gesteld. Namen als deze
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van Dr. Rudelsheim, Wiens Moens, en de beide reeds genoemde
gekerkerden, konden aan Van de Woestijne geen enkele illuzie
omtrent het eigenlike wezen van zijn « misverstand» overlaten. Het
aktivisme had den nieuwen geest wakker geroepen, en deze bracht
onmiddelik met zich : politiek een bittere tegenstelling tusschen
aktivisten en passieven, artistiek, een niet mindere scheuring tusschen de aanhangers van de nieuwe richting die de kunst in dienst
stelden van een hooger belang, zoals dit ook herhaaldelik in alle kultuurlanden het geval was en is, en de konservatieven, die het princiep van de kunst-om-de-kunst bleven huldigen.
Nochtans, en hier doen wij Van de Woestijne's inzicht recht,
waar hij, in zijn tweede opstel, meende dat politieke verschillen
konden bijgelegd, maar dat vooral literair « de scheuring een voldongen en onherstelbaar feit scheen te moeten zijn», de politieke
kant van het probleem verloor inderdaad aan scherpte door de afgedwongen toegevingen vanwege de regeering. Maar literair werd
de kloof meer dan ooit gapend, en bereikte een diepte, die weldra
het wezen der kunst zelf ter sprake bracht.
Wij moeten thans teruggaan naar het kronologies moment, dat
een verscherping van het literaire konflikt bracht. Wierpen :l;ich
in de strijd van konservatieve zijde, de dichters van het Fonteintje
en Urbain Van de Voorde, alle uitgesproken epigonen van Karel
Van de Woestijne, en door deze onder zijn vaderlike bescherming
genomen. Wij zouden verder zien, dat Urbain Van de Voorde zich
na Van de Woestijne's dood als dezes wettigen troonopvolger ging
aanschouwen (heeft men Van de Woestijne niet de Prins der
VJaamsche dichters genoemd) en op zijne beurt de vaderhand over
de simpatieke Fonteintje-dichters, die niet dan simpatieke dingen
doen, uitstrekte. Van de Woestijne wijdde aan het slot van het eerste
zijner opstellen in de Nieuwe Rofterdamsche Courant de volgende
overigens welbedoelde lofspraak aan het adres van zijn literair nageslacht, maar die toch op heel het geval een schril en onverwacht
licht werpt : « Intusschen, (nI. na bij de doodgravers-nieuwlichters,
die hij gemakshalve ook Antwerpenaren noemt, meer durf dan duidelik-blijkend talent te hebben gekonstateerd) intusschen dus : is,
in alle eenzaamheid, in alle bescheidenheid, buiten allen strijd om,
en alleen om der wille van literaire schoonheid, te Gent het eerste
nummer verschenen van Het Fonteintje, dat slechts viermaal in
600

het jaar eenige dunne straalkens den hemel inzenden zal. De jongeren, die het opstellen, ik noem : Maurice Roelants, Raymond Herreman, Karel Leroux, en den waarlijk fantazierijken Achiel Minne,
zijn geen hemelbestormers. Zij gaan hun weg, die voorloopig geen
heirbaan is. Maar die er misschien heen leidt. Want het is voortaan
niet meer noodig over hemeltergende bergen te klauteren om ook
te Rome aan te komen.»
Bij de reeds aangestipte militaire terminologie die dit opstel
van Van de Woestijne kenmerkt, kon hieronder niet anders schuilen
dan een strategisch manreuver, dat beoogde het prestige dat de jonge
Ruimte-groep stormenderhand had veroverd, weer te niet te doen,
en de barrikade, loopgracht of abri, die het geschutsveld beheerschte,
voor de Fonteintje-eskouade te winnen. De repliek van De Bock
liet zich hieromtrent niet onbetuigd: « Aan deze groep 100ft Van
de Woestijne, dat ze in alle bescheidenheid, enz. zitten te werken.
Wij willen graag recht doen aan hun fijn talent, maar menen niet,
dat hun ivoren toren - de term is wat afgesleten maar blijft bruikbaar - betekenis heeft in onze tijd. Een verrijking van, een gisting
in het geestelik leven, welk leven zich dan niet alleen in gedichten
of dichterlik proza gaat uitwerken, maar een brede kultuur vormt,
brengt zulke houding niat. Wij zien er de vloek in van het epigonendom. »
Het opzet van Van de Woestijne bracht intusschen geen verandering, en de barricade bleef in handen van Ruimte. Maar de
schermutselingen duurden voort. Urbain zag in Karel van den
Oever een gemakkelik mikpunt, wijl deze door het aangenomen
wezen zijner kunst kwalitatief zwakker en waarschijnlik minder beginselvast zou gevonden worden dan de jongeren. Het was alzoo
Van den Oever, de overlooper, die de eerste door Van de Voorde
naar personen gemikte slagen te verduren kreeg. De giftigheid
dezer aanvallen verwekte opspraak in het jonge kamp. Hier een passage uit een opstel van Victor J. Brunc1air, in Vlaamsche Arbeid
van Sept. 1924 : - « In de stellingsoorlog tussen Van Nu en Straks
» en Ruimte is het verweer der 90'ers zeer mak gebleken in open
» veld. Dat kon moeilik anders uit hoofde hunner wankelbare schan» sen. In slagorde is de vijand afgedropen en kombineert ijverig
» een plan om die nieuwlichters te nekken. De verkenners zijn met
» een verdwaalde krijger in het hout slaags geraakt en omdat zij
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» voorlopig het vijandelik bolwerk niet konden slopen, wordt voor
deze onverlaat, die, 0 gruwel, vroeger in hun rangen heeft geI) staan, een galg opgericht.»
Intusschen was echter met deze aanval op Van den Oever het
bewijs gebracht, dat Van de Voorde, waar hij Van den Oever tot
mikpunt koos voor zijn aanvallen op het expressionisme, - dat
waren alle modernistische dichters hem, expressionisten - van
heel de nieuwe geest in de literatuur geen jota had begrepen. Was
in het begin het begrip gemeenschapskunst, als tegenstelling van
kunst-om-de-kunst, een werkelik verward begrip voor menschen
die zoo in of op de beweging vielen, verward uit hoofde van de schakeering, die beide artistieke kampen ook politiek scherp scheidde,
dan werd intusschen toch de diskutie verlegd naar een zuiver literair plan, waar de term geme,enschapskunst zijn reeds hoogeromschreven beteekenls van on-individualisties herhaald erlangde. Een
bijkomende komplikatie had aan de nieuwe verwarring bij de konservatieven schuld. Er was ook een tegenstelling impressionismeekspressionnisme. Terloops kunnen wij hier wijzen op het binnensmokkelen in de literatuur, en later ook in de muziek, in de bouwkunst en zelfs in de dekoratieve kunsten, van het begrip « impressionistisch», dat oorspronkelik in de schilderkunst thuishoort, en in
de andere kunsten gemakshalve dient om al wat niet ekspressionistisch is met een enkel woord aan te duiden. Ekspressionisme, in de
literatuur, bedoelde de veruiterliking van de innerlike bewogenheid
des dichters, de weergave van het in -zich volmaakte beleven (bewegen = leven, leven = bewegen) met als literaire middelen tot
veruitwendiging woord en ritme, en, in vele gevallen, typografische
schikking. Deze gedichten zijn naar inhoud niet gebonden aan een
anekdotisch-logisch feitenrelaas, en, naar de vorm, is prosodie hun
vreemd. Ekspressionisme en gemeenschapskunst kozen echter beide
den vrijen versvorm. (Voorbeelden van gemeenschapskunst zijn
Het Sienjaal van Paul Van Ostayen, De Boodschap, van Wies Moens.
Min of meer zuivere ekspressionistische gedichten hebben in Vlaanderen alleen Van Ostayen, in de periode der Feesten van Angst
en Pijn, en misschien ook een enkele maal Victor J. Brunc1air geschreven.) Het genre, dat Van de Voorde en de dichters van het Fonteintje bleven beoefenen werd op zeker moment ook impressionistisch genoemd. Deze dichters bleven den prosodischen versvorm
II
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gebruiken. Zoodat het uniform vrij algemeen de thuishoorigheid verried. Dus klassificeerde Van de Voorde alles wat niet in prosodischen
versvorm verscheen, onder een zelfde ekspressionistisch etiket.
Werk van zoo uiteenlopenden aard als dit van Moens, Gysen, Paul
Verbruggen, Van Ostayen, om maar enkelen te noemen en van
Van den Oever gezwegen, schoor hij over denzelfden kam en kwam
daarbij tot, om hun komisch effekt, merkwaardige resultaten. Zaak
was voor hem, dat al deze nieuwlichterij in vrijvers werd den volke
kond gedaan. Dit is ook het eenige punt van overeenkomst, buiten
de on-individualistische orienteering, dat deze dichters met elkaar
hebben. Van de Voorde is blijkbaar nooit in staat geweest een andere
dan deze versificatieve karakteristiek in het nieuwe werk te ontdekken en te identificeeren. Paul Van Ostayen ontzag zich nochtans
geen moeite om het Van de Voorde diets te maken. In een klaar
en zakelik artiekel, « Modernistiese dichters» getiteld en later opgenomen in zijn bij De Sikkel posthuum verschenen gebundeld
kritisch proza, zette Van Ostayen de onderlinge verhouding der
leidende modernistische vlaamsche dichters op frappante wijze uiteen,
waarbij hij zelfs Wies Moens een impressionist noemde. Van de
Voorde ging ongestoord voort het moderne werk af te breken, en dit
op zijn gewone manier, die ongetwijfeld heel wat ergernis heeft verwekt en die daarbij voortdurend het sinds 1921 doorgevoerd strategisch vooropzet liet blijken, dat niet met de kunst, - bij deze aanhanger van kunst-om-de-kunst doet het paradoksaal aan, - maar
met jan publiek en vijf of zes opkomende jonge dichters was begaan.
De titel van zijn thans in Vlaanderen verschenen bundel kritische opstellen, « Modern, al te modern», houdt reeds deze afkeuring à priori in, en duidt buitendien op een kurieuse mentaliteit
bij den schrijver dezer opstellen. Indien wij het Modern Woordenboek van Pater Verschueren erop naslaan, dan lezen wij dat modern
beteekent : van dezen tijd, eigen aan dezen tijd. Wanneer dus Pater
Verschueren zijn woordenboek modern doopte, dan wilde hij daarmee zeggen dat hij beoogd had de taal van dezen tijd te boekstaven.
Maar hoe zou Pater Verschueren een al te modern woordenboek
kunnen samenstellen, een boek waarin woorden die nog niet bestaan.
En hoe zou een dichter al te moderne gedichten kunnen schrijven,
waarin beelden, ontleend aan plantsoorten die nog niet groeien,
aan werktuigen, apparaten, enz., die nog moeten uitgevonden, aan
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landschappen en toestanden die pas in de toekomst zullen zijn, en
in deze gedichten gevoelens vertolken die onze nakomelingen zullen
hebben, niet als spekulatieve mogelikheid, maar per sé. Er is ook
een andere betekenis die men aan het begrip al te modern kan
hechten, nl. te eksklusief modern, dat deze al te moderne gedichten
dus te zeer van traditionalistische invloeden ontbloot zouden zijn.
Van de Voorde heeft echter zijn uiterste best gedaan dit te weerleggen,
zoodat deze beteekenis bij de keuze van zijn titel wel niet zal hebben
voorgezeten.
Al deze opstellen, veertig in getal, waarin het werk van talrijke
modernistische dichters wordt gewikt, gewogen, en te licht bevonden, verschenen tusschen I923 en I930 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Toen het op bundelen aankwam zag Van de Voorde
in; dat zijn inzicht zich in de loop der jaren wel eenigszins had gewijzigd. Daarom schreef hij een inleiding die hij stoutweg « Voorwoord bij wijze van Beginselverklaring» doopte, en betoogde daarin,
dat poezie is : « een soort alchemie van het woord, een orphischen
toover, een mystisch fluidum», kortom iets zeer subtiels. Waarin
gij en ik het volkomen met hem eens zijn. En thans met geen anderen waardemeter dan dezen uitgerust, op zoek naar de poezie in
het werk der ekspressionisten. Toch achtte hij het noodzakelik zijn
doodsvijanden vooraf nog met de gauwte een knauw te geven, door
erop te wijzen, dat poezie geen muziek is, en ook niet enkel een
kwestie van vorm, daar in alle tijden en in alle vormen zuivere poezie
werd voortgebracht.
Echter,reeds in het eerste opstel: Wies Moens, Landing, komt
de aap uit de mouw. Ziehier hoe Van de Voorde het zoeken naar
de poezie, die in alle tijden en in alle vormen werd voortgebracht,
verstaat. Hij stelt den modernist in Wies Moens aan de kaak, uit
hoofde zijner navolging van vroegere dichters. Het vrije vers van
Wies Moens komt nl. van Walt Withmann, en Van de Voorde vindt
minstens drie beelden bij Moens, die hij reeds vroeger, en wel bij
een noorsch, een fransch en een duitsch dichter aantrof. Hij verwijt daarom Wies Moens dat deze, niettegenstaande dit feit, toch
nog durft verklaren dat met de traditie dient gebroken. Anderzijds
ontdekt hij bij Moens een beeld, dat hij tevoren nog nergens aantrof:
« Ik zing de tobogganlijn van je hals», en noemt dit een buitensporigheid, die onweerstaanbaar komisch aandoet. Hij konkludeert
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verder, dat de gedichten van Moens een bloote opeenstapeling zijn
van dergelike beelden. Poetische inhoud ontbreekt, volgens hem, in
deze gedichten totaal. Ontdoet men ze van hun figuren, zoo Van
de Voorde, dan blijft er ongeveer niets van over. Nochtans heeft
Van de Voorde niet aan de mogelikheid gedacht dat poezie zou
kunnen ontstaan, dat er minstens een redelik aanvoelbare beteekenis
zou kunnen ontstaan, want ook die ontbreekt volgens hem geheel,
uit de onderlinge spanning van naast-elkaar gestelde beelden, zoo
als elders betekenis en poezie ontstaan uit onderling verband en
spanning van naast elkaar gestelde woorden. De feitelike inhoud van
dezen laatsten bundel van Wies Moens, en niet minder de titel,
zijn toch klaar genoeg een vingerwijzing naar het hoe-betrachten
van deze lyrisch-verklankte gebeurtenissen uit het leven van den
dichter : De jonge man, idealist, uit de gevangenis losgelaten, zwijmelt dronken het licht en de vrijheid in. Ontgoocheling wacht hem,
bezinning na de eerste roes. Hij volbrengt zijn dienstplicht, vlucht
op Zaterdag avond naar zijn Lieve-Vrouw-van- Troost, zijn meisje.
Wanneer hij zucht : « God, leer me werken zonder entoesiasme»,
dan ligt daarin al de mizerie van den idealist, die met zijn liefde voor
allen op de handen staat, maar de onverschillige wereld gaat hem
voorbij. Dan komt de inkeer, en stelt zich de werkelikheid naakt
voor Zijn oog :
Eens was ik geroepen voor een recht leven,
als een kanaal tussen hoge bomen, windstil en klaar,
maar het avontuur sloeg mijn leven stuk ...
De bundel kulmineert dan in de vereering van de verloofde, de toekomstige vrouw :
Er wordt zoveel van je gevraagd,
dat je moeder wordt, neerligt in pijn.
Toch is de idealist niet dood in hem
De lange deemoed is de weg naar u,
o Volk, moeder der geslachten.
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In de laatste gedichten komen ook godsdienstige motieven het
gebouw van 's dichters toekomstige levenshouding voltooien, waarvan de pijlers zijn : de vrOUWI het geûn, het volk, God. - De poetische gestalte dezer verzen resulteert niet uit een woord, niet uit
een regel, noch uit een gedicht, zij groeit en treedt naar voren uit
de ontwikkeling der thema's doorheen het geheele werk. Landing
is niet de beste bundel van Wies Moens, en zeker niet de literair
sterkste, integendee1. Het is ook niet deze bundel, die vele jongeren
in bewondering en liefde, het woord is niet te sterk, voor de figuur
en den dichter deed ontbranden en hen onder zijn invloed bracht.
Leven zullen deze verzen uit Landing zeker niet, tenzij door het
werk dat hun voorafging. Maar de wijze waarop Van de Voorde
dit tracht te betuigen is plat. Hij herleidt heel zijn kritiek tot een
paar kleingeestige vitterijen en maakt literatuur rond niets. De
beelden aan het moderne leven ontleend hebben het bij hem vooral
te ontgelden. Alsof niet alle dichters min of meer industrieele produkten van hun tijd tot beelden omwerken en zelfs direkt bezongen : denk aan de vaartuigen, wagens, ploegen, en dichterbij aan de
locomotief, alles komt hierop neer, dat Van de Voorde de poetische
bruikbaarheid der laatste nieuwigheden op dit gebied niet zoo dadelik inziet. Naar aanleiding van een idee van Wies Moens, als
zou Sint Franciskus, moest hij terugkeeren, niet enkel voor de vogels,
maar ook voor de aero's prediken, vraagt hij ûch af : « Als dat waar
is, waarom heeft Sint Franciskus dan ook niet gepredikt voor de
oorlogstuigen der middeleeuwen, stormrammen, katapulten, enz. De gevoelskurve, die Wies Moens de vliegende aero als een vogel
doet zien, en hem op het spoor zet eener analogie om dit poetisch
inûcht frappant te veruitwendigen, wordt door Van de Voorde
met een plomp manreuver (aero-oorlogstuig) plat gedrukt. Dat
Van de Voorde dezen laatsten bundel van Wies Moens verder stilzwijgend als de meest definitieve van dezen dichter doet doorgaan,
om in één slag ook het voorgaande werk, en den invloed daarvan,
teniet te doen, is onrechtvaardig van hem. Een andere zaak is, dat
Van de Voorde meer houdt bv. van Villon, een vagebond, enz.,
die echter zijn poeûe wist te doorhuuiveren met den adem der laatste
menschelike diepten. Maar wat zijn de laatste menschelike diepte.n
Van de Voorde zegt het voorlopig niet.
Hij vindt intusschen in de Loflitanie van den Heiligen Francis-
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kus van Assisi, door Marnix Gysen, een gelegenheid tot verder uitwerken ~ijner antipathie voor de moderne beeldspraak. Wanneer
Marnix Gysen de H. Franciskus noemt :
Getoet, plots, als van een romantiese jachthoren
door avondstraat van vrede
en een aantal naar beteekenis met het eerste verwante beelden laat
volgen, waarna deze kontrasteerende regels :
maar simpel als een volkswijs, genot voor duizenden,
en simpel als kinderdans midden volksbuurt
dan wil hij enkel de figuur St. Franciscus door beelden teekenen :
onrustbarend voor velen, vertroostend en opwekkend voor anderen.
Van de Voorde moge dan geen voorstander zijn van een poezie,
die erin bestaat een figuur met een overdaad van beelden te omhangen, dat ben ik zelf ook niet, en als zoodanig mogen hij en ik
onze voorkeur voor direkter lyrisch werk laten gelden, maar Van
de Voorde laat deze kwestie in het midden, en houdt over de beelden, door deze en alle andere jongere dichters gebruikt, een redevoering, waarin sirenes, autoklaxons, jazz-bands, verkeersagenten en
gescheurde trommelvliezen te pas komen. Per slot van rekening
noemt hij het gebruiken van deze aan de moderne wereld ontleende
beeldspraak een intellectueel snobisme, dat eigenlik geblazeerdheid
is. Nochtans, Van de Voorde heeft ook De Dwaze Rondschouw,
door Victor J. Brunc1air, besproken, maar gewaagt daar van geen
intellectueel snobisme, al is ook het werk van Brunc1air met moderne beelden doorspekt. Integendeel, na gezegd te hebben, dat
Brunc1air een onmeedogend proza schrijft, waarvan vele nummers
van Vlaamsche Arbeid ook hem laten ... genieten (die drie punten
zijn van hem), stelt hij zich voorzichtigheidshalve in de plaats
van een ingebeeld bewonderaar van Brunc1air's werk, en 100ft het
werk precies zoo als die ingebeelde bewonderaar het zou doen.
Toch waagt hij aan het slot van zijn opstel een paar regels om te wijzen op de schetsmatigheid van Brunc1air's werk, dat daarom niet
onsterfelik zal blijken. Het is een knap stuk diplomatie, wat Van
de Voorde hier ten beste geeft, maar eigenlik had ik hem liever eens
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kordaat tegen het ekspressionisme, het echte ditmaal, van wal zien
gaan.
Het werk van Van Ostayen zelf gaf hem hiertoe nog een kans.
« Het ware onbegonnen werk, zo vangt Van de Voorde zijn opstel
over Van Ostayents Gedichten aan, de lyriek van P. V. O. den maatstaf te willen aanleggen die geldt voor de poezie welke de beproefde traditioneele waarden tot bazis heeft.» (Hoezo, en de poezie in
alle tijden en in alle vormen dan?) Van de Voorde houdt zich dus
aan de maatstaf die hem door Van O.>tayen zelf werd verstrekt.
« Hij (V.O.) heeft getracht het poetisch fluidum, de poetic;che
substantie als het ware af te zonderen om dit eenige, waarom hetin een gedicht gaat, vrij van alle bijkomstigheid, vrij van literatuur,
absoluut rein en onvermengd te geven, lillend van onmiddelijkheid,
verblindend van zuiverheid, neerbliksemend van volstrekt oerwezenlijke poetische wezenheid.»
Het is de theorie der zuivere lyriek, en het daarbij aansluitende
dichtwerk zijn de verzen uit het Eerste Boek van Schmoll. Van
de Voorde echter konkludeert op deze theorie in averechtsche richting, bereikt als resultaat een halte een eind de weg op naar de kern
van het zuivere ekspressionisme, dat Van Ostayen zoo pas als een
overwonnen standpunt heeft achter zich gelaten, en citeert, ter illustratie van zijn betoog, een der minder degelike gedichten uit de
Feesten van Angst en Pijn.
Het Eerste Boek van Schmoll ziet hij reeds als een beweging
meer naar het traditioneele toe. Vele gedichten uit dit Eerste Boek
van Schmoll verschillen voor Van de Voorde - en voor mij niet zoozeer met deze uit de Feesten van Angst en Pijn. Maar waarom, tenzij het Van de Voorde erom te doen is het werk van Van
Ostayen bloot te bekampen en zijn invloed op de jongeren te niet
te doen, dan niet getracht deze gedichten, die wel· iets zeer merkwaardigs in zich hebben, op den voorgrond te trekken. Dat is toch
het minste dat men een dooden dichter en de Vlaamsche dichtkunst
in de gegeven omstandigheden verschuldigd zij.
Vorst, Vlerken, Rijke Armoede van de Trekharmonika, In
Gotieke Letters, Ogen, De Oude Man, dat deze gedichten en vele
andere uit het Eerste Boek van ~chmoll toch nog niet zoo dadelik
hunne bekoring zullen verliezen ligt hem aan de groote spanning
die de woorden onderling ontwikkelen, aan de keus der woorden
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%elf, die elk naar eigen waarde en zwaarte hun plaats in het gedicht
hebben, het ligt hem, kortom, aan den merkwaardigen, persoonliken stijl, die Van Ostayen :z:ich tot de zijne heeft weten te maken.
En dat is, voor een jong dichter, geen klein ding, ook al duidt deze
stijl door zijn stroefheid en germanismen op het model: de hoogduitsche taalpsyche. De beide groote dichters, die in Vlaanderen
school maakten, ik meen Gezelle en Van de Woestijne, hebben
beide een zeer persoonlike, een zeer eksklusieven stijl, de eene wes~
vlaamsch, de andere gallisch van inspiratie, maar die als een lich~
baak vormt waarrond hun resp. volgelingen zich bewegen. Van 0'3tayen was m. i. op weg formeel en ook naar gehalte een even groot
dichter te worden als een van deze beiden. De erkenning van de
poe:z:ie in zijn verzen was en is reeds een voldongen feit, getuigen
de talrijke jongere dichters, die hun lier op zijn geluid afstemmen,
en waarvan er minstens twee, ik noem Gaston Burssens en Willem
Rombauts, naar het woord van Van de Voorde-zelf weten wat poezie
is. Dat is het juist wat Van de Voorde dwars zit.
Naar poezie als deze van Het Sienjaal zou Van Ostayen ondertusschen wel niet zijn teruggekeerd. Indien Van de Voorde dat
meent, dan heeft hij in het wezen van Van Ostayen poezie in verband met hare ontwikkeling tot wat zij in laatste instantie was, geen
het minste inzicht. Naar vorm zijn de gedichten uit het Eerste Boek
van Schmoll veel meer gebonden verzen dan deze uit het Sienjaal,
terwijl naar inhoud uit deze laatste gedichten alle pathos, alle tranerigheid, alle wanhoop en ook alle liefde, kortom alle bewogenheid van het soort dat niet een ritmische, passielooze bewogenheid
is, werd geweerd.
Het is een verre weg
naar de passieloze berg
van het blote schouwen •••
Van het blote schouwen. Alles moest Van Ostayen fenomeen
worden, Van de Voorde denke niet, dat ik deze geesteshouding zou
stellen boven gelijk welke andere. Bij Van Ostayen was deze houding immanent aan zijn toestand, en dat had hij met groote dichters
gemeen, dat hij zich staande hield ondanks alles. Van de Voorde
of ik zullen nooit door het :z:ien van bolle boerewangen, waarin de
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adem uit boerelongen zich balt, worden aangegrepen en tot het schrijven van een Boeresharleston gebracht. Van Ostayen was wie en wat
hij was. Er zijn dingen die ik in hem onvoorwaardelik bewonder,
stilten en verstarringen die alleen de uiting kunnen zijn van een
groote, sterke zieL
Ik sluit hiermede het overzicht der besprekingen van leidend
modernistisch werk. Bij deze besprekingen bepaalde zich Van de
Voorde tot negatieve, afbrekende kritiek, die meer een zelfverdediging dan een aanval beteekende.
Het werk der jongeren, die, merkwaardigerwijs, allen iets van
deze modernistische knutselaars hebben gëerfd, al was het maar
een zinswending of een beeld, gaf hem tevens de gelegenheid tot
het verstrekken van raad. Maar dit maakte iets anders nog noodzakelik, nL het stellen van een norm, van een doeL Want het is gemakkelik tusschen de regels te konkludeeren tot he~ niet aanwezig
zijn van poëzIe in dit of dat gedich~, maar hoe wil men tevens den
onnoozelen zondaar weer de goede weg ophelpen, zonder hem
minstens met eenige nauwkeurigheid de ware richting uit te wijzen.
Het zal nu gauw duidelik worden.
In een opstel over De Doortocht, door Pieter G. Buckinx,
verwondert zich Van de Voorde over het feit, dat Wies Moens ook
reeds zoo vele navolgers telt, en hij meent dit te moeten wijten
aan een momenteel gebrek aan intellektueele vorming, een tijdelik
inzinken van het kultureel peil, bij gebrek aan genoegzaam geschoold literair inzicht, verwaarloozing der geesten onder de oorlog, enz.
Ik heb niet geweten, dat de leerprogrammas gedurende den
oorlog eenige verandering zouden hebben ondergaan, noch dat de
scholen, met uitzondering van een paar weken of zoo in 14 en in
18, gesloten zijn gebleven. Ik meen juist, dat de oorlog zeer vroeg
gestalte gaf aan vele jonge geesten, die noch min noch meer deden
dan de faljiet uitroepen der westersche beschaving, en die, niet,
zooals Van de Voorde, in den oorlog en de ontreddering zagen het
uit hun verborgenheid treden van ondermijnende demonische
krachten, maar de uitwerking van door menschen opgebouwde en
in werking gebrachte stelsels. Deze jongeren gaapten zich geen bult
op het bedrijf der duistere machten, maar riepen de touwtjestreklters-achter-de-schermen ter verantwoording. Dat de poezie van
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Moens en alle andere jongeren die in dez;en geest loskwamen, profetische allures aannam en het bijbelsche vers als eenig mogelik
uitingsmiddel, moet niemand verwonderen. Het was de aangewezen
vorm voor de stof van het ogenblik. Niet Moens bekoorde de jongeren, maar de geest van den tijd, die uit zijn verzen en uit deze
van zijn tijdgenooten sprak, de geest van offervaardig verzet sleurde
hen mee, en luidde opstand tegen de leugens waarmede militarisme en industrie de menschheid geboeid houdt, dezelfde leugens en
belangen, die, in Vlaanderen, de Vlamingen er onder houdt.
Van die spontane schoolvorming was veel minder poetiese kwaliteit dan de gehuldigde leuzen oorzaak.
Een Paul Rogghé, die sonnetten schrijft vol hoofdletters, en
« het Al wil in 't Niet van dezen dood », die hij vindt in « den langen
afvaart naar het Onvolbrachte » (d. i. de paringsdaad) dat is een kerel
naar Van de Voorde's hart; die het ver zal brengen.
De jonge vlaamsche dichters hebben, volgens Van de Voorde,
geen hart. - Wat zouden zij ermee aanvangen. Luisteren naar het
bloed dat er door stroomt, zegt Van de Voorde, en om te bewijzen
dat bv. André Demedts een waarachtige dichter in zich heeft, citeert hij van hem dit diepzinnige vers :
Laat nu mijn handen los : wat kan ten laatste baten,
want ik blijf ik, en gij blijft immer gij.
Ach, kom, de regen wil niet laten,
voor eeuwig onvervuld schrijnt dit verlangen toch in mlJ.
Dit is geen modernistisch jargon, Zle-Je, dat zijn de beproefde traditioneele middelen : de strijd der geslachten, eeuwig onvervuld verlangen, en zelfs het rijm ontbreekt niet. Zoo komen we
weer op bekend terrein.
In een volgend opstel, ditmaal over Wachtvuren, een tweede
bundel van Buckinx, die onverbeterlike modernist, voegt Van de
Voorde weer een steentje bij aan het torentje, waarin zijn eenig
ware poezie moet wonen. Geest en gemoed van heel een opkomend
geslacht, zegt hij, werden gevoed met valsche, konventioneele beeldspraak en met humanitaire leuzen, die oppervlakkig bleven en ondoelmatig (sic, zij hebben de wereldrevolutie niet ontketend) en
overigens alle essentieele kwesties van het leven, alle beangstigende
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vragen betreffende oorsprong, wezen en doeleinde van ons aardsch
bestaan voorbij gingen. Wat die essentieele levenskwesties zijn
weten we reeds, en hier hebben we nu ook een nieuwe definitie der
lyriek : zij moet de problemen van oorsprong, wezen en doeleinde
van ons aardsch bestaan eens eventjes in het reine brengen, of, bij
gebreke aan een mogelikheid daartoe, dan toch minstens zeer grondig rond het bestaan van deze problemen met den noodigen angst
blijven piekeren.
Wanneer Van de Voorde dan ergens anders de moderne kunst
karakteriseert als een teruggrijpen naar de primitieve ekspressievormen der poezie en de platte boerenfiguur die Pallieter is, voorstelt als het centrale werk dat het proces onzer moderne europeesche
(a. u. b.) levensvormen heeft gemaakt, dan denkt hij geen oogenblik na over de schreeuwende tegenspraak in al dat gerammel. Pallieter en de humanistische-vizioenaire poezie als broertjes samen
aan de rijstpapschotel der vergetelheid van alle aardsche abberaties.
Intusschen huldigt Van de Voorde in dezen tweeden bundel
van Buckinx niet het geestelike gehalte van het werk, dat is voorlopig van minder belang : het euvel waarin Buckinx nog verstrikt
zit is dat hij zich niet voldoende weet te ontworstelen aan de figuren
en wendingen, de themas en conventies, kortom aan het heele poetische jargon onzer modernisten, maar ... Buckinx gebruikt af en toe
reeds weer het rijm. En dus zal hij leven.
Zoo gaat de jeremiade verder rond het werk van verschillende
jongeren, een geweeklaag zonder eind, dat al die modernistiese,
humanistiese en verslibristiese schrijvelarijen hem zenuwziek maken, en een gepredik tot betrachting der ware poetiese waarden :
donkere klop, geslachten, enz. tot in den treure.
Daartegenover staat bij Van de Voorde een a priori simpatieke houding voor alle werk in prosodische vormen of dat hem
naar inhoud iets of wat verwant lijkt. Zoo is alles wat de « constellatie onder den naam van de dichters van tt Fonteintje» uitvoert,
simpatiek. Deze jonge heren « helpen elkaar met raad en daad, met
woord en geschrift, ze geven over elkaar voordrachten en lezingen,
en schrijven over elkaar herhaaldelik zeer sympathieke artikels, en
met de verschijning van Richard Minnets In den Zoeten Inval
staan we voor het niet minder sympathiek feit, dat twee van hen het
werk van een derde hebben gedrukt en uitgegeven.»
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Wanneer deze zelfde onderlinge bijstand ûch bij de modernen
voordoet, nl. tusschen Van Ostayen, Brunc1air, Burssens, e. a. die
ook over elkaar herhaaldelik simpatieke artikelen schreven, dan is
dat aan de heer Van de Voorde blijkbaar niet simpatiek, want hij
rept er niet van.
Bij zijn bespreking van het werk van jongere modernisten zijn
volgens hem enkel diegenen blijkbaar tot iets geroepen, die in hun
verzen ook al eens van hun meisje gewagen. (André Demedts, zie
hooger, Pieter G. Buckinx, Wachtvuren, Jan Vercammen, Eksode,
Frank Van den Wijngaert, Kaleidoskoop.) Hij gaat echter uitsluitend slechts bij jongeren naar deze iets of wat erotisch getinte ele. menten op zoek. Werk van, laat ons zeggen oudere modernisten,
die het met hem aan de stok hadden (Van Ostayen, Brunc1air) is
slecht en knoeiwerk, zij het erotisch of niet. De heer Van de Voorde hoopt blijkbaar, door de jongeren te wijzen op het voortreffelike
van erotiek in de dichtkunst, ze te brengen tot het schrijven van meer
uitsluitend erotisch getinte verzen, die dan .,tilaan ook op invloed
van hem (vandevoordiaansche) zouden gaan wijzen. Prosodie en
erotiek, sine qua non.
Hoe is dit verder ook te verklaren dat Van de Voorde, die er
als de kippen bij is om alle vrijvers te kwalificeeren als navolging
van hetzij Moens, hetzij Van Ostayen (waarbij in een paar gevallen
hij zich bedriegt) uit dit oog niet schijnt te zien waar het geldt gebonden en rijmende verzen thuis te wijzen. Omdat De Marest een
ûjner gedichten noemt : « Met een gouvernante in het park», haast
ûch Van de Voorde erop te wijzen; dat deze tietel meer aan Marnix Gysen doet denken dan billik is. Dat de rest van het gedicht,
naar vorm en toon, een zeer getrouwe pastiche, maar konstruktief
sterker, is van Richard Minne's « Villegiatuur », schijnt hij niet eens
op te merken.
Dat hij zich, ondanks zijn ijver, toch nog bedriegt in het opsporen van de invloed van oudere modernisten in het werk van
dito jongeren, blijkt uit zijn aanhaling van een versje uit Gaston
Burssens' Klemmen voor Zangvogels, in welk versje de eindklank
van een regel de eindklank van en daarom de hee1e volgende regel
bepaalt, iets wat Van de Voorde terecht een wezenloos, ongelooflik
kinderachtig spelen met woorden heet, maar daar dan, niet terecht,
aan toevoegt: in het spoor van Van Ostayen. Nog in hetzelfde op-
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stel citeert hij dan een gedicht waar de faktuur à la Van Ostayen
(Mythos) dik opligt, en noemt het een beter stuk van Burssens,
een van deze die soms hebben een ritmenval (Van Ostayen noemde
wat Van de Voorde hier bedoelt kadans) een aksent van doordringende melankolie, die deze betere stukken zeer gunstig onderschei den van alles wat Gaston Bursens tevoren presteerde.
Op een andere plaats treedt weer een ander Van de Voorde's
voorkeur bepalend element op het voorplan.
Lang genoeg was ik de trieste beul
van wie met liefde mij omgeven.
Mijn hart is als een schuit in harde kamp gehavend,
en 't is mijn eigen storm, die het in duigen deukt.
Dit zijn, volgens Van de Voorde, bovenste beste verzen niet
enkel van Mauritz De Doncker ( zij zijn uit zijn bundel Gedoofder Vuren As) maar van de heele jonge Vlaamse dichtkunst. Hoe
de dichter De Doncker zich tot zijn omgeving en tot zichzelf verhoudt kan mij in deze koud laten, zaak is dat van de Voorde Van
dit soort ongesintetiseerde konstataties, naar zijn woord de kommunicatieve aktie ondervindt die het voorrecht is van de waarachtige
poëzie.
Resumeeren wij. Van de Voorde, die in zijn beginselverklaring
zet; dat poezie iets zeer subtiels is en dat ware poezie in alle vormen
en in alle tijden werd voortgebracht ontkent de bruikbaarheid van
het modern beeldenmateriaal en jargon, niet na motiveering, maar
a priori, en blijkbaar gaat zijn antipatie meer naar de dichters in
kwestie dan naar het werk. Idem wat het vrije vers betreft. Niet
het vrije vers valt hij aan, maar het vrije vers van Wies Moens,
Paul Van Ostayen en Cs., want bij sommige jongeren geeft hij de
aanwezigheid toe van waarachtige poezie in hun nochtans vrije
verzen, terwijl hij deze aanwezigheid bij de modellen ontkent, en
verder deze modellen op alle literaire en niet literaire gronden naar
het leven staat (blz. 196).
.
Konklusie is dat blijkens de gekonstateerde tekortkomingen in
dit krities (als zoodanig) werk van Van de Voorde, het doel niet
is het opsporen van de poezie, maar wel het doodverven van het
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literaire werk van bepaalde auteurs, en een poging tot opdringen
van het eigen inzicht aan jongeren.
De in I92I tusschen Van Nu en Straks en Ruimte geopende
polemiek wordt aldus nog na de dood van den bizondersten tegenstander door Urbain Van de Voorde, thans met blijkbare hoop op
uiteindelik sukses, voortgezet.
Van de Voorde stelt aan het werk der jongeren als conditie voor
zijn erkenning, buiten de prosodischen versbouw, de behandeling
der volgende thema's : donkere roep van het bloed, - eeuwenoude
strijd der geslachten, - beangstigende vragen betreffende oorsprong, wezen en doeleinde van ons aards bestaan. (Gezwegen van
«'s levens laatste diepten, 's mysteries laatste geheimenissen ».)
Deze en andere verwante kriteria nu sluiten in zich een standpunt, het individualistische, dat de Ruimte-groep al van te voren
achter zich liet. Of dat afleggen van het individualistische standpunt met zich brengt een verenging, dan wel een verruiming van
den poetischen horizont is een kwestie die door Van de Voorde
niet wordt uitgemaakt. Hij is ook te zeer onontvankelik, te zeer gesloten voor het moderne werk, waarvan de essentie hem nooit heeft
geraakt, dan dat hij deze kwestie onbevangen zou kunnen behandelen.
De jongeren blijken intussen met al deze dingen, donkere roep,
strijd der geslachten, beangstigende vragen, weinig aan te vangen.
Ik wil hier een vers citeeren van Willem Rombauts, dat m. i. hun
standpunt over het algemeen nogal duidelik omschrijft
Engelen schuiven de einders open,
bacchanten plooien ze dicht.
In de plaats van den donkeren roep van het bloed hebben de
jongeren zelftucht, die zelfbeschouwing en zelfkontrole nodig maakt.
Het individualisties gepieker over het weerbarstig gemoed enzoomeer kennen ze. De eeuwenoude strijd der geslachten is bij hen vervangen door een geest van geduld, verdraagzaamheid, vereering
van de vrouwen offervaardigheid voor het kind. Met een flodderdel
trouwt men niet, en als men bij dit soort om poetische inspiratie
gaat, dan zijn er nog andere fizische handelingen, die met evenveel
recht op onze lyriese gestemdheid aanspraak kunnen maken. Er
blijft buiten huis ook genoeg reden tot krakeel.
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Ook die beangstigende vragen omtrent oorsprong, wezen en
doeleinde van ons aardsch bestaan werden voor circa 2000 jaar reeds
min of meer beantwoord, althans, voorlopig hebben wij er nog niets
beters op gevonden, en in de plaats van twijfel en wanhoop hebben
de jongeren doorgaans in hun bagage een optimisme dat verder
reikt dan de tribulatien en de nooden van deze pleisterplaats, die
de wereld is. Allen zijn niet konfessioneel katholiek, al schijnt Van
de Voorde te gelooven van wel, maar ik meen beslist te kunnen zeggen, dat zich onder hen geen enkel atheïst bevindt. Hoe is zoo iets
als een atheistisch dichter ook denkbaar. Katholiek, pantheïst of
agnostikus, het verandert al weinig aan hun wereldbeschouwing en
levenshouding. Minstens zes en misschien acht op de tien geboden
zijn universeel en bindend voor allen.
Dat daarbij de jongeren niet altijd zeer persoonlik gekleurde
verzen schrijven ligt voor de hand. Deze vernieuwing is meer een
geestelike, op het huidig ogenblik, dan een formeele. Dat ik een vers
van Willem Rombauts citeerde, 10t duideliker situeering van het
standpunt der jongeren, heeft literair geen betekenis. Rombauts'
verzen duiden al te zeer op invloed van Van Ostayen. Maar bij hem,
als bij de meeste anderen, is de invloed meer formeel dan geestelik,
een euvel waaraan, in aanmerking genomen, dat al deze jongeren
jong zijn, in de toekomst wanneer deze jongeren uit den chaos der
moderne begrippen en gevoelscentra klaarheid, hun klaarheid, zullen hebben gepuurd, naar ik hoop gaandeweg zal verholpen worden.
Dat zij zich hiertoe moeten bepalen tot het beûngen der vandevoordiaansche thema's, en hun modernistisch jargon moeten
omruilen tegen een ander, dat het noodig maakt zulke woorden als
licht, heil, schoonheid, kwaad, enz., met hoofdletters te schrijven
en verder evolueert rond vage kriteria als het Al, het Vergankelike, het Niet, het Noodlot, het Avontuur, enz., dat zij, hiertoe,
het alomvattend humanistisch element in hun poeûe moeten vervangen door het door Van de Voorde gemanifesteerde saamhorigheidsgevoel met zekere van Gods kreaturen wat ik (ja, Marsman,
die is goed t) welvoegeliksheidhalve klein-humanisme zal noemen,
meen ik nochtans niet.
WILLEM VAN DEN AKER.
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We hebben van dit artikel kennis gegeven aan den heer Urbain
Van de Voorde, met verzoek, in antwoord op deze kritiek, zijn standpunt nader te ontwikkelen. Hier volgt het schrijven dat de redactie
hierop ontving :
Brussel, 30 Juni I 93,2.
Waarde Redactie,

Ik zend U hierbij, in dank, het artikel van den heer van den
Aker terug. Niet minder dank ik U, voor de gelegenheid die U mij
geeft op dit stuk te antwoorden. Ik zal er echter geen gebruik van
maken. De principieele quaesties, die den heer van den Aker, na
Moens, na Musch, na Brunc1air, na V. Ostayen e. d. aanraakt, worden door hem niet op nieuwe wijze belicht en mijn eigen opvattingen dienaangaande heb ik vroeger reeds voldoende laten kennen.
De heer van den Aker getrooste zich de moeite de opstellen van
Critiek en Beschouwing I even te herlezen. Ik heb inzonderheid
geen lust, die oude koeien van een Vlaamsch-nationaal getinte gemeenschapspoëzie, waarover geen mensch zich nog bekommert,
opnieuw uit de gracht te halen... Ze rusten in vrede! De eenige
Vlaamsche dichter, die iets in den aard van Vlaamschgezinde en
tevens strijdend gemeenschapslyriek gegeven heeft, is René de Clercq
in zijn Noodhoornverzen, en deze wordt, 0 vreemde inconsequentie, door de modernen, duurbaar aan het hart van den heer van den
Aker, stelselmatig doodgezwegen. (Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat ik R. De Clercq een groot dichter acht.) - En daar
waar de heer van den Aker zich op de wegen der detailcritiek of liever tegencritiek - begeeft, wensch ik hem natuurlijk niet te
volgen.
Het eenige dat mij een oogenblik tot verzet heeft geprikkeld,
zijn de waarlijk grandiose domheden die de heer van den Aker op
het gebied der, laat ik maar zeggen, literair-historische feiten zonder blikken of blozen neerschrijft. Men zou bijna moeten denken,
dat hij een tijdlang in een maanprovincie heeft doorgebracht, zoo
weinig schijnt hij te kennen van de eigenlijke toedracht der zaken.
De heer van den Aker schijnt te meenen dat het de groep van « ft
FonteIntje» en ikzelf geweest zijn die de zoogenaamd modernen hebben aangevallen. Het tegendeel is waar. Slechts nadat Mussche,
Moens, K. v. d. Oever stelling hadden genomen tegen mijn eerste
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lyrisch werk, heb ik gemeend ook eens mijn opvattingen te mogen
neerschrijven (De eeuwige lyriek). En het is maar toen ik vaststelde,
gedurende de gansche polemiek die toen plaats greep en waarin ook
Brunc1air en Van Ostayen zich mengden, hoe zwak mijn tegenstrevers polemisch en dialectisch waren, hoe ze allen verwarden en,
enfin, een klagelijk figuur sloegen, dat ik eindelijk zelf het offensief heb genomen. (Dit was toch goede strategie, meen ik, om in
de terminologie van den heer van den Aker te blijven!) Dit alles
weet U, en weet eenieder die deze dingen eenigszins aandachtig
heeft gevolgd. Nutteloos dit alles weer op te rakelen, te meer dat
eenigen mijner vroegere antagonisten overleden zijn en het thans
maar beter is die dingen te laten rusten. Dit is b. v. de reden waarom ik mijn stuk « Moderne Maanziekte», destijds in « De Stem»
tegen K. v. d. Oever geschreven en dat ik, zuiver formeel, verreweg
mijn beste polemisch artikel vind, niet in mijn verzamelde critiek
heb opgenomen. Ik meen aldus kiescher geweest te zijn dan de
heer van den Aker, die dezen fellen gedachtenstrijd weder oprakelt.
Doch waar het met den heer van den Aker heelemaal niet meer
in orde is, dat is waar hij bewijst geen ironie te verstaan en de dingen
voorstelt alsof de dichters van 't Fonteintje en ik zooveel zielen
in een zak geweest waren of zijn! Indien hij wist hoeveel kwade
woorden mij dit volzinnetje betreffend dien « onderlingen bijstand»
heeft bezorgd en hoeveel geniepige tegenwerking vanwege de ...
aangeslotenen ik daarop te verduren heb gehad, waarlijk, hij zou
nogal verbluft staan kijken! En dan die vaderhand die Karel van
de Woestijne mij boven het hoofd zou gehouden hebben! Het spijt
me zeer het te moeten schrijven, maar v. d. Woestijne heeft nooit
anders gedaan dan mijn werk eenvoudig genegeerd. Aan geen enkel
mijner boeken heeft hij ooit een bespreking gewijd. Nooit heb ik
van hem een woord van aanmoediging of van literaire sympathie,
openbaar noch privaat, gekregen - inregendeel! De heer van den
Aker zinspeelt op een stuk van K. v. d. Woestijne in de N. R. C.
waar deze het heeft over de dichters van het toenmaals pas verschenen « Fonteintje» : de heer v. d. Aker had kunnen vaststellen
dat mijn werk in dit opstel niet wordt vernoemd, ofschoon de
« Haard der Ziel» toen ook maar sinds enkele maanden verschenen
was en in elk geval de aandacht had gaande gemaakt. Neen,
waarde Redactie, ik heb in alles steeds zéér alleen gestaan,
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in Vlaanderen ten minste, in alles wat de literatuur betreft, zeer,
zeer eenzaam geweest, en is er mij in mijn critiek soms hier en daar
een bitter woord ontvallen, dan is da~ ten slotte zeer verklaarbaar.
En de vijanden die mij met open vizier bestreden zijn diegenen
niet waartegen het verweer het moeilijkst was, dat spreekt vanzelf!
Dat alles heeft mij echter al zeer weinig van mijn stuk gebracht :
ik weet bij voorbaat, dat men op literair gebied zoogoed als op alle
andere alleen op zichzelf te rekenen heeft, dat het goede werk trots
alles vroeg of laat zijn weg vindt en dat met het minderwaardige
de tijd zeer korte metten maakt, trots alle propaganda der vrienden
en zonder dat de vijanden daartoe een handje hoeven toe te steken.
Maar ik dwaal af. Ik zal, zooals gezegd, maar liever niet antwoorden op den uitval des heer en v. d. Aker, om alle deze bovenstaande redenen, en ook omdat de man hier en daar blijk er van geeft
aan zekere culturee1e quaesties nog niet heelemaal toe te zijn. Men
polemiseert alleen met zijns gelijken ...
Nog eens met besten dank voor de mij geboden gelegenheid
en van harte steeds
uw dn.,
VAN DE VOORDE.

P. S. - Bij het herlezen van dezen brief merk ik, dat ik tenslotte toch eenigs-

:tins geantwoord heb. Wilt U dezen brief maar als antwoord plaatsen? Ga uw gang!

c.

Bu ysse overleden.

Na De Clercq en J. Hammenecker, thans C. Buysse. Het
heengaan van dezen forschen verteller, dien we pas gehuldigd
hadden bij zijn zeventigsten verjaardag, is voor de vlaamsche
letteren een zwaar verlies.
De Heer schenke hem den vrede.

6I9

Sint Elisabeth (I)
(Fragment).
Al van af de eerste tijd, dat Elisabeth op de Wartburg vertoefde~
toonde zij zich een vlug, vroolijk meisje, dat goed met de anderen
kon meedoen. Aan vriendinnen ontbrak het haar niet. Telkens weer
moest ze hen de kostbare geschenken doen zien, die ze van thuis
had meegekregen : glinsterende diademen en kronen met edelsteenen
bezet, zeldz;aam kristal vaatwerk, waarin het zonnelicht alle kleuren
tooverde, velerlei kleinodiën, en zijden en purperen gewaden in groote
hoeveelheid. Of haar vader dan rijker was dan de landgraaf, vroegen
haar nichtjes nieuwsgierig, verblind door zóóveel schittering. Want
hoe weelderig men ook aan het hof van landgraaf Herman leefde,
geen van zijn kinderen bezat zulke kostbaarheden als deze kleine
prinses. Maar Elisabeth schouwde bij die vraag met groote, vochtige
oogen voor zich uit, plots pijnlijk herinnerd aan wat zij zoo jong nog
had moeten achterlaten. Temidden van al haar schatten, voelde zij
zich armer dan wie ook.
Toch had Elisabeth iets in haar aard, waardoor zij zich aanstonds
van haar omgeving onderscheidde. 't Gebeurde, wanneer zij met
haar nichtjes en vriendinnetjes toevallig in de buurt van de kapel
aan 't hinkelen was, dat zij hen gaarne ongemerkt naar binnen lokte,
om even neer te knielen. En zoo haar dit al niet gelukte, kuste ze
tenminste drempel en muren. « Laten we eens meten, wie van ons
't grootste is!» klonk soms haar jubelende meisjesstem over het
wijde slotplein. En terwijl ze haar jeugdig lijfje plat op de grond
uitstrekte, maakte ze snel een paar kniebuigingen in de richting
van het tabernakel. Eens ook was haar liefste speelgenoote Guda,
die een jaar ouder was dan zij, Elisabeth heimelijk naar de kapel
gevolgd, om te weten te komen, wat ze daar toch zoo dikwijls doen
ging. Achter een pilaar verscholen, had ze toen gezien, hoe het kleine
kind met een dik psalterboek, dat ze nauwelijks met bei haar handjes
kon dragen, telkens voor het Allerheiligste neerknielde en dan eenige
oogenblikken als in gedachten op de treden zitten bleef. Zoo scheen
(1) Op vierjarige leeftijd verliet Elisabeth het ouderlijk huis en kwam naar Thüringen, waar zij zich verloofde met de elfjarige graaf Lodewijk.
Rietvelde. - 1.
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het haar een zoete noodzaak den ganschen dag op allerlei WIjzen
aan God te denken.
Nog meer had men opgemerkt. Hoezeer ook opgaande in spel
en vertier, kon Elisabeth midden onder de reidans eensklaps ophouden. Als men haar dan verwonderd vroeg, waarom zij dit deed,
gaf zij lachend, maar niet zonder kinderlijke ernst ten antwoord :
« Eén dansje is voor de wereld genoeg : van de andere zal ik mij
terwille van O. L. Heer onthouden. )) Haar nichtjes, Agnes en Sophie,
en ook anderen, vonden dat dan flauw en overdreven en noemden haar
plagend een nonnetje. Doch ernstig kwalijk nam men het haar niet.
Eén ding kon echter de meesten in Elisabeth minder bevallen.
Ze hield ervan om met arme, vieze kinderen om te gaan, die uit
Eisenach in de buurt van het kasteel kwamen spelen. Ze lachte en
praatte met hen alsof 't haar eigen broertjes en zusjes waren en wanneer ze geld in haar beursje had, deelde ze alles aan hen uit of liep
ook naar de spijskamers en keukens, om de resten van het maal
voor hen bijeen te zamelen. Zooiets kwam toch voor een prinses
niet te pas, meenden de anderen, en brachten het over aan haar
pleegmoeder, de landgravin Sophie. Ernstig sprak deze er Elisabeth
over aan. Dat ze van de armen hield, zei ze, was prijzenswaardig :
ook zij hield van hen, dat wist Elisabeth wel, maar daarbij diende
zij toch altijd haar stand in 't oog te houden. Ze kon evengoed een
van haar dienaressen, lsentrudis of lrmingardis, voor de bedeeling
laten zorgen en dan de kinderen doen weten, dat de prinses hen dit
zond. Maar zelf moest zij zich met hun gezelschap niet inlaten :
zóó waren nu eenmaal de gebruiken. - Doch toen Elisabeth, al
enkele dagen daarna, het gebod overtrad en weer even vertrouwelijk
met de kinderen omging als vroeger, kon de landgravin er niet toe
komen, tot harde maatregelen over te gaan. Trouwens, dat zou toch
al weinig baten. Want wat de kleine prinses zich eenmaal in haar
hoofdje had gezet, dat moest ook, koste wat 't kost, gebeuren. Daarvoor kende haar pleegmoeder ze nu wel voldoende.
Langzamerhand begon Elisabeth een ander kind te worden
dan men haar tot nog toe had gekend. Niet alleen werd zij grooter
en rijziger, maar ook bleek zij dagelijks meer ongevoelig voor de
vermaken van haar leeftijd. Haar lach klonk niet meer zooals vroeger;
ze deed stil en afgetrokken, alsof ze ineens veel ouder geworden was.
Uren achtereen kon ze eenzaam mijmerend in een donkere hoek
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van het slotplein staan, het hoofd op de borst gezonken. Het ontging
haar vriendinnetjes niet. Voorûchtig, met schuwe blikken sloegen
zij haar gade, stootten elkander aan en vroegen fluisterend wat het
toch wel met haar wezen mocht. Zeker had ze verdriet .•.
Elisabeth had verdriet. Een avond, toen de schemering reeds
daalde en de hooge kinderstemmen ijl vervloeiden in de zuivere
lucht, had de landgravin Elisabeth bij ûch op haar kamer ontboden.
Nog rood van het spel en met schitterende oogjes was de prinses
tot haar gesneld, dartel en uitgelaten, zooals kinderen bij avond
soms kunnen zijn.
« En meisje, heb je prettig gespeeld?» begon Sophie belangstellend, terwijl ze zacht haar arm om Elisabeth schouders legde en het
donkere kopje wat naar ûch toeneeg.
Elisabeth knikte.
« En wat heb je allemaal gespeeld?»
Toen kwam ze los. « Eerst hebben we moedertje gespeeld. En
toen hebben we gekaatst en toen hebben we blindemannetje gespeeld
en ik heb driemaal gewonnen. En toen zijn we naar Lodewijk en
de jongens gaan kijken, die riddert je deden en we hebben toen
zoo gelachen. En Lodewijk heeft beloofd, dat hij voor mij in 't bosch
een echte, heusche leeuw zou doodschieten.»
« Maar, maar! »••• Sophie zag afwezig voor zich uit, zuchtte
even. - « Je bent hier, geloof ik, wel graag, is 't niet?» vroeg ze
na eenige oogenblikken.
« En of, tante, ik zou niet eens meer naar huis terugwillen.
't Is hier veel prettiger!»
Weer zag Sophie voor zich uit, durfde geen aanvang maken met
het vreeselijke wat zij het kind had mee te deelen. Peinzend streelde
ze Elisabeth's haren. Tenslotte besloot ze, het toch maar te zeggen:
« Nu meisje, je mag altijd hier blijven .•• tante zal immer goed
voor je zijn en evenveel van je houden als van Agnes en Sophie •.•
ook als je eigen moedertje niet meer zou leven.»
« Maar die leeft toch nog, niet tante? » vroeg Elisabeth bruusk
met een zekere angst in haar oogen, alsof ze plots vaag iets vermoedde.
« Luister eens, liefje,» herbegon Sophie moeilijk, terwijl ze het
kind nog dichter ~egen zich aansloot. « Je moet nu eens heel braaf
en flink zijn. Tante moet je iets droevigs vertellen. Moedertje is
naar O. L. Heer gegaan om veel voor je te bidden, dat je ••• » Verder
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bracht zij het niet. Alle kleur was eensklaps van Elisabeth's gezicht
geweken, haar jeugdige trekken waren smartelijk verwrongen, ze
klappertandde. Dan met een smak wierp ze haar hoofd in Sophie's
schoot en brak uit in een wild en ontstuimig snikken. Heel haar
lichaam schokte, ze wrong en kronkelde zich naar alle kanten of
Sophie ze al liefdevol streelde en haar moederlijk met zoete woorden
trachtte te troosten, Elisabeth viel niet te bedaren. De landgravin
zelf moest zich op de lippen bijten en durfde ze tenslotte niet meer
aanzien : zoozeer greep de duistere wanhoop van dit hartstochtelijk
kind haar aan. En toch, het ergste had ze Elisabeth nog verzwegen :
hoe haar moeder Geertrudis om haar heerschzucht en blinde
begunstiging van haar broer Berthold het slachtoffer was geworden
van opstandige onderdanen, die ze verraderlijk hadden vermoord.
Maar dàt behoefde Elisabeth nu nog niet te weten ...
Als het kind zich eindelijk had moegeschreid en ongemerkt
op Sophie's schoot was ingeslapen, liet de landgravin ze voorzichtig
opnemen en haar zóó, geheel gekleed, te bed brengen. Na een korte
poos scheen zij rustig te sluimeren. Doch midden in de nacht werd
Elisabeth verontrust door een angstige droom. In een groot, laaiend
vuur zag ze haar moeder voor zich, die jammerend om hulp smeekte
en naar haar kind heenreikte. Bevend trachtte Elisabeth ze aanstonds
bij een hand te vatten, doch een onzichtbare macht hield haar tegen.
Dan verdween het gezicht, even plotseling als het gekomen was.
Elisabeth werd wakker, rechtop in haar bed gezeten, het gelaat nog
nat van de tranen. Eenzaam, donker en koud : het groote vertrek,
waarin zij lag. Een onweerstaanbare schrik greep haar aan. Ze begon
te roepen, te roepen om haar moeder, om haar tante, om Guda,
om J,..odewijk... doch niemand die haar antwoord gaf. Andermaal
brak zij uit in een hartstochtelijk snikken, bijtend in haar kussens.
En zóólang heeft ze toen geweend en gebeden, tot ze haar moeder
weerzag, maar nu stralend van geluk en die haar zeide, dat ze de
glorie des hemels was binnengegaan.
Evenwel was 't niet alleen het verlies van haar moeder, dat
Elisabeth zoo zwijgzaam en nadenkend maakte. Ook op de Wartburg
was er sinds haar komst wel veel veranderd. Landgraaf Herman,
vroeger zoo vroolijk en luidruchtig, was een somber man geworden,
met wie nauwelijks meer viel te praten. Norsch wees hij zijn beste
vrienden één voor één de deur, liet alle feesten aflasten en vond in
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hoegenaamd niets meer afleiding. De steeds zeldener keeren, dat
hij nog in de familiekring verscheen, zag hij er immer meer vermagerd
en vervallen uit. Met doffe, wezenlooze blik zat hij zwijgend bij
de haard voor zich uit te staren, het gelaat grauwen verschrompeld,
de mondhoeken smartelijk geplooid. Eten deed hij weinig of niet.
Tot vier-, vijfmaal toe zetten de pages hem de meest uitgezochte
spijzen voor : tevergeefs, onaangeroerd moesten zij alles weer wegnemen. Zelfs de delicaat opgemaakte schotel pauwevleesch, dat
vroeger toch een van zijn grootste lekkernijen was, raakte hij slechts
zelden aan. En dan was hij altijd nog zóó verstrooid en onhandig,
dat hij de helft over zijn kleederen morste.
Tenslotte verscheen hij nergens meer. Maar een enkele maal
liet hij onverwacht Elisabeth bij zich roepen, boven in de weelderige
zaal vol grillige Oostersche voorwerpen, zilveren spiegels en kleurige
tapijten, vazen en kromzwaarden met ivoren en gouden gevesten,
die de kruisvaarders, naar haar verteld was, uit verre landen voor
de landgraaf hadden meegebracht. Op een hoog, eikenhouten ledikant,
overhuifd door een blauwsatijnen baldakijn, lag hij daar, onrustig,
het hoofd naar de muur gekeerd en met verwarde haren. Haar pleegmoeder of de hofkapelaan Berthold, die aan zijn bed waren gezeten,
beduidden de prinses dan zachtjes een of ander geliefd lied te zingen,
van Wolfram von Eschenbach of Walter von der Vogelweide, dat
Herman gaarne hoorde. Zonder dralen deed Elisabeth wat men haar
vroeg. En als haar zuivere stem dan zoet als klaterend water door
het vertrek vloeide: hoe popelde haar hart, wanneer ze ervoer, dat
die vermoeide, pijnlijke trekken zich langzaam onder haar zang
ontspanden en er één stonde althans iets als van een zachte glans
over gleed. Maar dan kon de landgraaf haar plots zóó wild en vreemd
naar zich toehalen en ze met kussen overdekken, dat Elisabeth er bang
van werd en zich eerst verlicht voelde, wanneer zij weer gaan mocht.
Er lag nog een zieke op de Wartburg : Herman's oudste zoon
uit het tweede huwelijk met Sophie : een jongen van nauwelijks
vijftien jaar. Van ver over de Thüringer grenzen, uit Goslar en
Hildesheim had men de befaamdste geneesheeren voor hem ontboden,
mede ook om ze over, de toestand van de landgraaf te raadplegen.
Kosten noch middelen werden aan beiden gespaard. Doch voor
de landgraaf waren geen kruiden gewassen : het was een zielsziekte,
verklaarden de mannen der kunst, waarvoor slechts geestelijke middelen
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konden baten. Evenwel, ook de jonge graaf vermochten zij niet te
helpen en al de weerzinwekkende medicijnen en pijnlijke snijdingen,
die zij hem deden ondergaan, hadden geen ander gevolg dan dat
de ziekte dagelijks verergerde. Op de laatste Decemberdag van 't
jaar 1216 stond zijn lijk boven aarde. Elisabeth was juist groot genoeg
om hem in de kist te zien liggen : zijn slank, uitgeteerd lichaam
als haast w~ggedoken onder de veel te groote wapenrusting. En
terwijl ze hem beschouwde, moest ze denken, hoe hij vroeger met
haar gespeeld had : ze hoorde weer zijn sterke jongenstem, als hij
lachtte en schertste met Lodewijk en kon maar niet begrijpen, dat
die vale lippen zich nimmer meer zouden openen, die gesloten
oogen haar nooit meer zouden aanzien. Hoe had het evengoed Lode
wijk kunnen zijn, dacht ze... Ineens besefte zij alles veel dieper;
ze werd angstig van de gedachten, die nu plots in haar opkwamen
en 't maakte haar alles nog stiller en droeviger. Nochtans weende
zij niet. Maar in de lange winteravonden, die nu volgden, wanneer
ze met haar nichten en dienaressen in het vrouwenvertrek vol donkere
schaduwen te spinnen zat en het gesprek maar niet wilde vlotten, kwam
haar telkens weer dat vers van Walter von der Vogelwëide in het
geheugen, dat ze hem eens zelf aan een feestmaal had hooren zingen:
(( De wereld is van buiten lieflijk, wit en groen en rood,
maar zwart gekleurd is zij van binnen, donker als de dood.»
Wat al het aardsche wisselvallig was ... Hoe broos en wankel
dit kleine leven, waarop men zooveel grootsche verwachtingen
durfde bouwen. In gestalten van vleesch en bloed zag zij ze voor
zich : de idealen en illusies van haar omgeving, vernietigd in een
bittere ontgoocheling... Haar eigen jong gestorven moeder ... Lodewijk's broer onder de zware wapenrusting... de landgraaf, die nu
misschien boven in zijn rijke zaal eenzaam te ijlen en te zieltogen
lag, waar haar pleegmoeder met rood betraande oogen diep over
haar werk zat gebogen. En stil voor zich uit, bad ze dat God haar
de kracht zou geven, zich nimmer aan de ijdelheden dezer wereld
te hechten; ze wilde reeds nu beginnen zich dagelijks iets te ontzeggen, al was 't maar om op Zon- en feestdagen haar mooie pofmouwen
of gouden armband niet te dragen ... En dat O. L. Heer dan verder
alles met haar doen zou wat hij verlangde ...
De vijf-en-twintigste April 1217 stierf ook de landgraaf.

P.

CUMACUS BAYER
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Herinnering aan Querido
door Anton van

Duinkerkell~

Querido is plotseling gestorven. Hij was opgenomen in de
Boerhave-kliniek te Amsterdam, niet wegens ziekte, maar omdat
hij rusten moest. Vrijdagmiddag 5 Augustus, even na twaalven, had
een verpleegster hem den lunch gebracht. Om goed half-één vond
men hem dood. Verlamming van het hart. Hij had dien dag, en ook
den vorigen, wel over pijn in de hartstreek geklaagd, maar hij vermoedde geen het geringste gevaar. Nog altijd dacht hij aan de toekomst, onbewust dat deze zich reeds tot eeuwigheid sloot.
Hij stak vol toekomstplannen en dit hield hem jong. Wat hij
zou schrijven, wat hij binnenkort zou doen, vertelde hij met een
jeugdige geestdrift, die in den welhaast zestigjarigen schrijver verraste. Hij had nog voor twee menschenlevens werk en bijna geen
geduld om de voltooiing daarvan af te wachten. Nog bezig met het
eene boek, schiep hij het andere reeds. Na het tweede deel van
« Simson» verscheen het eerste van den nieuwen cyclus : « Het
Volk Gods». Deze cyclus blijft nu onvoltooid. Eén nieuw boek
ervan lag persklaar, het was reeds bij den uitgever; onder den titel :
« Menschenharten» zal het posthuum verschijnen.
Het schijnt wel, dat hij verder weinig manuscripten naliet en
dit stemt overeen met zijn handelgragen aard. Hij was er niet de
man naar om een afgewerkt geschrift lang in de lade te houden.
Toch werkte hij nooit overhaast. Zijn proza, eerst geschreven in
de vliegende vaart der bezieling, werd naderhand zorgvuldig nagezien, tot drie of vier maal toe verbeterd, eer hij het uit handen
gaf. Ook maakte hij een gewetensvolle voorstudie uit honderderlei
bronnen. Zijn boekerij was een stapelplaats van bibliographische
verscheidenheden. Hij had standaardwerken over het bijgeloof der
oude Perzen en dunne verzenbundeltjes van jonge menschen, droomboeken en statistieken, tekstuitgaven en volksverhalen, partituren
en bundels mémoires. Om zijn karakterschets van Napoleon te schrijven had hij over de tachtig boeken verslonden en daar was Léon
Bloy zoo goed bij als de droogste chroniqueur.
Querido had een enorme belangstelling. Nooit heb ik iemand
ontmoet, die zoo graag praatte over duizenderlei onderwerpen. In
een klein uur tijds waren minstens veertig stoffen aangesneden van
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den meest uiteenliggenden aard. Uit zijn geheugen citeerde hij den
Bijbel in het Hebreeuwsch en den letterlijken tekst van een onlangs
verschenen dagblad-artikel; hij wist alles over koning David, en
wees u zonder nadenken den weg in de meest krochtige buurten van
Amsterdam. Maar bij dat alles kwam altijd het gesprek op hem zelf,
want hij stelde argeloos belang in zijn eigen persoon. Herhaaldelijk
heeft men hem verweten, dat hij zoo ijdel was. Dit is niet juist;
het was iets anders dan ijdelheid. Hij was naiëf in de dingen, die
hem betroffen. De ijdele mensch is slim. Querido was dit heelemaal niet.' Hij was eerder kinderlijk verwonderd over zijn eigen
genie. Zelf begreep hij ook niet, hoe het kwam, dat hij zulke mooie
boeken schreef. Hij stond er soms van te kijken. En dan zei hij dat.
Zonder de minste rimpeling durfde hij je vragen : « Mijn boek over
de Jordaan is toch wel allemachtig mooi, vind je niet»? Zoo was
hij. En wat zou het? Zijn boek over de Jordaan is allemachtig mooi.
Het is « vizionair», om het te zeggen met het woord, waardoor hij
ûch het meest gevleid voelde. De stad Amsterdam bloeit in dit
boek als een reusachtige wonderplant op het Y -water, als een flitsende
meteoor op nachtelijke aarde, als een zwoele broedplaats van hartstocht en geheimzinnig verderf. De menschen zijn binnen deze schepping gesublimeerd tot een bovenwerkelijke gewoonheid. Het bewegen op grachten en pleinen, het stille leven van boomkruinen
onder verdiepingvensters, het wachtend staan van een toren in de
parelmoeren ongereptheid van den morgen, de volkomen stilte zelfs
rondom een eenzaam-droomend man, krijgen in Querido's boeken
een eigen bestaan, dat niet meer aardsch is, doch het spiegelbeeld
der aardschheid in den geest van het genie. Hij wist, dat dit zoo was.
Hij eischte, dat men dit zoo geloofde.
Een van zijn laatst verschenen boekjes, « Kater Don Juan»,
kon ik onmogelijk geheel bewonderen. Ik schreef dit in de krant
en twee dagen later had ik een brief. Ik antwoordde daar niet direct
op, toen werd ik door hem opgescheld. Hij trachtte niet mij te overtuigen, dat zijn boek wèl mooi zou zijn. Het was nog gekker. Hij
stelde mij voor, hem weer eens gauw te bezoeken, dan zou hij wel
weten te zeggen, aan welke afwijking het te wijten was, dat ik speciaal dit boek minder geslaagd vond. De afwijking lag geheel bij mij.
Geen criticus zou dit verdragen van een auteur, maar Querido was
zoo naïef. Ik vroeg hem, of hij werkelijk overtuigd was, zoo spoedig
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iemands smaak te kunnen ontleeden en motiveeren. En even onverstoord antwoordde Querido : « Maar beste jongen? ik heb Xerxes
en Alexander doorschouwd, ik heb Breeroo en Beethoven ontleed,
ik heb de diepste zielsbewegingen bloot gelegd van Franciscus van
Assisi en van Spinoza... », waaruit ik te conc1udeeren had, dat het
met mij dan ook wel lukken zou. Want het was onmogelijk, dat een
boek van hem niet prachtig zou zijn!
Het is volkomen begrijpelijk, dat de oppervlakkige hoorder dit
ijdelheid noemt, maar het is iets anders. Ik ontken niet, dat Querido
zichzelf bewonderde, maar hij deed het met de vreugde van een
kind, dat zijn teekenboek laat kijken en zelf commentariseert : « zie
eens, hoe mooi allemaal». Hij was trotsch op het werk van zijn
handen, maar hij was niet ijdel. Want hij was niet kleinzielig.
Als dagbladrecensent heb ik een tiental boeken van Querido
beoordeeld en over al die kritieken heeft hij lang en breed met me
gecorrespondeerd en getelefoneerd en gediscussieerd, want hij
vond dat allemaal beslist gewichtig, maar ik kan uit ervaring getuigen, dat hij daarbij volstrekt loyaal was. Hij praatte over zichzelf
zoo als Léon Bloy over zichzelf schreef in het bewustzijn van een
zending, die erkend moest worden. Hij had daarenboven behoefte
aan zelfvertrouwen. Alles had hij zichzelf eigen gemaakt, bijna
zonder hulp. En dan steunde het hem, als anderen zijn vizies werkelijk meeleefden. Ik geloof, dat hij zich in het diepst van zijn wezen
erg eenzaam voelde, ofschoon hij als geboren Jood een breed gemeenschaps- en samenhoorigheidsbesef had. Want echte Joden
zijn geen eenzame naturen, evenmin als menschen, die in een door
en door katholieke streek zijn geboren. Ze hebben van-kinds-af-aan
gemeenzaamheid geleerd. Querido kon· met menschen omgaan, en
was gauw tot medelijden bereid. Doch zijn genie moet hem vereenzaamd hebben en daarom had hij die geweldige en toch kinderlijke
behoefte aan erkenning, welke zijn vijanden hem zoo kwalijk namen.
Hij had verschillende katholieke vrienden en volgde met warme
belangstelling de ontwikkeling der jonge katholieke letterkunde.
Eduard Brom sprak bij zijn graf. Hij herinnerde aan Querido's
teederheid, aan zijn yriendentrouw. «( Wij, die hem kenden, zooals
hij was, met zijn goed karakter, mogen vertrouwen, dat zijn God
hem heeft gegeven het eeuwige licht. Want hij had God lief en hij
beminde de menschen 11. En deze twee zijn de Grootste geboden.
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Boekbespreking
JAROSLAV HAsEK : Le brave soldat Chaéik. Traduit du tchèque par Henri Horeysi.
Préface de Jean-Richard Bloch. - Librairie Gallimard, Paris.
Schrijver, arm en bijna onbekend gestorven, werd door zijn roman onmiddellijk
populair bij de volksmenschen van Praag. Hij had een type volgens hun haat geschapen, dien braven soldaat Chaéïk, die met zijn onnoozel gezicht, in alle omstandigheden zijn plan trekt, en zich uit de ergste knepen weet te redden. Het
Tsjechsche volk ziet in dit boek een soort nationaal epos, een nieuwe «Don Quichotte ".
Dat komt me vrij overdreven voor. Het boek heeft zeker groote hoedanigheden: soms
moet men het onweerstaanbaar uitschateren, soms is het effenaf brutaal; bij voorbeeld, de episoden met den « Feldkurat ", den legeraalmoezenier, zijn walgelijk.
Heel het boek, en daarin ligt wel zijn bijval en grootendeels zijn belang, is een
bittere satire van Oostenrijk, en al wat met Oostenrijk gepaard ging: regeering, Kerk,
leger. Het geeft levendig de wederzijdsche vijandelijke gevoelens van Oostenrijkers
en Tsjechen weer, en den algehee1en slechten wil waarmee deze laatsten den oorlog
aangingen. Indien de helft slechts waar is van hetgeen er hier gezegd wordt over de
wijze waarop Oostenrijk zijn heerschappij in Bohemen handhaafde, dan worden vele
zaken klaar.
Geen boek voor jongeren.
L. D.
STANISLAS ANDRÉ STEEMAN : Le Mannequin assassiné. (Col!. « Le Masque 1I.) Librairie des Champs Elysées,-Paris. - 6 fr.
Een detective-roman, vol verwikkelingen. Tot het laatste toe blijft de aandacht
gespannen, en het mysterie ondoordringbaar. Werd er waarlijk een moord gepleegd,
en door wie? En wie heeft de « mannequin 1I doen verdwijnen? Beurt om beurt vallen
de vermoedens op ieder der personen die op een of andere wijze in het drama betrokken zijn, en belang hadden in den dood van Léon Lecopte. De detective zelf raakt
de kluts kwijt, en staat op 't punt alles op te geven, wanneer een onverwachte Oïdipous
hem op 't goede spoor brengt.
Echte ontspanningslectuur.
L. D.
ROMAIN ROLLAND : Het Universeele Evangelie van Vivekananda. Vertaling van
Titia Jelgersma. - Uitgave van Loghum-Slaterus, Arnhem.
De titel bepaalt de strekking; het wil een broederschap vestigen tusschen de aanhangers van verschillende godsdiensten door de overtuiging dat alle evenzoovele
vormen zijn van een enkelen eeuwigen godsdienst. « Individuën en volkeren voeren
tot het beheerschen van hun innerlijk koninkrijk, langs hun eigen wegen, die hun het
best passen, met de middelen die het best beantwoorden aan de gebreken waaronder
zij het meest te lijden hebben.» Elk langs eigen weg en langs eigen vorm, want elk
proseliteisme is uit den booze, moet stijgen tot vereeniging en opgaan in het ééne, in
God; men verlangt van de menschen dat ze worden zoo volledig mogelijk wat ze zijn
- hun God. Alles is waarheid, want een vorm van het oneindige zijn ». En de titel
van een hoofdstuk is niet minder klaar : «Civitas dei - de stad van den mensch ».
Pantheisme dus.
Rolland beschrijft de vier wegen van loutering die Vivekananda onderscheidde
om te komen tot deze vereeniging met het ééne : arbeid, hart (mystiek), begrip, philosophie. Het Evangelie, zoo noemt schrijver de leering, dat ieder volk en iederen enkeling volkomen vrij laat, dat alle confessioneele of kerkelijke leering veroordeelt, zou
het Westen en het Oosten verbinden, en het Westen, gesteld op actie, door diens terugkeer tot moeder Indië, en haar innerlijk leven, weer op krachten laten komen, om zoo
noodig uit te trekken tot nieuwe veroveringen.
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Romain Rolland schrijft dees boek met trillende bewondering, en ik twijfel er
niet aan, met diepe overtuiging. Maar het is een gevaarlijk boek, waartegen moet gewaarschuwd, omdat het schijnt te voldoen aan de huidige verzuchtingen naar innerlijk
zieleleven, zonder dogma's, zonder verplichtingen, naar een soort godsdienst die in
loutere wetenschap en zelfs in godloochenende wetenschap een vorm ziet van opgang
naar God. Bij velen, bij de besten en de edelsten onder hen die het geloof verloren,
en ook wel in Vlaanderen, voelt men die bouddistische strekkingen doorzijpelen. En
wat het boek des te gevaarlijker maakt, - elk boek van Rolland trekt den lezer mee
- het boek getuigt van een warm menschelijk hart, van eene concentratie der gedachten, en van grooten eerbied voor de mystieke beweging in de katholieke Kerk; een
innerlijk leven dat volgens zijn eigen woorden, soms superieur is aan het indische,
en in alle geval meer geordend. Hij sluit met een hoofdstuk vol bewondering voor den
pseudo-treopagiet, wiens leering hij ten andere verwringt naar eigen opvatting; en heel
het boek door vlecht hij vergelijkingen met het katholiek geloof, zoodat het een verdediging wordt van het pantheisme, half in kristelijke taal geschreven.
J. H.
Het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk door Kan.- Dr. A. JANSSEN, Vlaam-sche drukkerij, Leuven; 35 fr.
De inleiding geeft een leerrijk historisch overzicht van de beweging om het geneeskundig onderzoek verplichtend te maken, schrijver spreekt zich uit tegen alle
wettelijke verplichting in deze kiesche aangelegenheid; ze ware ten andere moeilijk
te bereiken.
Buiten alle staatsinmengingen, moet in de huisgezinnen stilaan de gewoonte doordringen nooit tenzij na medische raadpleging, in den echt te treden. Er volgen dan aanwijzingen om deze theorie in praktijk om te zetten.
Het is een stevige en wetenschappelijke behandeling van het actueel vraagstuk,
en zal zoowel priesters als leeken nuttige wenken geven.
J. H.
Lijdend Hart van Jesus - Ons voorbeeld in het lijden. S. DAEMS. St Norbertus'
boekhandel, abdij Tongerloo; pro ingenaaid I I fr.
Deze bekende reeks van 7 sermonen stellen, buitengewoon plastisch, het uitwendig lijden, en ook - en dat is het eigenaardige van deze preeken - het zielelijden
voor van onzen zaligmaker; ze bedoelen dan ook bij het lijdend Hart lessen te halen
voor ons lijden, bijzonder naar de ziel. De psychologische opvatting van deze passiepreeken en de ontroering van den schrijver hebben met de jaren niets van hun frischheid ingeboet, en treffen misschien in huidige olI)standigheden van onrustig leven
meer dan ooit; ze zijn daarbij uitgedrukt in de klare schoone taal van dezen meester
J. H.
prozaschrijver.

Prof. Dr OVERSTREET; Over onszelf. Opvoeding der eigen persoonlijkheid. Vertaling door Smeding. Uitgave van de wereldbibliotheek. ft. 3.35.
Een boek van zelfontleding voor de normalen, voor de lezers die niet «hopeloos
volmaakt zijn en ook niet geesteskrank. Als we normaal zijn, let niemand op ons; aldus ontstaan er allerlei zonderlinge vergroeiingen in onze lichamelijke en geestelijke
constitutie die ons vrijwel veel schade kunnen doen)). Het eerste deel bespreekt de
verschillende vormen, manieren, waaronder we de werkelijkheid willen ontvluchten,
ontduiken, omdat we er tegen op aanzien ons aan de werkelijkheid aan te passen. Elk
der hoofdstukken haalt een pathologische geval aan, en toont aan hoe allerlei tics, onhebbelijkheden, in zachteren vorm soortgelijke vergroeiingen en vervormingen zijn.
Het tweede deel heet : naar de werkelijkheid, en ontwikkelt hoe men tot een moedigere
gezondere houding tegenover het leven komen kan; het legt er bijzonderen nadruk
op hoe de scholen de leerlingen moeten doen reageeren, en doen groeien tot krachtige
expansieve persoonlijkheid. Het boek leest gemakkelijk; en het doet niet aan diepgaande ontleding, maar staat vol rake bemerkingen, tot ons profijt en opvoeding.
J. H.
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L. SIMONS : Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. Deel IV. - 1932. Amsterdam, Nederlandsche Bibliotheek.
De betreurde ex-leider van de Nederlandsche Bibliotheek werd met de pen
in de hand neergeveld, een paar maanden nadat dit vierde deel van de pers kwam en
terwijl hij de laatste hand aan het 5c legde. Daarmee heeft hij een werk voltooid dat
torenhoog uitsteekt boven gewone vulgarisatie, en dat in zijn eerbiedwaardigen omvang
getuigenis aflegt van de wondere werkkracht van dezen grijsaard.
En niet alleen door den omvang. Want met een strakke lijn die haast nergens
faalt of inzinkt, met een voorbeeldige beheersching der stof, weet hij over het dramatisch landschap met zijn hooge toppen en gemakkelijke dalen een breed en evenwichtig panorama te ontvouwen, welke overzichtelijkheid en evenwichtigheid des te meer
te waardeeren vallen daar we hier volop in de moderne periode komen te staan. Dit
deel behandelt inderdaad een tijdspanne van ongeveer vijf-en-zeventig jaar (18051880), terwijl het volgende zal doorloopen tot 1930. Een belangrijk en uitvoerig hoofdstuk wordt gewijd aan de romantiek in haar diverse gedaanten op de tooneelplanken
van de verschillende landen, een tweede aan het burgerlijk tooneel- en blijspel met
de eerste aanvleugen van het sociale drama, een derde aan het drama van de tegengestelde levensbeschouwingen en culturen dat vooral door Hebbel vertegenwoordigd
wordt.
Een tekortkoming die duidelijker naar voor treedt naarmate het werk vordert is
de verwaarloozing van dat gedeelte der stof dat het tweede deel van den titel vermeldt:
« Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling ». Voor een periode waarin de tooneeltechniek - inrichting van het tooneel, regieproblemen, enz. - pas "im Flusz» geraakt is, blijkt het Iiminaire hoofdstukje over " De ontwikkeling van het tooneel» dat
met zijn ±32 bladzijden een allerbelangrijkste periode van 125 jaren bestrijkt, gewis
ontoereikend in zijn synthetische beknoptheid. Ik moet er echter bijvoegen dat deze
beknoptheid in den tekst eenigszins goedgemaakt wordt door de aanwezigheid van een
veertigtal over 't algemeen gelukkig gekozen afbeeldingen.
Deze aanmerking sluit evenwel niet in dat den schrijver tegelijkertijd het verwijt
moet treffen als zou hij bij de behandeling van « het drama» te weinig het tooneelstandpunt en te zeer het literatuurstandpunt in 't oog gehouden hebben. Integendeel
in dezen tijd van « schwankende » waarden, dient hij geluk gewenscht te worden om
de onverzwakte consequentie waarmee hij staande houdt dat het tooneelstuk in de
eerste plaats literatuur is, zij het dan ook onderworpen aan speciale kunstregels, en dat
de tooneelschrijver in eerste en laatste instantie kunstenaar is, en daarnaast slechts
technicus, ambachtsman. Evenals alle andere kunstenaars is de tooneelauteur een
levens herschepper, wiens arbeid zeIfnoodzakelijkheid is, en geen handig samenstellen
van scenario's die het hem doen op de planken. Zooniet zou in dit deel het leeuwenaandeel moeten uitgemeten worden aan schrijvers zooals Werner, Dumas, Sardou en
Kotzebue. Door zijn historisch inzicht en zijn goeden smaak heeft L. Simons geen
oogenblik gevaar geloopen de waarden om te werpen : en de vijftig bladzijden die
hij wijdt aan de grootsche figuur van Hebbel zijn wellicht de beste karakteriseering in
gansch het boek. Minder gelukkig staat hij m. i. tegenover Schiller's noodlotsdrama
« Die Braut von Messina» dat hij al te afwijzend bejegent.
Met dit al weze gezegçl dat dit 4" deel waardig aansluit bij zijn voorgangers en
ons verlangend doet uitzien naar het volgende.
Dr. T. DE RONDE.

J. GRIETENS : Heidevertellingen. 2° uitgave. 1932. L. Opdebeek. Antwerpen.
Dit is meer dan jeugdlectuur, dit is op sommige plaatsen zuivere natuurpoi!zie
van iemand die in kinderlijke verrukking met het landschap en zijn dieren en planten
op vertrouwelijken voet omgaat, met een huiverend ontzag weet te vertellen hoe de
zandman overwonnen werd, hoe de honig in de heibloemen kwam, waarom de boomen
geen koning hebben ..• POi!zie die ons terugvoert naar de oerbronnen van de natuuraanschouwing. Eigenaardig dat waar de schrijver daarentegen enkel verhalend is, hij
T. D.
onmiddellijk buiten adem geraakt.
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandschen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in half-

lederen band Fr. 15 1.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.
HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boekhandelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
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Filmhorizonten
door F. Morlion.
Dat de filmkunst nog zeer jong is, beteekent voor den wijsgeer,
klaarder gezegd voor den scholastiek, dat ûj meer aanleg is dan akt.
Bevattelijker uitgedrukt: ze heeft meer mogelijkheden in het vooruitûcht dan ze er uitwerken kon. Kort : het interessantst zijn de
filmhorizonten.
Laten wij hier even naar de filmhorizonten kijken. Zoeken in
wat is naar wat worden kan. Geen literatuur maar enkele hoofdgedachten. Liever de inhoudstafel van een wordend boek dan een
boek dat niet meer zegt dan een klaar zinnetje uit een inhoudstafel.
Liefst een artikel zooals we het leeren in St Thomas Summa: wezenlijkheid, onderscheid en bondige volledigheid. Want scholastieke
manieren passen best ook in het modernste gebied dat ons nadenken vraagt : de filmkunst.
De film onderscheidt ûch van het tooneel door zijn essentieel
grooter verscheidenheid in beeldkeuze, en beeld beweging, zoowel
visueel als auditief.
I

Beeldkeuze. In de tooneelzaal ûet men wat men van zijn plaats
uit zien kan, en heel het spel is op dien doorsnee-afstand berekend.
De film echter is allereerst berekend op de mogelijkheid den toeschouwer te toonen in vrije wisseling, ofwel «close-up» het expressieve détail, ofwel «longshot » het indrukwekkende panorama. Dit
is de eerste groote verovering der filmkunst: ze rukt den toeschouwer
mee tot dicht bij den speler, intiem dicht, ûeledicht en ze toont
hem die definitieve bijzonderheid die hij van af den gewonen levensafstand wellicht nooit heeft bemerkt, en ze toont hem niets dan dat
en doet hem in die kontemplatie al het andere vergeten. Niets dan
een gelaat, maar op dat gelaat de duizend onzegbare gevoelsverwisselingen van een Jannings, van een Asta Nielsen, alles in nuance
en diepmenschelijkheid. De koninklijke, bijna geestelijke lijn van
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een Helm, Garbo, Dietrich die slechts in kunstig geschminkt en
belicht « close-up» haar mysterieuze beheersching uitoefenen kan.
In « Shangai Express» enkel maar de beweging van een traan te
vervolgen en een traan die niet wegrolt maar in het oog blijft, en
het oog verduistert en de duister-droeve ziel doorschemeren laat.
In « City Lights » het laatste gebaar van den ontgoochelden Charley
die traag aan zijn vingernagels knauwt, en dat gebaar (we zien
het goed, we zien slechts dat) is subliemer en is ook treuriger dan
menig klassiek klaagpoëem. En alles, ook het minst expressieve,
spreekt tot ons, als we het in de film maar op het juiste oogenblik
en van het definitieve standpunt uit mogen bekijken. Een hand?
Wat zegt ons een hand in het drama waar slechts de beweging van
het geheele lichaam en ten hoogste de hevige gelaatsuitdrukking
ons kan treffen? In de film zien we nu dikwijls hoe een hand en een
hand alleen woedend of zelfbeheerscht of moedeloos kan zijn. We
zien in het laatste, subliemste deel van « Het westelijk Front» heel
de laatste agonie van Paul in het krampachtig grijpen en stilvallen
van die hand alleen. We zien in de « Algemeene Lijn» van Eisenstein,
al de domme zelfzucht der rijke boeren in de monumentale driedubbele kin alleen, in de onverroerbare vastgezetenheid van die massieve lijnen, die (in close-up van onderaan getrokken) alles doen
zwichten voor hun onsympathieke macht. We zien een drama in
een waterrimpel. Herinner U, hoe in von Sternbergs « Dokken van
New-York» het water vuil en glad is, een schaduw echter en daarna enkele rimpels die uitsterven: Betty Compson heeft zich gezelfmoord. Sterker : een drama door een banalen vilthoed uitgedrukt :
in Mamoulians « City Streets» zien we een alkoholsmokkelaar zijn
konkurrent bedreigen en we worden door den close-up gedwongen
goed de individualiteit en het merk van zijn vilthoed te bemerken •.•
even later zien we dienzelfden hoed drijven op het water der Hudson ...
de man zelf, met een kogel door het hoofd is zeker reeds ondergegaan. En de film kiest zoo bij voorkeur de soberste en de eenvoudigste middelen om het diepste en het meeste tragische uit te drukken :
een glas dat siddert, een stoel die valt en niet meer recht gezet wordt,
een lamp die traagzaam uitflikkert (de sublieme sterfscene in Von
Stroheims « Prinsenhuwelijk »).
De kamera rukt ons niet enkel dichter bij, om het minste goed
te zien, maar ze is essentieel beweeglijk en ze neemt haar voorwerp
van alle hoeken uit, van alle afstanden om ieder maal het maximum
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van beeldexpressie te krijgen. Niemand vergeet de duizelingwekkende sprongen van Duponts kamera in «Salto Mortale » die ons
juist het duizelingwekkende van die doodelijke akrobatie meeleven
doet. In de laatste vliegfilmen en wel in die titanische « Reuzen van
den hemel» van George Hill komen we onvergetelijk onder den
indruk van de allesveroverende kracht der moderne techniek die
zoo maar eventjes ons wereldje laat omkantelen aan den horizont
en ons meerukt in een razende vaart die de meest opmerkelijke wetten van de zwaartekracht uit den weg duwt. Of laten we liever kijken
hoe de kamera met haar bewegelijkheid ons louter geestelijke dingen
zeggen kan. Hoe biv. in de laatste film van Czinner de sterke rug
van Francen, van boven, van onder, langs alle kanten de tengere
gestalte van Ariane (Morlay) overschaduwt, overheerscht, omsingelt : dat is een geestelijke overweldiging.
Bij gelegenheid is ook het « longshot », dat ons alles samen
toont en niets bepaald, het passende uitdrukkingsmiddel. Ik spreek
hier niet enkel van die groote figuratie-stukken op zijn amerikaansch
zooals het massagevecht of de massageestdrift in Ben-hur waar de
veelheid alleen reeds den gewenschten indruk wekt. Filmischer is
wel de kunstig verdeelde massakonstruktie van een Fritz Lang in
het overstroomingstooneel van Metropolis (overigens zoo drakerig)
of veel beter in zijn laatste werk (( De Verdachte», dat een bijna
gaaf werk is. Het hoogste effekt bereikt echter de longshottechniek
wanneer ze den mensch toont zooals hij is : een eenzame en belangrijke verschijning op een achtergrond van oneindigheid. Zoo
de sublieme ploegersfiguur in de (( Algemeene lijn» : een sterke en
sobere kracht die snijdt door de onbeperkte effenheid van de russische steppe en die donker groot aflijnt zelfs tegen den stormbeladen hemel. Zoo de kleine en toch grootsche silhouetten in de bergfilmen van Pabst, F anck, , T renker en in de exotische filmen van
Poirier, Murnau, Vandykd, Roosevelt.
Het is eigen aan de filmkunst dat haar beeldkeuze rijker is dan
die van gelijk welke kunst niet enkel in de verscheidenheid der
standpunten vanwaar zij haar voorwerp nemen kan, maar ook in
de verscheidenheid der voorwerpen zelf die haar materiaal uitmaken.
In de film speelt de mensch zijn spel met het grootste en het kleinste,
met de geheele gamma der zichtbare schepping. Een bloem, een
boom, een lamp, een meubel... of een berg, een wolk, een straat,
een dakenlandschap : we ontdekken soms wel voor het eerst in de
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film de eenzelvigheid, de poesie dier dagelijksche dingen. Maar dat
is film als fotografie. In de film als film helpen al die dingen ons
om de atmosfeer te scheppen voor het zielegebeuren. In de overigens
afschuwelijke film van den verkommercialiseerden Feyder « Le
spectre vert » hangt er een filmisch geaccentueerde mist over Londen die ons reeds doet huiveren voor de handeling begint, en een
huiver van een beter scenario waardig. In Von Sternbergs « Dokken
van New-York» en «Spionne X 27» zegt de onverbiddelijk neervallende regen ons meer over de droefgeestigheid die er de zielen beheerscht dan veel drastische gebaren. In Sjöstroms laatste groote
film is «De Wind» zelf het onderwerp en de titel van de film geworden
en er is perfekte harmonie tusschen de wilde werken van den wind
en van de wilde cowboyzielen. Of wilt ge eenvoudiger en huiselijker
voorbeelden? Kijk naar de propere armoede van « Mutter Krausens» meubeltjes waar alles berusting ademt en vergelijk dat met
de armoede der andere middens waar zeker een ongeluk gebeuren
moet. Of'laat U in Karl Junghans film « So ist das Leben» meegaan
in die analyse der armoevuiligheden, de aanklacht dier onmenschelijke steegjes, der vuilnishoop en en der vuilnisbakken, en op een
bijzonder psychologisch moment de ironie van dien pispot die het
geval terugbrengt tot zijn banale verhoudingen.
Alles in de film hangt dus eigenlijk af van de wijze waarop het
eene beeld zich verhoudt tot de voorgaande en tot de volgende.
II
Het specifieke van de film ligt in de eigen beeldbeweging. Korter gezegd de montage.
Een beeld op zichzelf kan banaal zijn, of poetisch of brutaal
of kosmisch. Het heeft zijn eigen schoonheid of leelijkheid. Het
vormt een zelfstandig geheel. Opgenomen in de film wordt dat beeld
nu echter essentieel anders. Het wordt een deel van een andere schoonheid of leelijkheid. Het wordt symbool van iets meer dan zichzelf,
het krijgt een beteekenis. Wat banaal is op zichzelf wordt tragisch
op dat oogenblik en op die wijze die de kineast in de film gekozen
heeft. Denk maar even aan die zware soldatenschoenen in de oorlogsfilm van Pabst : midden het oorlogsgewoel, weg- en weergetrappel, liggen ze zoo obsedeerend stil, steeds opnieuw aan onze aandacht
opgedrongen... Dat is wat sterker is dan al dit menschelijk gedoe,
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dat is de dood. Het poetische, lieve bloempjes en vogeltjes, wordt
bij René Clair onvermijdelijk ironisch: zie « A nous la Liberté ». Het
brutale van Jannings spel wordt in Stillers « Straat der Zonde))
het noodzakelijke middel om in de climax : het stilvallen zijner
drift, het mysterieuze, meer dan psychologische dier bekeering te
suggereeren.
Suggestie, meer dan expressie, is het doel der filmmontage.
De film is geen taal waarvan ieder woord zijn vasten en begrensden
inhoud heeft. De film is een strook levende beelden schijnbaar oppervlakkig voorstellend maar feitelijk diep met het innerlijk leven
verbonden en machtig in geheime naklanken en associaties. Het
spel zelf, gewoonlijk rechtstreeksche uitdrukking der gevoelens, is
in de film niet het belangrijkste element. Belangrijkst is de montage
van het spel, het rapper of trager wordend rythme, het kalme of
gebroken opeenvolgen, het tusschenwerken van verwante of kontrasteerende motieven die meer diepgang of intensiteit geven. Zie zoo
in de « Roode Reus (Artem) » van Petrow-Bitow het monteeren tusschen al het gebeuren heel de film door, van dat typisch russisch
meisjesgelaat, dat niets doet, enkel droevig voor zich uitstaart en
een enkelen traan laat rollen over de beweeglooze wang. Wat is de
stemming sterker daardoor, sterker dan het scenario zelf. Zie in
« De gevangenen van het Gebergte» van Pabst-Fanck dat onheimelijke druppelen van den ijstraan, suggestiever dan de tranen van
den troostelooze (die worden ons gespaard). En dat is het wezen
van de film: in een bepaald verband moeten de stoffelijke beelden
ons iets suggereeren dat deel uitmaakt van een dieper geestelijk
komplex. Om die mogelijkheden uit te baten zijn al de experimenten
der avantgarde noodzakelijk : overdruk, misvorming, kompositie en
beweging tegen de natuurwetten in. Murnau laat in de « Letzte
der Menschen » de hotel deur open en toe zwaaien in het hoofd zelf
van den ouden portier : we ûen nu dat in dat hoofd absoluut geen
andere gedachten meer bewegen dan die der plaats waaraan de oude
zich met al de vezels van zijn wezen heeft gehecht. Petrow trekt
in de herbergscene van zijn groote film al de gelaten der aanwezigen
door een misvormende lens, en dat is wel een der eerste stappen op
een weg vol nieuwe mogelijkheden waar men den innerlijken roes
zal suggereeren door het uitzicht der zaken die van daaruit worden
geÛen. Neem nu ook het halfgelukte negatieven-experiment in De
Keukeleire's « Boksmatch )) : om het domme, onpersoonlijke eener
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volksmassa aan te duiden kan zeker die radikale overgang van het
positieve beeld in het negatieve, van het gevormde in het vormelooze,
machtig werken. Bereken dan nog de mogelijke effekten in de montage van het geweldig grooter, kleiner worden van het beeld, van het
verbreken van de normale verhouding tot de omgeving, van het dooreensmijten van verleden en heden en ook toekomst, van het mengen
van werkelijkheid met droom ••• en met nog enkele nieuwe werelden
die de film ons openbaren kan. We mogen hier wel even de aandacht trekken op de twee belangrijkste van de avantgarde scholen :
de abstrakte en de surrealistische. De abstrakte die logisch verzaakt
aan de klare vormen der uiterlijke vormelijkheid, eigen vormen
scheppend die ons die onvermoede horizonten openen. Man Ray
laat in zijn (( Emak Bakia » de meest grillige lichtkomposities opkronkelen uit de duisternis en we worden wel gedwongen mee te droomen
in dien vrijen stroom verbeelding die nieuwe werelden als zeepbellen
omhoog blaast en laat uiteenspatten. Ruttmann : sterker stroom
in de abstrakte beelding, redelijke beheersching der fantasie; Richter : geometrische passie; Fischinger : allerfijnste Mozartmuziek
met enkele bevende, strevende, ontplooiende lijntjes. En de surrealisten: ongeduldig verzaken aan al de vormen en de klaarten van
het redelijke... op zoek naar ik weet niet wat dat dieper is. Maak
nu abstraktie in hun werk van het systematisch erotische, politieke,
sektarische dat niet dieper is dan wat we met ons gezond verstand
kunnen vatten : er blijft een experiment in het onbekende, een kijk
over de grenzen van het louter psychologische waarvan we nu reeds
de kunst- en tijdvormende waarde kunnen berekenen.
We zouden hier reeds tot het einde toe de grootere filmhorizonten kunnen doen opengaan. Maar de film is klankfilm geworden.
Nieuwe onderscheidingen dus, nieuwe gevaren, en nieuwe horizonten.

111
De film is geen tooneel en zij mag het niet worden op straf
langzamerhand haar grooter suggestiemogelijkheden te verliezen. De
komst van den klank is het groote gevaar geweest voor tooneelmatigheid in de film. Wat het oor nu zoo gemakkelijk hooren kon, liet
men het beeld op zijn eigen filmische wijze niet meer zeggen. De
dialoog doodde in veel gevallen alle beeldexpressie, alle beeldverscheidenheid en ongeveer alle beeldmontage (men kon nu eenmaal
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niet van beeld veranderen tot het praatje geeindigd was). En nu
nog lijkt het alsof in 't algemeen de klankfilm ons uit gemakzucht
bespaart, het typische dat de stomfilm in tien jaren veroverd had.
En toch is de stomfilm essentieel aangelegd om door den klank
in zijn eigen wezen te worden ontwikkeld en aangevuld., Ten eerste
omdat een woord bij het beeld zelf goed aangebracht, de lange teksten, berekend op den tragen lezer, kan afschaffen en zoo de ongestoorde kontinuiteit, en zuivere montage mogelijk maken. Ten
tweede omdat het woord de natuurlijke orde herstelt, en aan de film
de algemeen overdreven mimiek ontneemt die noodig was zoolang
het gelaat alleen moest zeggen wat volgens de samenstelling van het
menschelijk wezen door stem en houding samen wordt uitgedrukt.
De komst van den klank in de film beteekent een terugkeer tot de
groote soberheid van gebarenspel, tot de fijnere, diepmenschelijke
harmonie van een kleine schakeering in gelaat of gebaar die samen
met een zucht, een lach of een woordje veel expressiever is dan het
meest kunstige gelaatsverwringen (zelfs met al zijn détails in close-up
genomen). En eindelijk, en vooral, de klank brengt in de film nieuwe
waarden die tegelijkertijd iets anders zeggen dan het beeld alleen,
en aan het beeld nieuwe verhoudingen, nieuwe beteekenis en nieuwe
suggestie geven.
Want de klank moet in de film even filmisch als het beeld worden aangewend : klankkeuze, klankatmosfeer en klankbeweging of
klankmontage. Er is een close-up van den klank evenals van het
beeld, die niet enkel even expressief kan zijn als het beeld maar
ook wel een expressie van het tegenovergestelde, een noodzakelijk
kontrast dat de geheele werkelijkheid laat zien. In « Meisjes in Uniform» zien we het heele pensionnaat dat braafjes devote en patriotische
liederen zingt, onder bevoegde leiding. We komen nader, close-up
en nog steeds is alles even braaf en onschuldig, en geen booze rimpel over de jonge gelaten. Doch we hooren close-up nu ook de stem
van de grappige Ilse die tergend valsch zingt en die, wat meer is,
aan den eerbiedwaardigen tekst kleine wijzigingen aanbrengt van
oproerigen aard. Zood at de geheele scene : onschuldige gelaten plus
schuldigen zang, ons een fijne en volledige synthese geeft van de geheele werkelijkheid. En evenzoo geeft bij gelegenheid ook de klankverwijdering een nieuwe en diepere beteekenis die het beeld alleen
niet dragen kon. Denk maar aan de verwarde kreten der paniek in
« Atlantic» van Dupont, die bij een gepaste verwijdering samen645

smelten tot een dierlijk gehuil, direkt ~ uiting van den angst die grondig redeloos is. En zoo beweegt dan ook de klankkamera vrij en
machtig, om nu eens een zucht, een gefluister van heel dichtbij te
doordringen, om dan eens van ver af te hooren wat de grondklank
is van een komplex gebeuren.
De klank werkt wel het sterkst om voor een belangrijk beeld
of gebeuren, de vereischte zielsatmosfeer te scheppen. De toon
der stem, haar haperen, haar hijgen geven nog steeds het best de
algemeene zielsgesteltenis waarin ieder gebaar, iedere trekking een
definitieve beteekenis moet krijgen. De klank zelf is er opperst noodig om die drukkende, blijde of mysterieuze stilten te scheppen
waarin het diepere gebeuren zich afspeelt. Denk maar even aan die
onheimelijke, onnatuurlijke stilte in Bernards oorlogsfilm: het moorden is uit en wij zullen het niet-moorden, 0 paradox, maar met
moeite meer gewoon kunnen worden. Denk maar aan die dreigende
pijnlijke stilten in de machtigste films van den laatsten tijd, waar
de gewelddaad als een verlossing voorkomt: die stilte was veel erger.
De montage van het beeld, samen met den klank is dus de groote
kunst van de volledige film. De klank in verband, en best in tegenstelling, met het beeld, en daarbij in tegenstelling of in kontinuiteit
met hetgeen voorafgaat en volgt, schept de volledige suggestiviteit
van de rijkste der kunsten. Vergelijk de humor van Storck in de
« Pleziertreinen» met denzelfden humor in « Een Idylle op het
strand»! De middelen zijn verdubbeld: we zien niet enkel het kleinburgerlijke van aangezichten, rompen, kostumen of ontkleedingen
(deftig badtenue), maar we hoor en nu ook de trompet van mijnheers
gedachten even potsierlijk als zijn knevel, en we mogen niet lang
gelooven in de echtheid van het smachtende liefdelied dat de twee
vrijers omgeeft : het komt van den grammofoon van den uiterst
onidyllischen brigadier. De liedjes, hoezeer men ze ook heeft misbruikt in de film, scheppen er dikwijls den dieperen geest, de algemeene zielsatmosfeer waarin de beelden illustratief verschijnen.
Zoo is de beste film van René Clair : « Onder de daken van Parijs »
essentieel muzikaal. Zonder de liedjes is het bijna een vulgair onderwerelddrama, maar met de liedjes die van onder op de straat tot
over de daken reizen en alles doordringen, is het een zacht poeëm,
lichtjes ironisch en weemoedig, en wars van de eigenlijke levensproblemen. Evenzoo voor Pabst « Drieduitenopera : de echt geniale
volkschheid van de liederen die het geheele gebeuren doortrekken,
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en bij wijze van de grieksche koren verklaren. De meest tragische
effekten liggen wel in de kontrapuntische klankmontage : wanneer
de klank in oppervlakkige tegenspraak is met de beeldenreeks en
ons juist daardoor dwingt den dieperen wezenssamenhang te ontdekken. We denken eerst aan die geniale vondst in Fritz Langs
beste film (( De Vervloekte». We hooren idioot een liedje schuifelen en we zien hoe een jonge man kleine meisjes vriendelijk aanspreekt••• en straks het nieuws van een nieuwe moord. Het is het lied
van den massamoordenaar, wanneer de drift hem weer overvalt.
Stel u voor dan een der tienduizend koffiehuizen van Düsseldorf: menschen die buiten en binnengaan, kellners die weg en weer loopen,
voeten die stappen, sleepen, flesschen die ontstopt worden en leeggegoten, geld dat rinkelt, al de banale geruchten van het gewone
leven. En daartusschen langzamerhand sluipt dan het liedje van den
moordenaar, en we zien niets maar we hooren beter en beter,
en het wordt een panieksuggestie veel erger dan indien we de moorden voor onze oogen zagen gebeuren. En dat alles door een onnoozeI schuifelliedje! Even sterk het kontrast in (( La Chienne » van
Jean Renoir. Michel Simon steelt het geld van zijn vrouwen hij
doet dat met het meest verveelde onnoozele gelaat der wereld en
aan den overkant speelt een klein meisje pianooefeningen geduldig en valsch; en hij vermoordt zijn minnares terwijl daar beneden
de straatzangers hun beste deuntjes suksesvol zingen••• en dat alles
geeft aan de zwakheden en misdaden van den armen burger een onvergetelijk accent van hopelooze banaliteit. Het is de definitieve
opruiming met de poësie der schuldige liefde waaraan nog zooveel
filmmaniakken ge1ooven. Of wilt ge een blijder omlijsting: Jannings vermoordt zijn mededinger onder het blijde knallen van het
volksvermakende vuurwerken••• en juist daardoor wordt het ons
bevangen en onheimelijk.

IV
Het ware wel interessant hier nog verdere mogelijkheden van
de klankmontage op te sommen, maar het ware te lang. Men denke
even aan de filmische mogelijkheden van den dialoog wanneer men
het beeld zeer sober maar intens doet accentueeren wat de stem over
het gedachten- en gemoedsleven suggereert (zooals bijvoorbeeld in
(( Het Proces van Mary Dugan »). Denk ook aan de honderd wisse647

lingen van muziek, natuurgeruchten en menschenstem welke de vrije
klankmontage mogelijk maakt. Er is een verrukkelijke fantasie in
enkele operetten die we toch niet te zeer mogen verrachten, zoo
in « Het kongres danst» de muziek die een wind geworden is welke
al het levende, zoowel als het nietlevende (de pompeuze zetels der
hooge vergadering) rythmisch wiegen doet, zoo in « De Overwinnaar» de schier onmerkbare overgang van het lied dat langs de telefoonpalen heenschuifelt tot het gezwind tikken der schrijfmachienen : we moesten de redaktiezaal worden binnengeleid. Hooger
suggestie in de onvergetelijke « City Streets»: het stilvallen der gevangenisgeruchten, het stiller ademhalen, de stilte, en dan stiller
dan de stilte, het mysterieus gefluister, het geweten van Mary dat
de definitieve rol speelt.
Is dat alles'? Neen. Er blijft het vooruitzicht of liever de zekerheid van de komst van de kleur in de film en dat brengt nieuwe
uitingsmogelijkheden. Niet enkel de kleurverwisselingen van het
gelaat, in close-up gezien, maar ook de filmische waarde der kostumeering zullen erdoor verdubbelen. Er komt een veel rijker gegoochel met onverwachte associaties voor de avantgarde en abstrakte
experimenten. De atmosfeer, poetisch of tragisch, of wat dan ook,
zal veel fijner genuanceerd kunnen werken en zelfs de montage,
klankmontage inbegrepen, beschikt over een rijker spel kontrasten.
En het hemelsche zal hemelscher zijn en het helsche, helscher.
Van de relieffilm mogen we zooveel niet verwachten, want
de perspektieve waarden zijn betrekkelijk bijkomstig waar het een
kunst betreft die vooreerst uitbeelding van het innerlijke is. En· de
televisie brengt aan de film als zoodanig niets bij, tenzij een sociale
en ekonomische uitbatingsmogelijkheid.
We mogen nu besluiten, of liever we mogen onze oogen openzetten voor de verste horizonten die de film ons bieden kan. De
film, de volledige film, beeld, klank en kleur, is de rijkste der kunsten voor hetgeen haar samenstelling betreft. Ze is daarbij meer dan
de andere visueele kunsten aangelegd om het innerlijke gebeuren
uit te drukken, dit vooral om de vrije montage die op ieder oogenblik de aandacht van het natuurgebeuren afwenden kan. En vooral ze beschikt over een ongeëvenaarde macht van suggestie die haar
voorbestemt om het diepere, het onbepaalbare, het onuitsprekelijke,
mee te deelen. Dit is nu het groote gebrek geweest van de film in
haar eerste jaren : ze is de gemakkelijke kunst geweest, de kunst die
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zich tevreden stelde met de oppervlakkige suksessen, die den buitenkant van haar mogelijkheden heeft ontwikkë1d. We mogen hopen dat
nu weldra de moeilijke jaren zullen komen wanneer de filmkunst
die spijts de filmindustrie toch altijd zal bestaan, het instrument zal
worden van de diepe, geheime en algemeene begeerten van het
rustelooze menschdom. Reeds breken bewegingen naar meer ruimte,
meer gemeenschap, meer oprechtheid te allen kante door de brooze
barrieren van de kommercieele film. Reeds dreigt of spookt of fluistert door enkele der beste films een onbekende kracht die meer
is dan een psychologisch elementje tusschen de andere. De filmkunst wendt zich, zooals alle groote kunst, natuurnoodzake1ijk naar
dat definitieve waar de mensch staat tusschen grooter krachten
dan hijzelf. De film, essentieel suggestie, suggereert eerst of laatst,
wat men toch niet ontloop en kan : de duivel of God!
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Het Schoonheidsbeginsel van de Filmkunst
door Frank van den Wijngaert.
Elk kunstwerk, 't zij dit behoort tot de plastische, literaire of
muzikale groep, toetst men gemeenlijk aan twee essentiëele waardemeters, nl. aan zijn inhoud en aan zijn vorm.
Door de « inhoud» verstaan wij de som aan geestelijk-ideëele
faktoren door dit kunstwerk vertegenwoordigd, i. a. w. de gedachte
die er in schuil gaat of juister er door den kunstenaar werd in vastgelegd.
Deze « inhoudelijke geladenheid» van een produkt verwezenlijkt in de richting van een der hoogerbedoelde kunstgenres, volstaat
echter niet om dit produkt te verheffen op een kunstplan.
Een dagbladartikel kan een inhoudelijk sterk iets zijn en treffen
door een of ander kapitaal feit er in vervat; een anti-oorlogsbrochure rijk zijn aan warm menschelijk betoog, een plakkaat voor kanker- of teringbestrijding hoogst humane bedoelingen op het oog
hebben. En nochtans is, natuurlijk in doorsnee-zin gesproken, geen
enkel van al deze « inhoudvolle )) dingen te vereenzelvigen met een
kunstwerk.
Waarom niet?!
Omdat bedoelde « inhoudvolle dingen)) slechts gemeenplaatsen
zijn, een te bereiken resultaat voor al wie ambachtelijk naar behooren leerde met pen, potlood of penseel omgaan, omdat zij niet de
getuigenis zijn van één enkel onder véle temperamenten, omdat
de vorm waarin zij zijn gegoten niet die is van een herscheppende
persoonlijkheid.
Aldus is de « vorm )), in zooverre een herschepper, het « to be
or not to be », het « sine qua non)) van alle kunst. Een roman, een
gedicht, een schilderij, een beeldhouwwerk, een muzikaal gewrocht,
dat hem verwaarloost, verwijt men stijlloosheid, - ook wel gemis
aan evenwicht. Daartegenover bedreigt een kunstwerk dat louter
vorm-schoonheid brengt den sterielen doodloop er van het « l'art
pour l'art )). Het ideale kunstwerk zal bijgevolg datgene zijn, waarin
én inhoud én vorm zich tot een geniale synthese vereenigen. Niette-
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min onthouden we als stelregel dat « inhoud» zonder vorm-herschepping onmogelijk tot kunst uitdijt, terwijl daarentegen de II vorm »,
de herscheppende vorm dan, het vertrekpunt is van eIken inhoud die
kunstpretenties koestert.
Er behooren dan ook niet veel woorden toe om te begrijpen
dat het schoonhèidsbeginsel van àlle kunst niet zoozeer in de idee,
dan wel in de herschepping van deze idee, in de wijze van zich uiten,
in haar vorm-gestalte dus, besloten ligt.
In essentie vloeit de II vorm» van het kunstwerk voort uit het
tot de verwezenlijking van dit kunstwerk aangewende materiaal.
Voor de literatuur is dit II materiaal» : het woord, voor de muziek :
de klank, voor de schilderkunst: verf en doek, voor de skulptuur:
een of andere geschikte steen- of houtsoort. Deze materialen hebben
hun eigen wetten, hun eigen organische eischen, - wetten en eischen
waaraan de kunstenaar die zich aan deze brute materiën waagt .te
onderwerpen heeft.
Aan de baûs van het kunstwerk ligt bijgevolg de vormelooze
materie, aan deze materie schenkt de kunstenaar vorm, een vorm
beheerscht door de organische struktuur van 't aangewende materiaal, - uit dezen vorm rijst dan 't supreme resultaat, de idee op
welke den kunstenaar tot scheppen dwong.
Eenmaal aangenomen dat de kinematografie een zelfstandige
kunstuiting is, dan is het duidelijk dat ook zij beantwoorden moet
aan grondwetten zooals daareven aangegeven. Uit het filmisch materiaal zal de film vorm groeien en uit dezen filmvorm, herscheppend
volgens de vereischten van het materiaal, de filmidee.
Het II filmisch materiaal» dat zijn: de akteurs, interieurs, exterieurs, een huis, een boom, een dier, een deel van dit alles, kortom
welkdanig werkelijkheidselement bij voorbaat in 't scenario aangeduid, - de kamera welke al deze werkelijkheidselementen vastlegt op een celluloïdband, - en last not least dezen ongerepten, negatieven celluloïdband zelf.
De II principiëele filmvorm », i. a. w. de vorm zooals reeds in
zijn ruwe, onpersoonlijke gestalte aangetroffen in het dagbladartikel,
de anti-oorlogsbrochuur, de anti-teringplakkaat, vinden wij in het
op de lichtgevoelige oppervlakte van den celluloïdband vastgelegde
beeld, en voornamelijk in de beweging die ontstaat vanaf het oogenblik dat de duizenaen aldus verwezenlijkte beeldjes in snelle opeenvolging op een doek worden geprojekteerd.
65 I
2

I

De « filmidee », van haar kant, is noch min noch meer dan de
inhoud, het verhaal (een drama of wat ook) dat door den cineast,
den kunstenaar dus, via het materiaal « film» zal belichaamd, vorm
gegeven.
Procedeeren wij nu zooals reeds vroeger op een meer algemeen
plan werd gedaan. Kiezen wij een idee, een of ander oorspronkelijk
of aangepast verhaal, meer .gangbaar uitgedrukt een scenario, en
schenken wij er, dank zij de kamera, hoogerbedoelden « principiëelen filmvorm » aan. - Wat is de indruk, meent ge, bij de visie
van een aldus verwezenlijkten band?! Bij den maker veronderstel ik
een gevoel van schaamte en ontgoocheling, terwijl de geeuwzucht
van de toeschouwers de beste maatstaf voor de waarde van 't produkt zal zijn••. Waarom zult gij me vragen? Omdat (en hier hernemen wij een vroegere vaststelling) de aldus gerealiseerde film, wiens
scenario in grondbegin een duvels inhoudvol ding kan zijn, slechts
een gemeenplaats is, een te bereiken resultaat voor al wie ambachtelijk naar behooren, d. i. t. z. vakkundig maar ook niets meer dan dàt,
leerde met een opnamekamera omgaan, omdat een dergelijken film
niet de getuigenis is van een temperament, omdat zijn vorm-gedaante
niet die is van een herscheppende persoonlijkheid.
In den beginne was de kinema dan ook gefotografeerd tooneel,
i. a. w. ging hij mank aan hoogerbedoelde onpersoonlijke « Gestaltung». Hij was slechts een werktuig, een c1ichage-mogelijkheid in
dienst van een andere kunst. Erger, hij dreigde te stikken in een
atmosfeer die niet de zijne was en zelfs in tegenspraak met zijn
« princiepsvorm », zooals wij weten gegrondvest op beweging en
nog eens beweging, - beweging in al haar grenzelooze verscheidenheid. Deze « objektieve», maar juister nog anti-filmische periode,
heeft jarenlang aangehouden, en het was slechts vanaf 't moment
dat de beroemde amerikaansche insceneerder Griffith zich in lijn
stelde dat wij bij den film « subjektieve » gewaarwordingen begonnen
te ondergaan, i. a. w. dat hij aanving kunst te zijn. Dit kwam hierdoor daar Griffith den kinematografischen princiepsvorm begon om
te kneden, te herscheppen. Hij was de eerste die zich bewust werd
dat het opnameapparaat geen slaafsch registreerder, doch integendeel een belever zijn moest, het Al-oog en in zekeren zin 't voornaamste personage van het drama. Toeschouwen beteekent rust,
beleven echter beweging. En de kamera die tot dan toe de kinematografische aktie slechts als een gezapig toeschouwer aan zich had
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zien -voorbijgaan, verkreeg meteen neuswijze appetijten. Zij maakte
zich -. van haar quasi vastgeschroefde standplaats los, ving aan te
midden van de kinematografische handeling op en neer te loop en en,
vrijgevochten losbol, met koene sprongen in dit effen vervloeiend
watervlak te duiken, zoodat het woest opspatte en in duizenderlei
rimpeling zijn strakke verglijding brak. Zoo werd het kinematografisch rythme geboren! De bazis van den filmischen princiepsvorm,
de beweging, werd dus niet aangetast : zij werd alleen georganiseerd,
ons dichterbij gebracht. Immers wij zelf wagen met de kamera den
koenen sprong, beleven de verschillende fazen der verglijdende aktie
mét haar, ondergaan deze zelfs intenser dan wij haar zien gebeuren.
Deze rythmeering van verglijdende aktie, deze « esthetische
techniek », was bij Griffith (althans in zijn eerste filmen) nog tamelijk sommair. Het zijn echter de zoekers (insceneerders) nà hem
die, zijn spoor drukkend, het kinematografisch induktievermogen
door altijd nieuwe technisch-esthetische « vondsten» tot de huidige hoogte hebben opgestuwd. De Russen hebben deze disparate
« vondsten» voor het eerst wetenschappelijk bestudeerd, ze geresumeerd, geklassificeerd en grootendeels om zoo te zeggen gesystematiseerd. « Want, zegt Timoschenko, een hunner schitterendste
theoretici, is het onmogelijk de algebra van een kunst vast te stellen,
noodwendig is het de cijfers er van te kennen. » Dat diezelfde Russen
de grootmeesters van de moderne filmkunst zijn, kan dus, voor wie
het belang van dit alles inûet, niet langer meer verwondering baren.
Om u een denkbeeld te geven van wat ik versta door « organiseeren, rythmeeren der verglijdende aktie », door « duiken in die
aktie », door de « subjektiviteit van de kinematografie », dit voorbeeld, dat ik nochtans zoo laag mogelijk bij den grond kies daar
dezulke het rechtstreekst tot het begrip spreken.
Dus : veronderstel een film, genre amerikaanschen « western »,
bijgevolg een traditioneelen cowboy-band, met volgende te verfilmen
opgave: - Twee mannen staan tegenover elkaar, de revolver in
de vuist. Eén schiet zijn tegenstander neer. - Wordt u dit alles
in « totaal », dus gewoon fotografisch, in princiepsvorm, getoond,
dan laat dit bij u geen bizonderen indruk na. Gij stelt slechts vast :
de eene man blijft rechtop staan en de andere valt. Natuurlijk is de
oorzaak van dit « vallen» u niet onbekend, maar gij hebt slechts geconstateerd, gezièn, en er heeft niets getrild in u. - Maar stel u
dit « totaal », deze « verglijdende aktie », dezen « princiepsvorm »
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dus, voor uiteengerukt, georganiseerd, gerythmeerd, d. i. t. z., na het
afgaan van het schot wordt u enkel nog het getroffen personage getoond, daarna in grootopname zijn van pijn vertrekkend gelaat,
daarna (synthese van neerstorten en vergaan) en weer in grootopname : een hand die langzaam langs een muur afglijdt; - welnu,
denkt ge niet aldus dit drama veeleer te ondergaan dan nuchter vast
te stellen, veeleer te voelen dan te zièn, in zekeren zin zèlf het noodlot te beleven dat over dezen mensch gekomen is?!
Wat stellen we nu vast, wanneer we, kritisch nuchter, de oorzakelijkheid, het mekanisme van een subjektief resultaat als dit onderzoeken?
Eenvoudig dit: het enkelvoudig princiepsbeeld : « Twee mannen staan tegenover elkaar, de revolver in de vuist; - één dezer
schiet zijn tegenstander neer », is tot niet minder dan vier verschillende, zelfstandige beelden ontdubbeld geworden, nl. :
1°) Totaalbeeld: - De twee mannen staan tegenover elkaar;
een hunner schiet;
2°) Totaalbeeld : - Het getroffen personage;
3°) Grootopname : - Zijn van pijn vertrekkend gelaat;
4°) Grootopname : - Een hand die langzaam langs den muur
afglijdt.
In de techniek noemt men zulks : de montage van een scene door
montagebeelden. Men lette er echter op het zg. « montagebeeld »
niet te verwarren met het enkelvoudig filmbeeldje, d. i. t. Z. met
het beeldkadertje van 18x24mm zooals er zich ettelijke duizenden
op een film kunnen bevinden. Met montagebeeld wordt bedoeld
de som van dergelijke filmkadertjes (10, 15, 20 of méer) noodwendig
ter verwezenlijking van b. v. welk danige der vier scene-knipsels
hoogerbedoeld.
De Russen, deze dialektiekers van de filmkunst, voeren, zooals reeds betoogd, dit montage-princiep wetenschappelijk methodisch door. Na hoogerbedoelde « montage van een scene» door
binnen de kreits van deze scene vallende « montagebeelden » preconiseeren zij de montage van een scene met een daaropvolgende andere scene, daarna de montage van verschillende dezer sc enen tot
wat zij noemen « een episode », - verder de montage van een groep
dezer episoden tot een « akt» of « filmdeel », - en eindelijk de montage van twee, drie, vier of méer akten of filmdeelen tot den uiteindslag : film. Net alsof men redeneeren zou: door verschillende
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woorden wordt een zin gevormd; door verschillende van deze zinnen een paragraaf; door verschillende van deze paragrafen een hoofdstuk en eindelijk door verschillende van deze hoofdstukken een roman.
De geniale regisseur Poedowkin verklaart dan ook : « De bazis
van de kinematografie is de montage.))
Voorzeker behoeft niet langer op het primordiaal belang van
de montage gewezen. En niettemin meenen we dat, buiten dit grondbegin, nog heel wat faktoren den herscheppingsvorm van den film,
bijgevolg zijn « schoonheidsbeginsel )), bestemmen.
Eerst en vooral : de door de montage tot rythmus georganiseerde princiepsbeweging kan slechts dàn den filmischen herscheppingsvorm benaderen, wanneer de rythmus voorkomend in elk der zich
bestendig afwisselende montage beelden afzonderlijk, de ideale is.
Hernemen we in dit opzicht de vier montagebeelden van onze
cowboyscene. De drie eerste daarvan (herinneren wij ons : de twee
mannen waarvan éen schiet; - de getroffene; - zijn van pijn vertrekkend gelaat) zullen zich ongetwijfeld in bliksem-tempo afspelen.
Immers het ging er om : gij of ik! - Veronderstellen wij nu dat
deze drie afzonderlijke beelden (montagebeelden) tè lang aanhouden zoodat van bedoeld bliksem-tempo weinig of niets terecht
komt. Wat zal het effekt zijn ondanks hun in beginsel intelligente
koppeling, montage? Zero, ongetwijfeld! Ook het tegengestelde is
mogelijk : montagebeelden wier onderling verband een droomerigen,
langoureuzen gemoedstoestand behoort op te roepen en elkaar tè
snel opvolgen, verbeuren alle kans op hun psychologisch betrachten.
Anderzijds weer kunnen de bewegingsfenomenen die zich voordoen
in het geprojekteerd beeldvlak zondigen tegen hun rythmisch suggestieve bestemming. B. v. : de armslag van een zwemmer die een
drenkeling ter hulp snelt zal koortsig overhaast zijn en niet rustig
ontladen als tijdens wat ontspanning op een mooien zomerdag,
- een man of vrouw wie telefonisch of hoe ook een ongeval wordt
meegedeeld, een of ander dierbaar wezen overkomen, niet op zijn
(of haar) dooië gemak hoed, jas of mantel van den kapstok nemen.
Het is dus duidelijk dat naast den rythmus door de montage er
nog een andere zich voordoet die wij den rythmus in het beeldvlak
kunnen noemen en dat pas door perfekte kombinatie en realisatie
van deze twee de rythmische som, dus de rythmus van den film
ontstaat. Wij voelen dan ook méér voor de redeneering van Hans
Richter, met Walter Ruttmann Duitschlands' grootsten avant-garde6')5

cineast, waar hij eenigszins in tegenspraak met Poedowkin zegt :
rythmus is de grondvorm, het skelet van een film, - in zooverre hij kunst is.)) Eerlijkheidshalve moet nochtans verklaard, en
van een geniaal man verbaast zulks niet, dat ook Poedowkin in zijn
geschriften de aandacht op hoogerbedoelde gevaren vestigt. Wellicht heeft hij in zijn precept : « De bazis van de kinematografie is
de montage)) dan ook het innerlijk volkomen montagebeeld verondersteld. Feit evenwel blijft dat zijn parool, aldus gesteld, aanleiding tot verwarring geven kan, terwijl aan dit van Richter geen
stonde kan getwijfeld.
Maar 't slotwoord van den filmischen herscheppingsvorm, van
het filmisch schoonheidsbeginsel dus, brengt ondanks al zijn uitzonderlijk, al zijn overwegend belang, de gekombineerde montageen beeldvlak-rythmus niet. En hier denken we aan een door de
theoretici en de estheten al te zeer over het hoofd gekeken waarde,
nl. de fotogenie.
Het « filmisch materiaal)) zegden we reeds hooger, dat zijn :
de akteurs, interieurs, exterieurs, een huis, een boom, een dier,
een deel van dit alles, kortom welkdanig werkelijkheidselement bij
voorbaat in 't scenario aangeduid, - de kamera welke al deze werkelijkheidselementen vastlegt op een celluloïdband, - en last not
least dezen ongerepten negatieven celluloïdband zelf.
Alvorens over rythmus, zelfs over princiepsbeweging, sprake is,
kón sprake zijn, heeft zich de vraag gesteld : op welke wijze zullen
al deze te kinematografeeren werkelijkheidselementen op den filmband vastgelegd? Vraag van enorm gewicht als men bedenkt dat
de opstellings- en optische mogelijkheden van het wondertuig « kamera)) schier grenzeloos zijn. Zij kan 't sujekt bekijken van uit de
meest diverse gezichtshoeken : vlak-voor, van terzij, langs boven,
langs onder, enz. Zij kan het, indien noodig, volgen, aan de aktie
er van deelnemen, die aktie zelve worden. Zij kan het met een speciaal oog bezien, i. a. w. het door speciale lenzen, sluiers, matglazen, enz., opnemen. Dank zij dus de kamera die al deze werkelijkheidselementen fotografeert, doch ze tevens door toedoen harer
« grenzelooze mogelijkheden)) sensibiliseert, dus verlegt op het sub·
jektief plan hunner werkelijkheid, resulteert op de gevoelige oppervlakte van de pellikuul een beeld, een beeld bepaald door eventueele licht- en schaduwwaarden, door de plaats en standen door
de gekinematografeerde werkelijkheidselementen ingenomen, een
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beeld met een specifieken « vorm », een vorm die, plastisch beschouwd,
de schoonheid van dit beeld uitmaakt. Deze zg. « plastische vormschoonheid» van het filmbeeld is de fotogenie.
Daaruit spruit voort dat alles wat bijdraagt tot die « plastische»
schoonheid fotogenisch mag genoemd, i. a. w. er in grondbegin
geen anti-fotogenisch iets bestaat; de kwestie is of het in het filmbeeld opgenomen voorwerp, gedaante of wat ook, fotogenisch werd
aangewend of niet.
Een andere vraag nu : Is de fotogenie van het gewone fotobeeld aan die van 't filmbeeld gelijk'? Ik meen: neen. Er is weliswaar eenzelfde oorsprong doch geen zelfde expressie. Het fotobeeld omvat het begrip rust, is statisch, het filmbeeld daarentegen
omvat het begrip beweging, is dynamisch, wat tot de logische gevolgtrekking leidt dat de fotogenie van het gewone fotobeeld zich
eveneens statisch « gestalt», waar die van het filmbeeld, en nu gebruik ik een groot woord, zich met den innerlijken rythmus van het
filmbeeld vereenzelvigt.
Rythmus, weten we, wordt ook (en in hoofdzaak!) door de
kadans der bestendig wisselende montagebeelden bereikt. Vandaar
tot het besluit dat, dank zij deze kadans, er eveneens een specifieke
fotogenie volgens den montage-rythmus ontstaat, is slechts. een
stap.
Dus : rythmus en fotogenie in het beeldvlak eenerzijds, rythmus en fotogenie volgens de montage anderzijds. Beide zijn
aan elkaar geklonken als het kristelijk concept van lichaam en van
ziel. De rythmus : het lichaam, - de fotogenie : de ziel of de diviene adem welke dien rythmus (het filmkorps) loutert en op een
absoluut schoonheidsplan verlegt.
De volstrekte herscheppingsvorm van de filmische princiepsbeweging, het schoonheidsbeginsel van de filmkunst, ontdekken we
dan ook in het perfekte huwelijk van deze twee.
Werd dezen « volstrekt en herscheppingsvorm » daarbij aangewend in dienst van een interessante filmidee, van een of ander
ideeëel schoon, inhoudelijk sterk gegeven, dan wijzen we op den
idealen, den volmaakten film, op het summum te bereiken met een
kunstuiting die zoozeer van onzen tijd is en als geen andere de menigten fascineert.

* **
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Maar, redeneert ge, deze herscheppingsvorm, dit schoonheidsbeginsel, ûj staan slechts in het teeken van den zuiver visueelen,
van den « stillen )) film. Heeft de klank- en spreekfilm ze niet onderst
boven gèkeerd, gerevolutioneerd? En wat is, of juister wàt zal hun
positie zijn ten overstaan van den kteur- en den relieffilm waarvan
men ons de geboorte aankondigt voor weldra?
Mijn antwoord daarop: - Noch de klank- of spreek-, noch
de kleur- of re1ieffilm ûjn bij machte ook maar één vingerlid te tornen aan het schoonheidsbeginsel van de filmkunst zooals hiervoor
critisch-wetenschappelijk afgeleid, al is dit schoonheidsbeginsel dan
ook duizendmaal in zijn en wezen dit van de stille, van de louter
visueele kinematografie.
Met betrekking tot klank- en spreekfilm zou ik u aan de hand
van de historische evolutie en met verwijûng naar vroeger geciteerde voorbeelden al dadelijk met volgende niet langer te miskennen
waarheid kunnen trachten te winnen: - De essentie van de kinema
is de stilte. Het is de stilte die den film groot heeft gemaakt, die
hem een eigen wijze van ûch uitdrukken verleende, hem toeliet, of
juister dwong, wou hij kunst zijn, de werkelijkheid van een objektief op een subjektief plan te voeren. ..-- Maar bewezen zou daarmee nog hee1emaal niet ûjn dat deze « essentie )), door toevoeging
van een of andere nieuwe waarde, niet werd of niet zou kunnen geschokt, i. a. w. dat het absolute vertrekpunt, de erts der kinemakunst, de « visualiteit)) is. En daarom : bewijzen!
Om te beginnen dit reeds ter overweging :
Vergelijk een « talkie)), een dialoogfilm dus (genre « Chanson
de Paris)), « Parade d' Amour)) of tutti quanti), met een « silent )),
deze laatste mag dan nog het ergerlijkste specimen der draken zijn,
want op waardeschattingen komt het hier niet aan, wèl op essensen.
Wat stellen wij dan vast? Eenvoudig dit: dat bij de « talkie)) alles
is vernietigd wat tot op het huidig oogenblik als specifiek kinematografisch gold. Wij kunnen ons niet gewennen aan de lamheid
waarmee ûch deze filmen voortbewegen, de zoo esoterische kinematografische rythmus is in hen morsdood : immers de diverse toestanden van het gegeven worden ons niet meer door een bepaalde
visueele techniek gesuggereerd, doch zoo naturalistisch-vervlakkend
mogelijk door banale volûnnen medegedeeld; vandaar de dood a
priori van het begrip kinema-kunst. Dit alles spruit voort uit het
feit dat in deze produkten geen rekening is gehouden met de noch-
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tans zoo voor de hand liggende wet dat de kinema is en blijft de kunst
van het Zien en de spreekfilm afbreuk doet aan een fysiologisch
aksioma, nl. dat de oogen vlugger zien dan de ooren hooren!Niemand, geloof ik, zal ontkennen dat de essentie van het Zièn
(van de absolute, fysiologische funktie van het Zièn) de stilte is.
Kan ik dus bewijzen dat de kinema, zooals reeds terloops verklaard,
de kunst is van het Zièn, dan is daarmee ook uitgemaakt dat de essentie van de kinema de stilte is! Welaan dan! Welke rol vervult de kamera anders dan die van het menschelijk oog? Is de verrichting van
het opnameobjektief niet gelijk aan die van de pupil van het oogcomplex : nl. het inzuigen van een stuk werkelijkheid? Ontvangt
de gevoelige filmoppervlakte de indrukken dier werkelijkheid anders
dan het netvlies en is het synthetiseerend projektieapparaat niet
gelijk aan het zich rekenschap gevende brein? Is bijgevolg de kinema de kunst van het Zien? Is bijgevolg de essentie van de kinema
de stilte? Ja, duizendmaal ja!
Dus de kinema is de kunst van het Zien, bepaalder nochtans
de kunst der optiek, - de optiek die zich aldus van een zuiver wetenschappelijk terrein in onze mirakuleuze twintigste eeuw ook op een
esthetisch komt bewegen.
Deze nieuwe (optische) kunst heeft m. i. twee uitloop ers : een
statische en een dynamische. De statische is ons bekend onder de
benaming « fotografie», wel te verstaan de fotografie zoo als we die
kennen uit de sprookjeskunst van het fotogram en de fotomontage,
uit de werken van kunstenaars als een Man Ray, een Moholy-Nagy,
een Drtikoll, e. a.; - de dynamische, ge hebt het geraden, is de
kinematografie. Doch de kinematografie bezit binnen de grenzen
van deze bepaling nog andere attributen, welke haar al direkt van
haar zuster kunst, de fotografie, onderscheiden. En hier denk ik
nogmaals aan haar dynamiek, die haar vereenzelvigt met den ontzaglijken polsslag van het Leven zèlf, een mirakel, door geen enkele
kunst vóór haar bereikt. Leven evenwel niet op het objektief plan
van alle dag, doch « vergeestelijkt», d. w. z. gesubjektiveerd, en
daarom antirealistisch, want wel degelijk uit zijn normaal verband
gerukt (groot eerste plan of « close-up», amerikaansch plan, diverse
opnamehoeken, montage in het beeld, enz., enz.), zoo als reeds gezegd, veeleer op onze psyche, op onze innerlijke dan wel op onze
uiterlijke gevoelsnaren inwerkend.
En al gewaagden we met betrekking tot de fotogenie duidelijk659

heidshalve over de « plastische» schoonheid van het filmbeeld, men
identificeere deze uitlating dan ook niet met die van sommige esthetici die de kinematografie onder de etiquette « plastiek», « bewegend beeldwerk », in de rij der kunsten te rubriceeren trachten
en haar aldus onbewust verminderen want van haar oorspronkelijkheid ontdoen. Geanimeerd plastisch kunnen alleen genoemd afwijkingen als daar zijn : de duitsche « absolute film » in zijn vroegste
gedaante en de teekenfilmen die, hoe interessant ook, in feite stammen van een pre-kinematografisch concept, nl. van phenakistiscoop tot praxinoscoop. Er bestaat slechts een schijnbare overeenkomst tussen een plastische en een fotogenische waarde, het best
te vergelijken met de zg. « plasticiteit » van een vers, de « muzikaliteit» van een woord. Immers een « plastische waarde» is de herschepping van een werkelijkheidselement op het plan van de beeldhouwkunst, schilderkunst of grafiek, - een « fotogeniese» daarentegen is de herschepping van ditzelfde werkelijkheidselement op
het plan van de fotografie, de kinematografie, d. i. t. Z. van de werkelijkheid zèlve.
De kinematografie is een zelfstandige kunst die zich onder de
benaming « optiek» als onafhankelijke vierde in de rij der andere
drie creatieve kunsten: muziek, plastiek, literatuur, scharen komt.
Is het orgaan van het gezicht het oog, dit van het geluid (ergo
het Woord) is het oor. We zien het niet en het zou gekheid zijn het
optisch te willen noemen daar het zich in lichtgolvingen op de randzijde van den film neer te schrijven vermag. Dus in princiep : het
geluid is antikinematografisch. Niettemin kan het beschouwd als een
toegevoegd zintuig, ten einde het visueele (zintuig) te vervolledigen,
te verrijken, te completeeren. Completeeren hier beteekent dienen.
Dit « dienen» is natuurlijk op verschillende wijzen mogelijk; inzonderheid toch : óf door montage óf essentieel.
De klankmontage, meenen we, is in hoofdzaak gegrondvest op
het antirealistisch (achronisch) saamtreffen van beeld en geluid, van
beeld en fenomeen: dus bij water niet het geklots van dit water,
bij het beeld van een waaienden boom niet het gerucht van den
wind, en dies meer. Deze methode wenscht de klank dus toegepast
in zijn hoogere, subjektieve beteekenis, wil hem naast het beeld een
soort zelfstandige, ofschoon steeds completeerende, beteekenis verleenen. Op haar beurt kan zij onder drieërlei vorm verondersteld :
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ofwel gewoon atmosferisch, ofwel verstandelijk deduceerend, ofwel

contrapuntisch.
« Atmosferische geluidsmontage ontdekken wij in het meerendeel
der tegenwoordige klankfilmen die zich boven de gewone (om niet
te zeggen schandelijke) middelmaat te verheffen trachten. Zij bestaat hierin een van het beeld onafhankelijke sonoriteit te doen
saamtreffen met dit beeld, zoodat dit laatste, zooals gezegd, er « atmosferisch» in gebaad wordt.
Een paar typiese illustraties :
In von Sternberg's film « Dishonored» (X 27) speelt Marlene
Dietrich op de piano. Op een schoon moment krijgt men nog slechts
een groot eerste plan van haar hoofd te zien, terwijl haar nochtans
onzichtbare vingeren de aangevangen melodie voor ons oor voortspelen.
Uit « La Chienne» van Jean Renoir : - Het hoofdpersonage,
een burgermannetje, kuiert, zich inzeepend met het oog op een
prozaïsche scheeroperatie, van het eene punt van het vertrek naar
het andere; het venster staat wijd-open; aan den overkant van de
straat studeert in een kamer waarvan het venster eveneens open is,
een kind de eerste noties van het pianospel; deze pueriele klanken dringen de kamer van het burgermannetje binnen en worden
gehoord op welke plaats van het vertrek en in welke houding hij
ons wordt getoond.
Atmosferische geluidsmontage geeft tevens aanleiding tot de
zg. klankperspektieven.
B. v. : - Een minnend paartje verlaat een dansgelegenheid.
Zij verwijderen zich in den nacht. Deze verwijdering wordt sonoor
onderlijnd door een steeds meer en meer verstervenden deun in
zijn volle sterkte gehoord bij het verlaten van de dansgelegenheid.
Dit « diminuendo-perspektief» kan zich natuurlijk ook in « crescendo» voordoen.
Een kurieuze paradox : in den klankfilm kan de oorsprongswaarde van de kinematografie, de stilte, eveneens atmosferisch gemonteerd. « Verstandelijk deduceerende » geluidsmontage vinden we in die
filmen of juister in die scenen waarin den op het beeld geënten
klank niet alleen, zooals we 't noemden, « atmosferisch» is bedoeld,
doch in hoofdzaak zich beroept op onze hersenen, op een of andere
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uit den aard en de schakeering van de aangewende sonoriteit voortvloeiende logische gevolgtrekking.
Een treffend voorbeeld van deze « logische deductie» brengt
ons « The Dawn Patrol » (De Ochtendpatroelje) van Howard Hawks :
- Een engelsche vliegtuigbazis aan het westelijk front; elken vroegmorgen moet een eskadrilje op verkenning; bij gebrek aan in den strijd
geharde piloten ziet de bevelhebber zich verplicht telkens vier à
vijf nauwelijks de kinderschoenen ontwassen jongelingen, hem kersversch toegezonden uit een of ander opleidingskamp, een bijna gewissen dood in te zenden om reden hunner onvoldoende voorbereiding en onervarenheid. Het is een marteling van dag aan dag. En ziehier nu de scene waarop ik uw aandacht vestig : - sinds een
paar uur is de ochtendpatroelje vertrokken, haar terugkeer nakend;
aan hevige opwinding ten prooi loopt de bevelhebber in een vertrek op en neer, ledigt het eene glas whisky na het andere, kijkt van
minuut tot minuut op zijn uurwerk; plots houdt hij stil, gespannen
luisterend; men hoort 't geronk van verre motoren; de bevelhebber
staat roerloos; men hoort een vliegtuig op lage hoogte over het huis
druischen; nog één, en daarna nog één; dan is het uit. - In een
vroeger beeld (het vertrek der patroelje) hebben we vijf vliegtuigen
de lucht zien ingaan; nu weten we, saam met den bevelhebber,
en zonder dat het beeld wisselde, dat twee daarvan verloren zijn
gegaan; In den reeds geciteerden film « Dishonored» van von Sternberg laat Marlene Dietrich haar tegenstander, een gevangen russische
spion, doch ondanks alles den man dien zij lief heeft, ontsnappen.
Zij staat bij 't open venster en de refleksen van zoeklichtbundels
schuiven over haar onbeweeglijk aangezicht heen en weer (een onvergetelijk beeld!); op 't zelfde moment hoort men den motor van
een onzichtbaar vliegtuig aanslaan, dit vliegtuig zijn aanloop nemen,
verdwijnen in den nacht. - Wij deduceer en : de ontvluchting is
geslaagd; In « HelI's Angels» van Howard Hughes zal een engelsch officier gefusiljeerd. - De werkkamer van den duitschen bevelhebber
waarvan het raam wijd open staat en uitzicht geeft op den muur
eener binnenkoer. Het strafpeloton trekt voorbij het raam; doorheen dit raam opnieuw het uitzicht op den angstwekkend killen
muur. Kommando's weerklinken door een onzichtbare stem geuit;
men hoort het log gedrild gestamp van soldaten die zich in 't gelid
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stellen. Weer een kommando. Een losbranding en... ons verstand
zegt ons dank zij het geluid, en niets dan het geluid: het militarisme
vergde een nieuw slachtoffer. Atmosferisch als alle geluidsmontage, maar geestelijk-oogenblikkelijker dan verstandelijk-deduceerend en daarom volmaakter,
is de « contrapuntische» verbinding van beeld en klank. Gebaseerd op
het contrast heeft zij al de subjektieve direktheid van dit contrast,
doch tevens de schrijnende scherpte de"r geopponeerde tegenstellingen.
Alhoewel geruimen tijd reeds door de Russen theoretisch aangeduid vond zij, welbeschouwd, haar eerste praktische toepassing
pas in de volgende scene van René Clair' s « Sous les T oits de
Paris », scene als dusdanig klassiek geworden : - Vechtpartij naast
een spoorbrug in een parijzer voorgeborcht; op 't zelfde moment
hoort men het gedonder van voorbij loeiende lokomotieven, doch
men ziet deze niet. - Het contrapunt? het contrast tusschen beeld
en geluid? Het beeld: de tragiek van een messengevecht in regel;
- het geluid : de treinen die ondanks dit ontzettend, maar miniem
feit in het wereldgebeuren, de onverstoorbaarheid van dit wereldgebeuren als het ware symboliseeren;In Van Dyke's « Trader Horn» glijdt Horn's en Litde Peru's
kano door een stemmige, idyllische natuur; het hallucinante contrapunt van het djoe-djoe getam brengt ons echter tot andere gedachten; Uit « Kameradschaft » (De Tragedie der Mijn) van Pabst : Reeds dagenlang brandt het in een der galerijen van de fransche
mijn. Men hoopt het vuur te bezweren door bedoelde galerij met
een muur in metselwerk af te sluiten. - Zondag. De mijn is, met
uitzondering der metselaars, verlaten. - Beeld van vunzende en
verkoolde schoorbalken; - in contrapunt nu, in contrast dus, met
deze bedreiging de opgewekte klanken van een dans deun die, symbool van onbekommerdheid en leute van een vrijen dag, in werkelijkheid in een paar honderd meter hoogergelegen (en ons even later
getoonde) dansgelegenheid haar oorsprong vindt. Montage kan natuurlijk ook verondersteld met betrekking tot
het gesproken woord, d. i. t. z. tot de dialoog. Dialoogmontage ontdekken we dan ook in het meerendeel der huidige « talkies» die
boven het triest niveau der zg. « gedanste, gezongen en 100 % sprekende» filmproduktie trachten uit te reiken. - Doorgaans wordt
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aldus te werk gegaan: - vooraf twee personages in normale,
maar bondig-beknopte conversatie, - volgend beeld : « zwijgende» grootopname van het hoofd van een van beiden (dit van
een vrouw b. v.), doch gelijktijdig met het « zwijgend» aangezicht van dez;e vrouw hoort men de stem van haar partner die haar,
veronderstellen we, een verwijt toestuurt; - de reaktie van deze
woorden kan dan eventueel op de gelaatsuitdrukking der toegesprokene wier gelaat alléén (we drukken er nogmaals op) voor de toeschouwer zichtbaar is, nagespeurd. - Op dit grondbegin kan natuurlijk
divers gevariëerd.
Er behoeven niet veel woorden toe om te begrijpen dat dergelijke methode heel wat belangwekkender is dan het plat realistisch
gekakel van twee of meer personages op eenzelfde beeld, dat, indien
toegepast in de juiste maat, het filmisch rythme er slechts weinig
of niet zal door gestoord worden, en, vermits wij in den anecdotischen
speelfilm toch immer zullen aangewezen zijn op de alternatieve :
of onderschrift óf gesproken woord, zij, in dit kader beschouwd,
ten slotte aanvaardbaar is.
En niettemin kan, ook buiten een eerder « utilitaire consideratie»
als onderhavige, door wat ik noemen wil « een essentieel synchroniseeren van het gesproken woord » een niet onaardige versterking
van het visueele beeld bekomen, dit « gesproken woord » dan
beschouwd als den algemeen-menschelijken klank die schuilgaat
in de uiting van zekere primaire gevoelens als pijn, wanhoop,
vreugde, enz. Een dergelijke « uiting », sommair toegepast en zelfs
in welkdanige taal ter wereld, op een beeld dat tot de uiterste
uiting van zijn visueele expressie gekomen is, zoodat de sonore
ontknalling er van als het paroxysme, het culmineerend toppunt
van die expressie kan beschouwd, is in de hoogste mate emotioneel en internationaal-direkt. Het is zelfs in dit opzicht overbodig en zelfs stoorend, meen ik, deze sommaire woordkoppeling
om te zetten naar gelang de omgangstaal van 't land waar de film
wordt geprojekteerd. Immers het komt hier niet zoozeer op « woorden» aan, dan wèl op den toon waarmee die woorden worden verklankt. De aangrijpende film « Westfront 1918» (Vier van de In,fanterie) van Pabst biedt een typisch voorbeeld op het gebied dezer
essentiëele methode, nl. daar waar, na de aanval op de duitsche
stellingen, de gekgeworden luitenant als een fantoom te midden
van een berg dood en en gewonden oprijst, een denkbeeldig wezen
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stram militair groet met een « Zum Befehl, Majestät!» en in zijn
waanzin almaar hallucinante « Hoerah! »'S uitstoot.Doch ondanks deze « essentiëele» en « monteerende » methoden moet de klank alle ruimte overlaten aan den steeds primeerenden
motor van de kinematografie, nl. aan de visualiteit. Zij is zeer machtig deze visualiteit en het ligt in haar bereik zelfs auditieve elementen
in beeldenreeksen om te zetten. Voorbeelden daarvan zijn legio.
Aan wie den zoo terecht befaamden (stillen) film « De Moeder»
zag van Poedowkin breng ik slechts de systematisch druppende
waterkraan tijdens de lugubere doodenwake in herinnering.
Uit dit alles blijkt dus nogmaals dat het geluid slechts een complement, een accent van het filmbeeld kan zijn, d. w. z. dat, in welk
geval ook, het steeds het « geluidsbeeld » zijn moet dat het filmbeeld
moet volgen en nooit het filmbeeld het geluidsbeeld. En wij zijn
dan ook formeele tegenstanders van filmen (inzonderheid experimentfilmen) als Eisenstein's « Romance Sentimentale » en Cavalcanti's
« Tour de chant», gebaseerd op een of ander muûkaal thema, bij hetwelk het beeld slechts illustratief willekeurig, dus ondergeschikt
dienend opduikt. Trouwens ook Eisenstein heeft inmiddels zijn
« Romance Sentimentale » verloochend waar hij haar karakteriseert als « that so grievously misunderstood in its intentions piece of
irony». Nochtans mag men zich m. i. met het « geluid », het met het
beeld gesynchroniseerd « fenomenaal» of « muzikaal» geluid, meer
vrijheden veroorlooven dan met het gesynchroniseerde of zelfs gemonteerde « woord», daar geluid zich zonder veel pretentie op het filmbeeld ent, de aktie niet stremt en daarbij de internationaliteit van
de filmkunst niet bedreigt, nóg een gevaar dat de « talkie» heeft
onder de zon gebracht. Voor de « rythmische onschadelijkheid» van
dit gesynchroniseerd geluid, ja, voor de af en toe hooge « atmosferische» geladenheid er van getuigen in « fenomenalen » zin filmen
als b. v. Ruttmann's « Welt melodie » en « T. S. F. », in « muzikalen »
Clair's « Sous les Toits de Paris» en Pabst's « Dreigroschenoper ».
Anderzijds dient door een methode die wij de geluidsconsequentie willen noemen de diepgaande emotiviteit ervan erkend. Dit
procedee bestaat hierin de met een beeld gesynchroniseerde klankwaarde zoo danig uit te bouwen dat deze uitbouw, op zijn beurt,
synchronisch saamtreft met een daaropvolgend en inhoudelijk van
het eerste totaal verschillend beeld. Deze « overbrugging» geschiedt
meestal even onbewust als bruusk, beweegt zich af en toe zelfs in
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de sfeer van het contrast; zij treft dan als een onverwachten kaakslag en put juist uit deze verrassende, soms overrompelende, brutaliteit, haar weergalooze subjektieve sterkte. - Haar doel is bij
twee en, zoo als gezegd (in de ruimte), totaal onafhankelijke beelden
ofwel een gevoel van absolute gelijktijdigheid ofwel een tijdsbenadering van seconden te doen ontstaan. Weliswaar is deze tijdsellips
reeds in de beide (visueele) beelden voorhanden, doch het geluid
dat met hen saamtreft dikt hun bestemming aan, verscherpt ze en
maakt ze voor ons begrip pregnanter.
« Gelijktijdigheid)) wordt in volgende twee scenen van Pabst's
« Kameradschaft )) beoogd :
Scene I : - De eerste ontploffingen doen zich voor in de mijn,
men hoort het onheilspellend loeien van het vuur, het losgebroken
onheil;
Scene II : - Een trein vertrekt uit het station van het mijnwerkersdorp. Het gerucht van den aanzettenden locomotief is noch
min noch meer dan den auditieven uitbouw van de geruchten waargenomen in Scene I.
« Tijdsbenadering )) ontdekken we in volgende twee uit den reeds
herhaaldelijk geciteerden film « Dishonored» :
Scene I : X 27, de spionne, zit, den rug naar ons toegekeerd,
voor de piano; zij is omringd door oostenrijksche stafofficieren.
Uit vorige beelden weten we dat zij er in gelukte het plan der russische stellingen in handen te krijgen en het, zeer origineel, in den
vorm van een muzikale compositie te codificeeren. Nu « speelt))
zij dit plan voor de opperste legerleiding van haar land, - barbaarsche, onsamenhangende muzikale frazen zonder de minste
schijnbare beteekenis doch bij dewelke zij zich telkens en telkens
weer omdraait en op een papier het aldus gecodificeerd plan weer
« realiseert )). Zij is zeer opgewonden en haar opwinding immer
stijgend; de klanken die zij de piano ontrukt worden steeds wilder,
woester, doen aan als een cacofonisch preludium voor een of andere
duivelsche bacchanaal;
Scene II : - Nachtelijke aanval van de Oostenrijkers op de russische posities, waarvan het rumoer: geschutsdonder, gehuil, geschreeuw, enz., de auditieve consequentie is van X 2is daareven
ingezetten helle dans.
Een schitterende variante van deze methode vinden wij in Roeben Mamoulian's technisch sublieme « City St re ets )) : - « Big Fel-
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low», de gangster-hoofdman, telefoneert met een kornuit; een revolver ligt achteloos neergeworpen op een stoel; een verstooten
minnares maakt er zich heimelijk meester van; - groot eerste plan
van den (op den voor ons oog onzichtbaren « Big Fellow») gerichten
revolver; - de ontlading (twee korte knallen) wordt saam met den
kornuit « telefonisch» door den toeschouwer gehoord.
Niet minder suggestief is volgende uit Pabst's « Herrin von
Atlantis », des te merkwaardiger, dunkt ons, daar: 1°) de tijdsellips
hier niet het toekomstig-geëvolueerde vlak naast het heden legt,
doch het verleden vlak naast dit heden; en 2°) de geluidsconsequentie
zich veeleer ontwikkelt uit den geestelijken zin van een woord dan
wel als een auditieve waarneembaarheid van klank tot klank.
De gepommadeerde het man van Jitomir verklaart in zijn dronkemansroes aan St Avit wie Antinea is. « Het is, zegt hij, het is .•. ».
Meteen een geweldige grosse-caisse slag; - parijzer music-hall
sfeer uit de tijden van weleer, sfeer waarin zich dan, visueel veruiterlijkt, de vertelling van den hetman ontrolt.
Of het effekt van dien grosse-caisse slag niet werd geïnspireerd
door een haast gelijkaardig uit « City Streets», en waarover verder,
is echter een andere vraag... Is de « geluidsconsequentie » hoofdzakelijk op het « raccourci
van tijd» aangewezen, zij kan ook af en toe een « raccourci van ruimte» zeer treffend onderstrepen.
B. v. In « City Streets » : het foorbeeld (visueel en auditief) met
Kid en Nan op den voorgrond, plots afgebroken en vervangen door
den golfslag op het avondstrand met Nan en Kid vertrouwelijk op
een duintop naast elkaar gezeten.
Ook hier kan belangwekkend gevarieerd :
Volgende passage b. v. uit denzelfden film: - Nan, uit het
gevang ontslagen, wordt door « Big Fellow» genoodigd op een avondfeest; zij heeft het voorgevoel van naderend onheil en tracht Kid
die voor haar toezegde te bewegen van die invitatie af te zien; een lange omhelzing volgt, men meent reeds het geluid van dezen
kus te hooren .•. ; in plaats daarvan het plotse beeld van een muzikant die een slag geeft op de cymbaal vóór hem; dit beeld evolueert
panoramisch en in « travelling » en situeert ten laatste een schitterende avondpartij waarop wij Nan en Kid's aanwezigheid vaststellen.
Dat de « geluidsconsequentie » per slot van rekening slechts
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een andere vorm is van geluidsmontage behoeft, veronderstel ik,
na wat voorgaat, niet verder aangewezen.
Daar het dus vaststaat dat in velerlei gevallen klank of woord
het beeld emotief versterken kunnen, willen wij ze, deze klanken
en woorden, volgraag als « vervolledigE$nde », « emotief versterkende »
waarden aannemen.
En de kleur? En het relief?
Zonder eenigen twijfel zijn beide van optischen oorsprong :
onze oogen onderscheiden ze, zièn ze in de werkelijkheid, - zij
zijn onontbeerlijk voor het absolute Zien. Bijgevolg zijn zij niet
~ooals den klank « complementair», doch wel als waarden aan de
filmkunst inherent te beschouwen. Daarom hebben wij ze bij eventueel mise au point niet « transponeer end » aan te wenden, doch
« optisch absoluut», d. w. z. - ja, 't woord schrikt me niet af realistisch zoo als ze zich in de werkelijkheid voordoen.
En in waarheid, ik begrijp niet hoe sommige critici er toe komen, zooals b. v. den Fransman Charensol, om de realiseering van
den kleurfilm te voorspellen in de richting van een « landschap
'Van Cézanne of een stilleven van Picasso». Eerst en vooral vraag ik
me af op welke wijze zulks gescl).ieden zou! En wie maar eenigszins
met het Gaurisankar-probleem van de realistische (laat staan antirealistische!) kleuren-kinematografie is vertrouwd, weet het best
wat ik met deze interrogatief bedoel. Doch zelfs in de veronderstelling dat, ook buiten het laboratorium, het vraagstuk der op wetenschappelijke bazis gegrondveste, dus eenig mogelijke, kleuren-kinematografie een algemeen praktisch beslag krijge, en dat krijgt het
vandaag of morgen beslist, dan nog stel ik me de vraag of er wel
ooit één geniaal insceneerder zal bestaan gepaard met een even geniaal wetenschapsmensch die dit mekanisch kleurinstrument zoodanig
« onder de knie» krijgt dat het zich dociel als een palet ter beschikking stelt van zijn speciale kleurvisie op de dingen! En met de hand
kleuren of met schabloon biedt (denk aan den ergerlijken PathéColor!) geen praktische oplossing, is trouwens te pueriel om toekomst te hebben, stamt daarbij in rechte lijn van de schilderkunst.
In dien zin trouwens zijn de duitsche absolute filmen typisch, althans de (antirealistisch !) met de hand of met schabloon gekleurde
« Lichtspiele» van Walter Ruttmann en de « Rythmen» van Hans
Richter. - En zelfs in de veronderstelling dat de hoogerbedoelde
668

« geniale insceneerder gepaard met een even geniaal wetenschaps-

mensch» opdook, dan ware het m. i. nog steeds een ketterij op optisch-kinematografisch gesensibiliseerde werkelijkheidsvormen andere
kleuren te zetten dan die welke het kino-oog, het objektief dus, er
in onderscheidt. De kinematografie blijft daarom niet minder de
antirealistische kunst waarop herhaaldelijk gewezen. Alleen beweegt
zich haar antirealistiek op een geheel ander plan - dit der optiek -,
waardoor dan nog eens te meer bewezen wordt dat de plastiek (hier
in de gedaante van de schilderkunst) en de kinematografie twee
totaal op zichzelf staande schoonheidswaarden zijn. Persoonlijk
roep ik echter niet op de kinema in kleuren omdat de film mij in
zijn huidigen vorm van wit en zwart (wat ook kleuren zijn) met
daartusschen de onbegrensde gamma's van de « grijzen» welke,
ik weet niet of reeds opgemerkt, een zekere stylistische, concrete
allure aan de dingen verschaffen die begrijpelijk bij toepassing van
kleur te loor zou gaan, meer dan voldoet. « Musique de la lumière »
heeft Abel Gance de kinema eenmaal genoemd: men kan niet treffender zijn huidige, kleurlooze versie omschrijven. Trouwens geluid, kleur, relief - het relief waarvan men ons nu ook het volmaakte
mise au point aankondigt; men gewaagt zelfs over een stereoskopischen film zonder doek -, het is alles maar bijzaak van het oogenblik af dat de kinematografie ons werken schenkt beantwoordend
aan de eeuwige vereischten van Schoonheid en Poëzie. En dat zulks
mogelijk is geweest met de « zwijgende», d. i. geluidlooze, kleurlooze; zg. « twee dimensionale» (wat een verkeerde uitdrukking is :
in wezen is de kinema steeds drie-dimensionaal geweest) produktie
van deze laatste jaren, dat het zelfs zij is, deze « zwijgende versie »,
die de filmkunst heeft gemaakt en er de opperste essentie van, werd,
veronderstel ik, in den loop van dit betoog genoegzaam aangetoond.
Wat anderzijds weer niet belet dat wij elke waarde die iets bijdraagt
ter verrijking van deze onder alle kunsten de volledigste met interesse
te onderzoeken en met geestdrift te begroeten hebben. En daarom,
leve, binnen een kader zooals hierboven voorgesteld, en ondanks
eventueele persoonlijke preferenties, de drieëenheid van klank-,
kleur- en relieffilm als de uiterst consequente schoonheidssom van
een kunstmateriaal waarvan men de grenzelooze mogelijkheden, zoo
ethisch als esthetisch, nog maar te vermoeden begint.
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De uitbeeldingsmiddelen van de Film
door Rudolf Arnheim, Berlijn.
Wie de uitbeeldingsmiddelen van de kunst wil onderzoeken,
haar invloed en gebruik beschrijven en onder algemeene rubrieken
brengen, ontmoet dikwijls weinig vriendelijke geûchten bij degenen,
wie dit werk grootendeels ten goede moet komen, namelijk bij de
kunstenaars zelf. Maar niet minder bekend dan de afkeer voor theorieën van de kunstenaars (Rembrandt : « Aan mijn schilderijen
valt niet te snuffelen ») is immers hun passie voor het theoretiseeren.
Van Julius Cesars' bouwmeester Vitruvius, dien Albrecht Dürer
graag citeerde, tot Lovis Corinth toe, hebben groote kunstenaars
graag hun meening over hun stiel schriftelijk geformuleerd, en de
filfI1kunstenaars schijnen die overlevering trouw te blijven. Ook
zij halen den neus op voor de mannen van de theorie, maar ook zij
- Pudovkin of Chaplin, Sternberg of René Clair, Eisenstein of
Vertoff - gaan aan hun schrijfmachine ûtten om datgene, wat ze
bij hun werk instinktief doen, eens naar den geest te ordenen en
in regelen en voorschriften vast te leggen.
Er wordt beweerd - tegenwoordig vooral - dat de theorie
den kunstenaar zijn onbevangenheid ontrooft, maar mogen we niet
aannemen dat enkel hij den naam van kunstenaar met recht draagt,
wiens scheppend instinkt sterk en zeker genoeg is, om evenmin door
de gouden snee en den cirkel van 't spoor te worden gebracht als
door andere hindernissen? Nooit zal hij de theorie volgen als een
apotheker het recept, maar ze kan wel op een meer onbewuste wijze
in hem werkzaam worden; juist gelijk we onszelven bij 't leeren
zwemmen de bewegingen verstandelijk inpompen, maar ze later
zoo ongedwongen aanwenden als waren het refleksbewegingen. De
kunstenaar moet niet volgens de theorie werken, de theorie moet
in hem werkzaam zijn.
Als ik nu de voornaamste uitbeeldingsmiddelen van de film
tracht te beschrijven, ben ik er op voorbereid van eenige fotografen
en cineasten nog een bezwaar van heel anderen aard te hooren: « We
zijn geen kunstenaars en willen geen kunstenaars zijn! Film en fo-
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tografie zijn anders niets dan een trouwe afbeelding van de werkelijkheid. Wij willen al het ziens waardige nauwgezet vasthouden voor
degenen, die er niet zelf naartoe kunnen gaan om het te zien. Esthetische eerzucht kennen we niet!»
Goed, maar het zou toch kunnen, dat ook voor dergelijke bescheiden doeleinden, die misschien heelemaal niet bescheidener zijn
dan die van de kunst, reeds dezelfde uitbeeldingsmiddelen noodig
zijn, als door den regisseur en den hoofdoperateur in het filmatelier
aangewend worden. Streng genomen zou immers elke fotograaf
niet enkel de voorwerpen willen « aftrekken», maar het levende
moment vasthouden terwille waarvan hij hun beeld wil bewaren.
Een oude boer in een karakteristieke houding kan veel indruk maken; gaat hij echter voor de lens in postuur staan, dan zal de foto
allicht vervelend uitvallen. Dus niet op het vastleggen van het voorwerp zelf komt het aan - het moet ook op karakteristieke wijze
vastgelegd worden. Daar zitten we dan al midden in de esthetiek.
Ook de fotograaf die het scherpst tegen de kunst gekant is, zal, als
hij bv. het gedrukte, nietige van een boerenhuisje wil weergeven,
niet nalaten een slanke populier mee op te nemen om door het kontrast zijn onderwerp op bepaalde manier te kenschetsen. Hij zal,
als hij een vrouw liefst in profiel ziet, haar niet vlak vóór fotografeeren, en als hij van haar gang houdt, haar niet in een ligstoel voorstellen. Om het karakter van een kronkelende dorpstraat te bewaren
zal hij zijn objektief zoo opstellen, dat zooveel huizen mogelijk in
het perspektief mekaars lijnen snijden. Hij zal het gestikuleeren van
een marktkramer ruggelings opnemen, als dat uitzicht hem bijzonder kenschetsend voorkomt. En om de tegenstelling tusschen een
stoffige winkelstraat en een vrije bergweide te toonen, een tegenstelling, die misschien de sterkste indruk van een vakantiereis uitmaakte, zal hij die beide opnamen naast mekaar zetten. Of hij een
dergelijke werkwijze nu artistiek wil noemen of niet, is zijn zaak
(ik zou ze zoo noemen). Dat fotografie en film niets anders is dan
een mekanisch afkooksel van de werkelijkheid, dat is juist het groote
argument van degenen, die film en fotografie niet als kunst willen
aanvaarden. Hoe men nu ook tegenover die bewering staat : of men
er blij om is, een louter « dokumentair» vormmiddel te hebben gevonden van de slakken van het subjektieve gereinigd, dan wel of
men den film veracht, omdat hij enkel machinale reprodukties zou
leveren - we hebben hier met een valsche voorstelling te doen.
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Het systematisch bewijs daarvan heb ik in het eerste deel van mijn
boek « Film als Kunst» (Ernst Rowohlt Verlag Berlin) trachten te
leveren.
Er zijn honderd mogelijkheden bij het uitbeelden van een voorwerp. Welke mogelijkheid gekozen wordt vloeit niet noodzakelijk
uit het voorwerp voort, maar hangt van den operateur af. Heinrich
Wölff1in begint zijn « Kunstgeschichtliche Grundbegriffe» met de
volgende episode : « Ludwig Richter vertelt in zijn levensherinneringen, hoe hij in Tivoli eens als jong man, samen met drie kameraden, een stuk van het landschap ging schilderen, elk van de vier
vast besloten van de natuur geen haarbreed af te wijken. En alhoewel nu het gegeven juist hetzelfde was geweest, en elk van hen zich
met goed talent aan datgene, wat z;ijn oogen zagen, gehouden had,
kwamen toch vier zeer verschillende afbeeldingen te voorschijn,
zoo verschillend als de persoonlijkheden van de vier schilders.»
En zoo is ook filmen en fotografeeren geen mekanische bewerking.
Vooreerst omdat de operateur een bepaald onderdeel van de werkelijkheid kiest en dit van uit een zelfgekozen standpunt weergeeft,
en anderûjds omdat de afbeelding, dat de gevoelige laag levert en
dat op het doek wordt geworpen, onder meer dan een opzicht niet
op het oor beeld uit de werkelijkheid lijkt.
De fotograaf levert niet als de beeldhouwer een plastische maar
als de schilder een vlakke afbeelding van de dingen. Hij moet dus
een bepaald « oogpunt» uitzoeken, en reeds dit primitief feit brengt
een subjektief, esthetisch element in het zoogezeid zuiver mekanische
uitbeeldingsproces. Al naargelang z;ijn doel zal de fotograaf het uitzicht kiezen, dat het volledigste overzicht over den vorm van het
objekt geeft, of omgekeerd zal hij het uit de verte, halfverhuld,
scheef voorstellen. De ontwikkeling van de fotografie bestaat juist
daarin, dat men geleerd heeft, de opstelling van het apparaat in dezen
of genen ûn te gebruiken voor de bewuste karakteristiek; in 't begin gold het als een fout scheef of niet recht van voor op te nemen.
Tegenwoordig doen de fotografen zoo'n dingen heel dikwijls bewust - (alhoewel de orthodox scheeve opname even gemaniëreerd
is als de orthodoxe en-face opname vervelend was) - juist omdat
ze geleerd hebben, dat het hun taak is, een stuk werkelijkheid niet
als zoodanig maar met de middelen van het fotografische apparaat
op te nemen. Zoo zal dan de filmoperateur nauwkeurig overleggen
of hij zijn objekt enkel van éen punt uit wil toonen, dan wel of hij
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met de kamera rondom het voorwerp wil gaan, en langsheen wil
glijden; of hij misschien opnamen van uit verscheidene gezichtshoeken zonder overgang naast mekaar wil plakken. Dat geldt voor
den amateur en reportagefotograaf evenzeer als voor den speelfilmoperateur en -regisseur. Zoo staat het ook met het benuttigen
van het perspektivisch uitzicht. De voorwerpen, die naast mekaar
in de ruimte staan, vormen heel verschillende groepen, al naargelang ze van dees of geen standpunt worden bekeken en opgenomen.
We kunnen bepaalde dingen, die ons storen, door andere laten bedekken; we kunnen ze naast mekaar laten optreden en aldus een
gewilde vormwerking bereiken (populier naast kerktoren = paralleel van twee smalle, spitstoeloopende dingen). Deze groepeering
kan door behendige keuze van de plaats, waar de kamera opgesteld
wordt, bereikt worden, zonder dat de populier moet uitgetrokken
worden en neven den kerktoren geplant. De filmfotograaf, die immers elke beweging kan grijpen in de vlucht, kan met behulp van
een perspektief-afsnijding ook toonen, hoe de eene vorm den anderen als hij er voor schuift (<< dikke man komt voor het landschap
staan ll), of hem op verrassende wijze openbaart.
De geringe diepte van het filmbeeld en nog andere oorzaken
hebben als gevolg dat, dichtbijgelegen dingen zeer groot, vérgelegen dingen heel klein voorkomen (terwijl dit in de werkelijkheid
slechts in zeer krasse gevallen opvalt). Deze eigenaardigheid van
het foto beeld kan nu weerom bewust aangewend worden voor de
vormgeving : iets wat in 't oog moet vallen komt zeer dichtbij, onbelangrijke elementen komen in de verte te staan. Op die manier
kan de werkelijke verhouding in afmetingen tot het tegendeel herleid worden : een hond op den voorgrond wordt grooter als een
wolkenkrabber in de verte. Groot en klein behoort tot de belangrijkste
symbolen van de beeldentaal. Om die symbolen vrijelijk te kunnen
aanwenden, wordt het perspektief uitgebaat. Het beeld, dat het
netvlies van onze oogen van de wereld opneemt, is praktisch onbegrensd; de begrensde horizont van het oog kunnen we door een
wending van het hoofd naar believen uitbreiden. Het filmbeeld
echter is steeds door een vierhoekig kader scherp begrensd. Deze
beperking wordt weer door den filmkunstenaar als bewust vormmiddel aangewend. Ze brengt hem de mogelijkheid een subjektieve
keuze uit de oneindigheid van het werkelijke te doen. Fotografeert
hij uit de verte, dan perst hij een reuzenpanorama in zijn foto-frag673

ment samen; komt hij vlakbij, dan krijgt hij niet meer dan een paar
blaren en bloesems in denze1fden rechthoek. En als het hem nu juist
om die bijzonderheid te doen is, wordt hem de mogelijkheid gegund
om het nietige ding uit de reuzenwereld te lichten en tot hoofdzaak
te verheffen. En als de kamera uit de nabijheid van een bepaald
voorwerp achteruit wijkt, toont ze aanschouwelijk hoe datgene wat
zoo juist éenig motief, hoofdzaak was, stilaan in een grooten samenhang wordt ingeschakeld.
Het modelleeren van de voorwerpen door licht en schaduw
is té gemakkelijk verstaanbaar, dan dat ze nader zou moeten beschreven worden. Gewichtiger is de willekeurige regeling van de beweging - het relativeeren - door de rijdende kamera. Een stilstaand
ding schijnt te komen aanrijden, een langzame beweging wordt door
de snellere beweging van de kamera in haar tegendeel, een achterwaartsche beweging, veranderd. Ten slotte draagt het wegvallen
van het gehoorbeeld - in den stommen film - in vele gevallen
er toe bij, het beeld niet armer, maar integendeel pregnanter, treffender te maken.
Bijzonder gewichtig is de montage, dat is het onmiddellijk
neven mekaar plaatsen van tafereelen, die volgens ruimte en tijd
niet bij mekaar hooren. In werkelijkheid zijn er geen sprongen :
elke ruimte, elke tijd moet volledig doorgemaakt worden. Maar aan
de montagetafel kunnen opnamen van willekeurige fragmenten uit
een gebeurtenis naast mekaar geplakt worden. Zoo kan men een
gebeurtenis koncentreeren; ze enkel in haar wezenlijkste punten
toonen; een plaatsruimte door gedeeltelijke weergaven karakteriseeren; dingen naast mekaar brengen, die enkel als begrippen, niet
in de ruimte en den tijd bij mekaar hooren (rijkdom en armoe, bergweide en verkeersstraat). En tenslotte kan door de opeenvolging van
montagestukken een bepaald, muzikaal en ook voor het onderwerp
karakteristiek ritme verkregen worden - (oproer - veel korte
stukken) - een uitbeeldingsmiddel, waaraan de Russen bijzondere
aandacht hebben gewijd.
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Naar' een vrijmaking van de Kinema
door K. Dekeukeleire.
Bij de kinema kan het ekonomisch bestanddeel niet van het
kultureele gescheiden worden. Als uitingsvorm is hij werkelijk op
moderne leest geschoeid. Om te schrijven is een pen voldoende.
Om te schilderen een lapje doek en enkele tuben verf. Maar bij het
opnemen van een film komen zeer ingewikkelde en dure apparaten,
laboratoria, een kolossale lengte van photo-materiaal te pas, en de
kosten daarvan kunnen maar gedelgd worden als men een zeer
uitgebreid publiek bereikt. De film heeft echter - wel een bewijs
dat. die uitvinding aan bepaalde behoeften van onze samenleving,
beantwoordt - op korten tijd een buitengewoon sukses mogen
boeken, dat trouwens alleen een vaster grondslag voor zijn groei en
een toenemen van zijn ekonomische eischen heeft gebracht. De
kinema is een van de interessantste ekonomisch-kultureele kompleksen van onzen tijd geworden. Door het feit dat hier enorme
belangen op 't spel staan (moreele belangen vanwege de kinemabezoekers) wordt hier scherper dan elders het konflikt tusschen het
kapitaal en de groote menigte naar voren gebracht. Uitteraard beantwoordt hij aan de behoeften van een ontzaglijke kliënteel : tweehonderdvijftig millioen toeschouwers elke week. Door het bedrag
van de kapitalen, waarmee het bedrijf werkt, is de filmnijverheid
de vierde nijverheid van de wereld (honderd dertig miljard bedrijfskapitaal). Zij moet dus de materieele belangen van miljoenen aandeelhouders dienen en tevens de geestelijke belangen van honderden
miljoenen kliënten van allerlei levenshouding, voor wie de kinema
heel dikwijls de eenige bron van kultureele voorlichting is geworden.
Hier wordt de toestand tragisch. Want om steeds meer en meer
winst te maken - wat voor elke handelsvereeniging het heiligste
streven uitmaakt - moeten de handelsvereenigingen filmen voortbrengen die slechts een aan een vereischte beantwoorden. in den
smaak vallen van zoo talrijk mogelijke toeschouwers. Nu is het in
onze samenleving, zoo verdeeld op godsdienstig en kultureel gebied,
verscheurd door imperialisme, nationalisme en klassenstrijd, niet
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meer mogelijk thema's te vinden die bij iedereen instemming vinden.
Ten bewijze daarvan het feit dat elke min of meer origineele poging
dadelijk onderdrukt wordt door de censuur van allerlei pluimage
- de officieele en geheime censuur - en slechtste geldelijke resultaten oplevert.
Voor de handelsondernemingen is dus de verleiding groot om
op andere faktoren te spekuleeren, of liever, ze moeten wel. En de
firma's zijn dan ook rond het studio een bijna religieuze stemming
gaan scheppen : door handige reklame zijn ze er in geslaagd de
leidende spelers in een waas van troebele ontroering te hullen. En
om het mysterie niet te storen is de film verder en verder van het
werkelijk leven afgeweken.
Eerst was de « ster» enkel een wonderlijk wezen van wie niemand veel wist, tenzij dat ze een buitengewoon leven had doorgemaakt. Naderhand is ze een afgod geworden, die vorstelijke of
uiterst-grillige toiletten draagt, geld en auto's in overvloed heeft
en een ergerlijk leven leidt. Na de aantrekkingskracht van het geheimzinnige, moest de benieuwdheid naar aangebrande toestanden dienst
doen. De rol van de gespecialiseerde pers - ook van de zoogenaamde
katholieke - is niet van de fraaiste geweest in die zaak. Om ons
daarvan te overtuigen moeten we de kinema-tijdschriften maar eens
doorbladeren : heel gedienstig drukken ze de suggestiefste foto's
af en op de bladzijden voor briefwisseling met de lezers bestemd
(waar trouwens maar al te sterk de ziekelijke zinnelijkh.eid in doorstraalt die de kinema heeft aangekweekt) worden duizend-en-één
inlichtingen gegeven over de sterren van den dag, over de kleur van
hun oogen zoowel als over hun persoonlijkste aangelegenheden.
Anderzijds heeft de filmindustrie in haar huidigen vorm en
haar huidige inrichting wel het maximum voor wat kliënteel betreft.
Ze doet thans wanhopige pogingen, niet om nog verder te geraken,
maar om de veroverde, en reeds ondermijnde stellingen te behouden. Degenen, die aan de filmmagnaten de verlagende onnoozelheid
van hun voortbrengst verwijten, krijgen onvermijdelijk als antwoord:
« Het publiek vraagt dat ». Maar moest dat waar zijn, dan zou de
filmnijverheid niet die plotselinge sprongen maken, die ze nu maakt.
Dat is weer een van de bluff-methoden die de filmmagnaten door
de pers op kommando laten uitwerken. In werkelijkheid leeft de
filmnijverheid van de hand in den tand, bij middel van een reeks
kunstgrepen. Om het publiek, dat er genoeg van had, weer te lokken,
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werd vier jaar geleden de klankfilm uitgezonden. Het princiep van
die uitvinding was al een heelen tijd gekend, maar het plan om ze
toe te passen bestond nog niet. Eerst moesten de vroegste eigenaars
van den film geruïneerd zijn, toen kwamen ze er toe om den klankfilm in een handomdraai op de markt te gooien, zonder de noodige
technische verbeteringen aan te brengen, als handlangers van enkele
groote elektriciteitstrusts, die thans de filmnijverheid beheerschen.
De klankfilm echter - waarvan de apparaten nog niet heelemaal in den haak zijn - heeft een scherp-afgeteekenden achteruitgang meegebracht voor wat de kunstwaarde van den film betreft.
Het publiek heeft er nog gauwer genoeg van dan van den geluidloozen film en een terugkeer naar dien laatsten schijnt niet te zullen
uitblijven. Ook gaan de groote firma's, wier belangen met den klankfilm verbonden zijn, zoover, dat ze bij officieel kontrakt, heel hun
stomme produktie aan de vernietiging prijsgeven. Het verstand en
't gevoel worden dus als een koopwaar beschouwd. Er werden al
lokomotieven met graan gestookt, nu zullen er kammen en rubber
heerenkragen gemaakt worden met films. En om te beletten dat het
publiek - dat door zijn nieuwsgierigheid te vangen is - den klankfilm in den steek zou laten, zoolang die koopwaar nog winst oplevert,
worden de uitvindingsbrevetten aangaande den kleurfilm, den relieffilm, de televisie, tegen hoogen prijs opgekocht - om achter
slot en grendel weggeborgen te worden.
Zoo worden de wetenschappelijke naspeuringen aan banden
gelegd, het werktuig zelf wordt gesaboteerd, en de toeschouwer, die
per slot van rekening aan de firma's het geld bezorgt waarmee ze
die brevetten kunnen bemachtigen, wordt van het nieuwe genot
beroofd, dat die uitvindingen hem zouden brengen.
Met al die kunstgrepen slagen de firma's er toch niet in hun
produktie volledig aan den man te brengen; sommige van de belangrijkste moeten de voortbrengst zelfs enkele maanden in 't jaar stilleggen. In Frankrijk (en door den weerbots, in Duitschland) trachten de inlandsche voortbrengers een wet te doen aal;memen, die
den invoer van vreemde filmen tot een minimum zou beperken. Al
die maatregelen, die ons bijna ongelooflijk lijken en die ons terugvoeren naar tijden van geestelijke onderdrukking, dan wanneer de
film een uitings- en kultuurmiddel wil zijn, bewijzen wel duidelijk
hoe diep de nijverheid in den put zit.
De filmvoortbrengst heeft een stadium van oververzadiging be677

reikt, die - daar een radikale w1Jzlgmg vari methode onmogelijk
is - ten minste een overeenkomst tot beperking van de produktie
dringend noodig maakt. Maar een dergelijke beperking zou gelijkstaan met zelfmoord, want dan zouden de pogingen tot vernieuwing ûch vrijelijk kunnen doen gelden, en die zouden des te meer
kans tot slagen hebben, de produktie van thans het publiek enkel
met zeer oppervlakkige banden geboeid houdt. Voor die firma's is
er maar een uitweg : het publiek prikkelen, het altijd maar nieuwe
afgoden voorschotelen op steeds versnelde maat (in Amerika werd
zoo pas het systeem van « verschillende sterren in een film» ingevoerd), zoodat de filmen maar altijd talrijker, altijd duurder worden, tot alles op is.
Van den anderen kant worden aan het studio enkele onafhankelijke kineasten verbonden, om de intellektueel en en de weerspannigen aan 't lijntje te houden. Hun wordt een bepaalde mate van
vrijheid verleend, waarachter toch een wezenlijke slavernij schuilt.
Dat blijkt weer uit de verklaringen van René Clair, van wien iedereen ten minste de laatste produkties : Het Miljoen en Leve de Vrijheid kent.
Zoo wordt er een dubbelen slag geslagen : door dit maneuver
worden gevaarlijke konkurrenten van de markt. geweerd en met de
medehulp van flinke jonge krachten, die ten andere bij hun werk
streng gebonden ûjn, haalt men het beste uit een techniek, die zonder hem allerellendigste resultaten zou opleveren. In werkelijkheid geeft die intrede van enkele dichters, die er hun onafhankelijkheid bij inboeten, in het studio - de beste zooals Eisenstein en Dreyer laten zich niet vangen - aan het beste deel van het publiek den
indruk dat die regisseurs en het publiek wel zeer onrijp van geest
zijn, om zelf niet in te zien, dat de slavernij waarin de regisseur
werkt, de eenige oorzaak van de middelmatigheid van den film is,
en om in de mogelijkheid van een betere voortbrengst onder de heerschende omstandigheden te gelooven.
Oorspronkelijk kon de film-ekonomie het dogma huldigen :
de ideale film is degene, die ideereen bevalt. Toentertijde moest
ze enkel éen doel nastreven: rond de nieuwe uitvinding de algemeene
belangstelling gaande maken. Maar dat is nu bereikt. De filmmagnaten zijn echter bij die eerste methode gebleven en, daar hun psychologisch inzicht niet ver reikt, verkeeren ze nog altijd in de zalige
meening, dat het publiek zelfs de scenario's waardeert van de fil-
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men die ze fabrikeeren - de uitingen van William Hays dienaangaande zijn kenschetsend.
Geen enkele voorzorg werd getroffen opdat de werkwijze, eens
dat de belangstelling voor de uitvinding-zelf verzwakte, zou kunnen
vernieuwd worden. Wij staan dus voor den paradoksalen toestand,
dat de leiders van een nijverheid zelf met voorbedachten rade de
werktuigen moeten saboteeren, willen ze er baas over blijven. Een
hopelooze poging, nu de broze band - de nieuwsgierigheid - tusschen het volk en het studio, verbroken is.
Tegenwoordig tracht de avant-garde film (daardoor bedoel ik
de beweging van tasten en zoeken die buiten het kommercieele studio
om ontstaan is), nadat hij langs logische lijnen de technische mogelijkheden van den film bestudeerd heeft, in den blinde weg een aanknoopingspunt bij het volk te ontdekken. Hij heeft zijn onafhankelijkheid op het studio voor; hij is aan geen kommercieele berekeningen gebonden en kan daarom in al haar omvang de kwestie van
de kinematografische hervorming onder 't oog zien.
Onvermijdelijk zal het betreden van dit nieuwe werkterrein
met nieuwe tekortkomingen gepaard gaan. De taak van den regisseur bij deze kunst, waarvan noch de geest, noch den vorm bepaaldelijk vastliggen, is nog niet scherp omschreven. Reeds hebben
geestdriftige kineasten het na twee drie jaar krachtsinspanning
moeten opgeven, omdat ze plotseling voor nieuwe problemen stonden waartegen ze niet opgewassen bleken.
De taak van den regisseur heeft inderdaad, sedert het ontstaan
van de kinema reeds meer dan eene omwenteling ondergaan. Het
eerste deel van den weg werd tusschen 19I2 en 1920 door den kommercieelen film zelf afgelegd met William Hart, David Griffith,
Abel Gance aan de leiding. De taak van den regisseur was aanvankelijk zoowat die van een orkestleider. Al wat men kon meesnappen
uit letterkunde, schilderkunst, tooneel, bouwkunde, werd op goed
valle het uit in den film te pas gebracht om toch vooral het fotogenische effekt te bereiken. Maar een dergelijke voortbrengst moest
wel tot tuchteloosheid overslaan; elk van de elementen - akteurs
en dekors vooral - zocht op zijn beurt den voorrang te verkrijgen,
en zoo verviel de film in anarchie. Uit reaktie, uit behoefte om
produktie te louteren, wierpen de jongeren toen al die moeilijk te
hanteeren elementen overboord en de regisseur kleefde nu het beginsel van den abstrakten film aan, hij zocht een zuivere beweeg-
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lijke geometrie te scheppen met licht en donker. Gedurende die
eerste periode wou hij de physikus van de fotogenie zijn; gedurende
de tweede werd hij de chemikus er van. Voor die proefnemingen
mocht de regisseur het groot publiek gerust links laten liggen. Ook
werd de film hoe langer hoe ontoegankelijker voor de menigte, verstaanbaar en genietbaar alleen voor een kleinen kring van ingewijden. Toen die proeven hem echter een grondige kennis van de techniek hadden bezorgd, keerde de regisseur vanzelf weer terug naar
de natuur, naar den mensch. Hij kwam weer op straat. Niet de straat
van het studio boeide hem, de straat van karton, maar de echte
straat waar het leven in duizend vormen krioelt, waar het kan opgevangen en rechtstreeks gefilmd worden. De proefnemingen van
de tweede periode eischten betrekkelijk weinig geld. Maar thans
moet de cineast zich weer tot het publiek wenden, niet alleen om
het op den film te doen herleven, maar ook om de kapitalen los te
maken die hem zullen toelaten de stof te verwerken, die - VOat
't eerst sedert de kinema bestaat - zoo ruim is als heel de wereld.
En thans moet naar een essentieele doel gestreefd worden: het leggen van een rechtstreekscnen band tusschen volk en technikus,
ik zeg niet meer tusschen volk en studio.
Werken zooals A Propos de Nice, Elysium, Zuiderzee, door de
Franschen Lods en Vigo, den Rus Kaufman en den Hollander Ivens,
geven duidelijk aan hoe ver de kinema thans geraakt is. Die filmen
spiegelen reeds enkele kanten van het volksleven af. Maar het is een
dringende eisch, dat die produkties, die thans nog maar in beperkten
kring worden afgerold, het volk zouden bereiken. Daardoor zouden
ze aan draagkracht en beteekenis winnen. Door steeds werkdadiger
aandeel name van het volk zal het mogelijk worden den mensch
zijn meest uiteenloopende en minstbekende gestalten uit te beelden.
In die samenwerking tusschen het volk - dat tegelijk toeschouwer
en akteur is - en den technikus, zie ik de kiem van de kinematografische ontwikkeling in de toekomst.
Ik heb aangetoond hoe die opvatting zich historisch heeft opgedrongen aan den kineast. Maar de bestemming zelf van de kinematografie, haar belang als werktuig, als artistiek uitingsmiddel,
moesten onvermijdelijk naar die opvattingen heenwijzen. Wat de
kinematograaf interessant maakt is inderdaad, dat hij ons de kans
geeft om mekanisch, voor artistiek gebruik, dingen op te nemen,
die ons oog niet waarneemt of niet meer waarneemt. De kineast,
680

die het leven filmt, schenkt ons een juisteren kijk op dat leven. Hij
heeft dokumenten tot zijn beschikking, die waarachtiger zijn dan de
opnamen van het geheugen, terwijl de laatsten daarenboven nog
dikwijls door vooroordeelen misvormd worden. Dit toont weer aan
hoezeer het studio - dat het leven door tooneelmiddelen op een
ander plan brengt - de ware taak van de kinema in den weg staat.
Reeds heeft de lens ons het juiste uitzicht van bepaalde, louterfyzische verschijningsvormen onthuld. Zoo heeft het objektief de
dwaling rechtgezet van de dierenschilders, die een dravend paard
met de vier pooten van den grond voorstelden. Dat de close-up
en de mikroskopische opname ons onbekende uitzichten veropenbaren wisten we reeds. Maar de kinema heeft niet enkel tot taak ons
louter op fyzisch gebied nieuwe uitzichten te openen: zijn hoofdzaak moet zijn dit te doen op het gebied van ons zieleleven en ons
sociaal bestaan. Zoo wordt de weg gebaand voor den film die een
aktieve rol vervult.
Filmen in denzelfden aard als die van Vi go, Lods, Kaufman,
Ivens, bestaan ook in Rusland, waar Dziga-Verthoff reeds jaren geleden een zeer belangrijke school stichtte onder den naam « Kinooog». Die school werkt onder toezicht van de Sovjet-overheid en
heeft meer dan honderd filmen op haar aktief. Die werden opgenomen met ruim voldoende hulpmiddelen en kapitaal en zijn, door
het feit zelf, veel vollediger dan wat bij ons tot stand kwam met
beperkte en soms met belachelijk-geringe middelen. Die filmen,
die op straat, in de fabriek, op het veld werdt:;n gedraaid, stellen
werklieden en boeren voor zoo als ze bij hun werk verrast werden.
De zeer verzorgde montage verleent den film een universeel, dichterlijk karakter.
Maar theoretisch staat die film niet verder dan de onze. Hij
blijft een middel voor den regisseur en den Sovjet-staat om hun
kultureele gedachten te verspreiden. Daardoor dringen ze den film
een verstandelijke beperking op, zood at hij niet voluit zijn taak
kan volbrengen : de dingen die wij niet zien of niet meer zien vast
te leggen.
Tegenwoordig zou de kineast er eerst en vooral op uit moeten
zijn het volk bij de ontdekking van zichzelf ter hulp te komen.
Na het « Kino-oog» de « Kino-geest ».
Zoo krijgt de kineast een taak waar te nemen die gelijkt op die
van een kathedralen-bouwer: den bouw-zelf leveren volgens een
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leidmotief dat uit het diepste volksgeloof ontspringt en aan het volk
verder de zorg overlaten om het gebouw in te richten en te bezielen,
het te bevolken met een leger beelden, siersel en en glasramen, met
heel zijn mythologie, zijn leven en den plantengroei van zijn tijd.
Wij staan op den drempel van een grootschen, volkschen tijd
voor de kinema. Zoover zijn we gekomen door de innerlijke logiek
van de dingen en door het bankroet van den kommercieelen film.
Dit is een geschikt oogenblik om te vernieuwen, om de onderwerping van den geest aan een trust-systeem, de afhankelijkheid
van de machine, de baatzuchtigheid die het intellekt aan banden
legt te keer te gaan.
En ook om den dichter, die zoolang « de kunst om de kunst»
heeft beoefend, weer een sociale taak toe te wijzen.
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De Waarheid en de Film
door Paul Seligmann, Frankfurt a. M.
In een aantal Duitsche steden werd onlangs getracht kinemazalen, uitsluitend in dienst van de « goede» film, op te richten.
Er kwam een « Vereeniging voor de goede film» tot stand, waarvan de bestuurder elke zaal met moedige woorden inhuldigde. De
waarde van het menschdom, zoo verklaarde hij, is in handen van
het publiek zelf gegeven, want een onderneming voor de « goede
film» kan zichzelf door een nederlaag niet blameeren, wel echter haar
publiek. Als ze moet mislukken, dan verdienen de menschen van
Frankfort - of Magdeburg, of Berlijn - nu eenmaal niet beter.
Het werd een fiasco. Maar eerst en vooral, omdat de Vereeniging
niet over voldoende middelen beschikte. Dan ook, omdat er te weinig goede filmen voorhanden waren. Maar nu moeten we eerst vragen : wat is de « goede» film? - Wij meenen namelijk, dat er voor
de hoedanigheid van een film geen vaste norm bestaat. Kultuur(dokumentatie-) filmen zoowel als speelfilmen moeten vanuit elken
gezichtshoek bekeken worden, vooraleer de kwaliteit er van kan worden bepaald.
Voor een kultuurfilm moeten
we ons afvragen :
I. Is
het thema interessant?
(voorbeelden: « Zuiderzee» of
« De levenswijze van de Samoa-eilanders »).
2. Is de uitbeelding van het thema bevredigend? leeren we
werkelijk belangrijke en interessante dingen (voorbeeld :
aangaande de drooglegging
van de Zuiderzee)?
3. Is de uitbeelding « filmisch» ?
werden mensch, kultuur en
natuur ons door de kamera
zoodanig getoond, en van zul-
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Voor den speelfilm :
I.

Is de inhoud, de « fabel» interessant? (of rijk aan humor)

2.

Is de uitbeelding bevredigend,
d. i. is het spel van de akteurs wààr, de dialoog boeiend, is de film « spannend»?

3. Is de uitbeelding « filmisch»?
d. i. toont de regisseur ons
den inhoud, de « fabel)) op
een wijze en langs een zijde
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ke zijde, dat we ze langs anderen weg (boeken, voordrachten) niet zoo zouden
kunnen benaderen?
4. Is de uitbeelding eerlijk en
vrij van vervalsching, d. i.
worden de tafereelen niet geënsceneerd, en dan als feit, als
dokumentatie uitgegeven?

zooals we die op andere wijze
(door romans en vooral in den
schouwburg) niet beter zouden kunnen zien?
4. Daar de handeling van een
speelfilm er aanspraak op
maakt in onze werkelijke wereld te spelen, moeten we nagaan of onze wereld en haar
maatschappelijke orde zoo
wordt voorgesteld, als ze werkelijk is, dan wel of werkelijkbestaande toestanden worden
weggelaten en door onware
vervangen.

Uit dit vragenlijstje kunnen we opmaken, dat een film in een
of meer opzichten « goed » kan zijn, maar in een ander opzicht niet
bevredigen. Over 't geheel mogen we gerust zeggen, dat de meeste
kultuurfilmen, die in het bijprogramma van de kinema's vertoond
worden, voor nummer 2 geen voldoening geven; zelden geraken dieren- en landschapopnamen verder dan een prettige reportage in
beeld en brengen ze belangrijk materiaal, dat ook voor een leek
interessant is, in diens bereik, zooals dat bv. in Ivens' « Zuiderzeewerken» het geval is.
Bij de zoogenaamde speelfilmen is het meestal niet in den haak
met punt 4 : eerlijke weergave van de samenleving en de maatschappelijke toestanden. Dat gebrek kunnen we niet fel genoeg aanklagen,
als we voor oogen houden, dat de groote menigte in de kinemazaal
haar geestesvorming krijgt. Om het nog duidelijker te zeggen : de
optische indruk dringt door het netvlies van het oog diep in het bewustzijn van den toeschouwer binnen en vormt vanzelf zijn opvattingen aangaande menschen en dingen, zijn inzicht in beteekenis
en doel van het eigen bestaan. Daarom willen we eens van naderbij
twee filmen belijken, die allebei voor wat punt I, 2 en 3 betreft,
voortreffelijk mogen genoemd worden en daarom een bijzonder overtuigde taal spreken, dus een dubbel gevaarlijken invloed uitoefenen.
We kiezen met opzet twee suksesfilmen, die niet enkel in Duitschland, maar ook elders, zooals de bijgevoegde Fransche titel bewijst,
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vertoond werden, en dus een zeer talrijk publiek bereikten. De eerste
« STÜRME DER LEIDENSCHAFT » (Tumultes)

toont den veelgeliefden Emil Jannings in de rol van den beroepsmisdadiger Bumke. In den loop van het spel begaat hij twee inbraken, een doodslag en een moordpoging, maar dat alles gaat niet
enkel met kernachtigen, oorspronkelijken humor, doch ook met gemoedswarmte, om niet te zeggen goedhartigheid gepaard. Zijn medegevangenen steekt hij cigaretten toe, en weet zich zoo goed voor
te doen, dat hij den eerepost van kok krijgt en drie maanden voor
afloop van zijn straf wordt vrijgelaten. Hij is wel oploopend, maar
even ridderlijk als goedgemanierd. Zijn gedrag zou in éen woord onberispelijk zijn, als hij niet aan den « vrouwelijken demon» ten prooi
was gevallen. Zijn Anja gaat namelijk graag goed gekleed, verft haar
lippen (waarvoor ze de verdiende paar oorvijgen ihkasseert), ze wordt
opvolgentlijk op drie mannen verliefd en bedriegt ze den een na den
ander tot ze er tenslotte een van aan de policie verraadt. Haar straf
is de diepe verachting van al de belanghebbenden en de voortdurende angst, dat een van de minnaars plotseling zal opdagen en haar
in de armen van een ander vinden; wat natuurlijk ook meer dan eens
gebeurt. Ongetwijfeld moest haar immoreel gedrag als afschrikwekkend voorbeeld dienen, maar terzelfdertijd toch zoo aantrekkelijk blijven, dat de film een kasstuk werd. Het derde personage, om
niet te zeggen de hoofdpersoon, is de policie-kommissaris. Zelfs
een prachtkerel als Jannings-Bumke legt voor hem de wapens neer
en laat zich g~aag door hem naar 't gevang leiden, als naar een nieuw
tehuis. In deze film hebben kommissaris en misdadiger enkel en
alleen de taak voor mekaar te bestaan. Ze staan tegenover mekaar als
twee kollega' s, ongeveer zoo, dat de misdadiger in den kommissaris
een soort chef ziet; ze zijn niet de vertegenwoordigers van twee standen, die vijandelijk tegenover mekaar staan, maar twee menschen
van karakter, waarvan de eene alleen nog niet denzelfden graad van
volmaaktheid heeft bereikt als de andere. Hier bestaan dus geen
klasse-tegenstellingen, een Staat zonder standen wordt hier bedrieglijk uitgebeeld, een staat waar de burgers geen andere eerzucht
hebben, dan zich fatsoenlijk te gedragen en zich flink te toonen.
Zonder op dien overvloed van onmogelijkheden en bedrieglijke
voorstellingen in te gaan, kunnen we naar het tweede voorbeeld
overgaan:
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ZWEI IN EINEM AUTO (PARIS-MEDITERRANNEE)
schijnt bij eersten aanblik een beetje meer eerbied voor de waarheid
aan den dag te leggen. Want het is heelemaal üi de moderne lijn,
dat de rijke, elegant gekleede gentlemen in zijn honderd-paardenkracht-auto meer geluk bij de vrouwen heeft dan de gewone bediende met zijn Baby-auto uit de loterij. Het blijft ook heelemaal in die
lijn, dat de arme snul bij de schade ook nog den spot mag slikken,
en dus lijkt het heel natuurlijk, dat hij van een helling rijdt, en van
geluk mag spreken er heelhuids af te komen. Het is nogal kras echter,
dat men het noodig vindt hem belachelijk te maken door een konfrontatie met het elegante hotelleven aan de Riviera, waarvan de waarde
thans altijd problematischer wordt. Deze film brengt een onfeilbaar
geluksrecept voor beide geslachten. De mannelijke bezoeker kan zich
in de huid van zijn Lordschap steken en zich als stamgast van alle
mogelijke Grand Hotels voelen, - en hij zal daarbij het genoegen
hebben te spotten met zijn evenbeeld, dat hem in den krommen
spiegel als een halven gek wordt voorgesteld.
Voor de vrouwen, die deze film bezoeken, wordt echter een
bijzondere verrassing opgespaard. Want nauwelijks heeft het winkeljuffertje ondervonden dat haar minnaar een onvervalschte Lord is,
of meneer stelt haar als zijn gemalin voor aan de toegestroomde
bedienden. De film levert voor dat huwelijk geen ander argument,
dan dat de beide hoofdpersonen - twee uitzonderlijke schoone
exemplaren van menschen zijn, en de talrijke winkeljuffertjes in
hun fauteuil mogen nu aan 't droomen gaan van den sprookjesprins,
die hen ook wel eens uit hun niet bijster vroolijk bestaan zal verlossen.
Nu weten we genoeg, dat ze met die illusie tamelijk lang zullen moeten wachten.

***
Laten we nu eens naar onze tabel terugkeeren. We hebben al
gezegd, dat die twee filmen voor wat het eerste, tweede en derde punt
betreft, voortreffelijk mogen heeten. Daaruit kunnen we besluiten,
dat goede filmen best hun weg kunnen maken, dat het dus de taak
van een vereeniging voor de goede film moet zijn, filmen te vertoonen, die ook voor punt 4 niets te wenschen overlaten, filmen,
die den moed hebben de dingen te toonen, zooals ze zijn. We bespreken daarom drie Duitsche filmen van het laatste jaar, die dit
doel zeer nabij gekomen zijn.

686

« Niemandsland», een oorlogsfilm, toont vijf menschen van verschillende nationaliteit eerst vreedzaam in hun tehuis, dan in den
oorlogsroes, naar de wapens grijpend, en tenslotte saamgewaaid in
een verlaten schuiloord tusschen de fronten - in Niemandsland.
Deze film heeft zijn sterkste indrukken aan de naamlooze massa
te danken : aan de geestdriftige rekruten, die heelemaal niet weten
wat hun te wachten staat, aan de vrouwen en kinderen die achterblijven, aan de eindelooze reeksen lazarettreinen. De film spreekt
in zinnebeelden: in 't begin worden jubelend de vlaggen van de
oorlogvoerende landen gezwaaid, tot tenslotte een groote, zwarte
vlag alle toedekt. En op 't einde treden de vijf uit hun krocht in
niemandsland naar buiten, als onkwetsbare vredesboden : deze zinnebeelden zijn aangrijpend en overtuigend, al brengen ze ook geen
praktische oplossing in den strijd van den oorlog tegen den oorlog.
Maar de film werd voor lee ge zalen afgedraaid.

De tweede goede film, waaraan we denken, « Meisjes in Uniform », speelt in een gesticht te Potsdam, waar jonge meisjes tot soldatenmoeders worden gedrild. Het is begrijpelijk, dat konflikten
hierbij niet uitblijven, en de film volgt die konflikten tot vlak bij
de katastrofe. Een systeem schijnt ineen te storten en zijn vertegenwoordigster (de bestuurster van het gesticht) verlaat bij het slot
het tooneel. Maar in de stilte dringt uit een verre kazerne zacht en
hardnekkig trompetgeschal binnen. Beteeke~t dat niet zooveel als :
Toch zal het zoo voortgaan'? De film werd voor volle zalen vertoond.
Duizenden hebben hem gezien en hebben zich door de lotgevallen
van een meisje laten ontroeren. Laten we hopen, dat enkele van hen
naar huis gegaan zijn met het besef, dat toestanden, zooals ze in dit
opzichzelf niet zoo belangrijk meisjespensionaat heerschen, morgen
weer de algemeen-aanvaarde werkelijkheid kunnen zijn indien er
niet tegen opgekomen wordt.
(Carbon) tenslotte, behandelt een mijnramp
uit het jaar 1906 aan de Fransch-Duitsche grens. In den loop van
de ramp staan Fransche en Duitsche mijnwerkers mekaar offervaardig terzijde. Duitsche en Fransche woorden groeien tot éen
geluid samen, en als de Franschman zegt: « Nous sommes tous
mineurs ensemble», dan beteekenen die woorden niets anders dan
die van den Duitseher : « Kumpel ist Kumpel », en als de auto met
« Kameraadschap»
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de reddingsploeg den slagboom zoo maar omverrijdt, dan wordt
niet enkel een grenspaal aan 't wankelen gebracht, maar: een nieuw
inzicht heeft zich een weg gebaand. De massa van de mijnwerkers
in deze film zijn echte mijnwerkers met hun vrouwen. De hoofdpersonen zijn in deze film, zooals in alle filmen, akteurs. Voor den
achtergrond werd in het atelier met groot vertoon de mijngang nagebootst, branden en overstroomingen geënsceneerd. Dat zijn zeker
treffende tafereelen! Maar de gedeelten, die ons de schare mijnwerkers toonen zijn, zooals ze waaien en draaien, in een bergwerk,
in een mijnwerkersdorp, in de vrije natuur opgenomen. Of de kamera nu den hoop wachtende vrouwen, kinderen en oude menschen
aan den ingang van de mijnschacht toont, dan wel de vastbesloten
gezichten van de redders fotografeert, of ons een blik gunt in de
reusachtige hal, waar de mijnwerkers zich na het werk afspoelen :
dat zijn onberispelijke stukken en « goed» van 1 tot 4.

***
We moeten er alleszins op wijzen, dat dergelijke moedige filmen van langsom zeldzamer worden, want de voortbrengers vreezen
aan den eenen kant dat ze voor waarheidsgetrouwe uitbeeldingen
geen publiek zullen vinden : de troostelooze ekonomische toestand
immers wekt bij de kinemabezoekers tegenwoordig enkel nog den
wenseh, tenminste ' s avonds eens door een rooskleurigen bril te
kijken: « Een nacht in 't Paradijs» is niet enkel de veelbelovende titel
van een pas uitgekomen blijspel (dat voor punten I, 2, 3 uitstekend
voldoet, maar toch geen « goede» film mag heeten) - het is ook
in den grond de leuze van heel de filmproduktie voor 1932. Een
andere groote hinderpaal is de censuur. Een film, die de dingen bij
hun waren naam tracht te noemen, loopt kans afgekeurd of naderhand
verboden te worden. Zoodat dan de ongelooflijk-hooge sommen verloren gaan, die het voortbrengen van een film vergt; denk maar aan
de vergoedingen en taksen, die op de apparaten voor klankopname
wegen! Niemand kan tegenwoordig een dergelijk risiko loopen, dat
begrijpen we!
Volledigheidshalve moeten we er bijvoegen dat de waardeering
« artistiek van goed gehalte» en « opvoedend voor het volk», die
het Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht op enkele filmen
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toepast, en die een belangrijke vermindering of volledige opheffing
van de zoo drukkende vermakelijkheids-belasting meebrengt, met
onze eigen waardeering niet altijd samenvalt, want ze wordt ook voor
die filmen gehandhaafd, die wij volgens ons belangrijk punt 4 niet
als « goed» kunnen beschouwen.
En de aktualiteiten, zullen onze lezers vragen, die toonen zich
onvervalschte feiten'? Dat is juist, maar de vertoonde feiten zijn
dikwijls zoo onbenullig, of worden met een zeer bepaalde strekking
samengebracht : Als we in een dergelijke nieuwsfilm niets anders
dan militaire oefeningen, modern oorlogstuig, inhuldiging van oorlogsgedenkteekens, enz., te zien krijgen, dan wordt dat wel niet gedaan om het publiek tot pacifistische opvattingen te bekeeren! Gewoonlijk echter, en dat komt het meest in aanmerking voor ons
vierde punt, worden de dingen, die het innigst met ons ekonomisch
en openbaar leven in verband staan, niet getoond, of enkel getoond
als ze heel ver van ons spelen, - zooals onlangs in China, - zoodat ze voor ons niet van groot gewicht lijken.
Voor de goede kinema-zalen zal eerst plaats zijn, wanneer de
goede film naar onze opvatting zal worden voortgebracht. Dit zal
echter alleen mogelijk worden, wanneer de censuur en andere staatsinstellingen hun vijandige houding tegenover de film radikaal wijzigen en tot de overtuiging komen, dat de film een zelfstandige kunst
is, die met eigen maatstaf moet gemeten worden. Het is natuurlijk
de plicht van die instellingen staat en godsdienst onder hun hoede
te nemen, maar door de film een dwangbuis aan te trekken hebben
ze dit doel slechts schijnbaar bereikt. Wat zijn godsdienst en moraal
er bij gebaat, als oprechte overtuiging gevaar loopt van het doek te
worden geweerd, terwijl bloedelooze leugen altijd weer den weg vindt
naar het publiek. De film zou machtig veel kunnen bijdragen tot
den wederopbouw van onze bedreigde samenleving, als hij mocht
zeggen wat hij, dank zij de onfeilbaarheid van de photographische
lens, zeggen kan : De waarheid.
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Geluidsaesthetiek van de Film (I)
door Lou Lichtveld.
Het is nog slechts enkele jaren geleden dat René Schwob de
filmkunst (( une mélodie silencieuse» noemde, en reeds is zij de
meest gevarieerde, de meest luidruchtige van alle melodieën. Une
mélodie optique, maar een zeer hoorbare.
Het spreekt vanzelf dat het gedeeltelijk hoorbaar worden van
de filmgebeurtenis een grooten invloed heeft gehad op de dispositie van het zichtbare. Hoe zwakker een (( stomme» film vroeger
was, des te meer onfilmische middelen had hij noodig om te kunnen
bevredigen. En het meest aangegrepen middel was dat van de tusschenschriften of titel. Men kreeg geschreven inlichtingen, kon
midden in een scène de tekst van een dialoog lezen. Hoezeer pleit
het niet voor de ontwikkeling der filmaesthetiek dat de strijd tegen
de titels begonnen is lang voordat deze met goed gevolg vervangen
konden worden door de hoorbare filmdialoog !
De titellooze film, het ideaal van de orthodoxe cineasten, diende
altijd een psychologisch kunststukje te zijn, want hij moest zelfs
de in wezen onzichtbare dingen veraanschouwelijken. En hij werd
hierin roomscher dan de Paus, want geen van onze alledaagsche
waarnemingen geschiedt door het oog alleen; andere zintuigen
bieden daarbij altijd direct en indirect hun assistenti, en de behoefte
aan gelijktijdig geluid die eer van meet af aan bij de film bestaan
heeft, komt voort uit een diep-gefundeerde psychologische oorzaak.
Ook de concertuitvoering van absolute muziek is een voorstelling, waarbij de gebaren van musici en dirigent hun muzikale
functie hebben. De ter zake kundige die daarmede niets van doen
wil hebben, zoekt algauw hulp bij de zichtbare notenbeelden van zijn
zakpartituur, terwijl er ook een vrij groot aantal muziek-gevoeligen
is, bij wie het hooren van muziek steeds gepaard gaat met visueele
voorstellingen en fantasiën. Zoo is de taal ook niet alleen iets hoor(x) Uit de binnenkort bij Brusse, Rotterdam, te verschijnen monografie «De
geluidsfilm ».
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baars of zichtbaars voor ons, maar een verbinding van beide elementen, waarbij meestal ook nog een derde, het motorische element
te pas komt.
In de klankfilm is het geluid geen concessie, maar uit een psychische noodzaak geboren. De titel was overdaad, een tweede, vagere
visualiteit naast het beeld; geen aanvulling, maar een verplaatsing
van de gebeurtenis op een heel ander gebied. Zij was het daadwerkelijke bewijs van de ontoereikendheid van het beeld. Het geluid
daarentegen laat het visueele onaangetast; beide elementen zijn
autonoom en tevens van elkander afhankelijk, want zij moeten elkanders uitdrukkingskracht verhoogen door de beoogde uitbeelding
zoowel in de visueele als in de auditive ruimte te projecteeren. En
zijn deze beide ruimtelijkheden ook al volkomen gescheiden, beide
worden door een gemeenschappelijke tijdsdimensie verbonden. Onze
waarnemingsmaat van deze dimensie noemen wij rhythme.
Het is dus de rythmiek die beeld en geluid verbindt, en de
functie van deze verbinding wordt synchroniteit geheeten. Hieruit
kan men meteen afleiden dat in de film het geluid niet slechts begeleidingsverschijnsel behoeft te zijn, gelijk men langen tijd meende,
maar als zelfstandige factor moet optreden, en alleen rhythmisch
afhankelijk is van het beeld.
Door de autonomie van het zichtbare en het hoorbare element
is het ook mogelijk geworden twee verschillende ideën gelijktijdig
uit te drukken, wanneer zij op eenigerlei wijze met elkander in verband staan.
Het bestaan van al deze dingen en hun intrinsieke waarde is
men natuurlijk pas al werkende gaan beseffen. Bijna alle orthodoxe filmaestheten stonden in den beginne afwijzend tegenover de
geluidsfilm omdat zij meenden dat « talkie» slechts ersatz beteekende
voor « titel» en omdat zij bij een gefixeerde muzikale verbinding
vreesden voor een invasie van opera en operette in de bioscoop.
Deze laatste vrees is trouwens niet geheel ongegrond gebleken,
getuige een als film onmogelijk lor als « De Jazzkoning)) waarin
de idiootste dingen worden uitgehaald om Paul-Whiteman's band
ook visueel even interessant te maken als muzikaal, of de talrijke
operette-films van den aanvang, die slechts onbeschaamde theateropnamen zonder de minste filmische waarde waren.
Dezelfde gealarmeerde filmaestheten zijn inmiddels al gauw
tot de overtuiging gekomen, dat dit echter slechts jeugdaberraties

69 1

van de geluidsfilm waren, en dat deze reeds op andere wijze bezig
was zijn bestaansrecht als zelfstandige kunstvorm te bewijzen. De
binnen slechts enkele jaren beslechte zegepraal van de «sound»)
op de «stomme» film is slechts zeer indirect door economische
factoren beinvloed. Integendeel, geldelijk succes, publiek succes dus,
zou er niet geweest zijn, wanneer de geluidsfilm niet, ondanks de
daaraan verbonden taal-vertalings-moeilijkheden, duidelijker had
gesproken tot de massa, beter had voorzien in hare sensatie-lust
dan de zwijgende film.
Even sceptisch als de aestheten aanvankelijk tegenover de
heele sound-innovatie stonden, even sceptisch was ook de industrie
gestemd, die toch waarlijk geen enkele reden heeft om zich in zulk
een opzicht conservatief te toonen. Ook daar miskende men de beteekenis van het geluid, zag men het meer als een noodeloos mechaniseeren van explicateur en strijkje, dan als een werkelijke vernieuwing. En ook voor de industrie is alles nu anders geloopen : de goede
geluidsfilms hebben schatten opgeleverd, het publiek, de almachtige customer heeft zich onomwonden uitgesproken vóór de geluidsfilm en twintig jaar « stomme» kunst in een enkel seizoen verloochend. De bioscopen werden gedwongen toe te geven aan de
veranderde mode, en de meeste hadden genoeg reserves en genoeg
vooruitzichten om in de kostbare koersverandering te kunnen toestemmen.
Het zijn feitelijk de Warner Brothers geweest, die in de groote
industrie het eerst de gewaagde stap hebben aangedurfd met de
Vitaphone, na van te voren tevergeefs allerlei zijwegen te hebben
ingeslagen. Hun succes werd dwingend voor de overige ondernemers.
En zelfs een laatste stijfhoofdige als Charlie Chaplin, die meer om
aesthetische redenen en om persoonlijk behoud dan uit economische
overwegingen voorstander bleef van de stomme film, wist in zijn
laatste groote werk, City-lights niet te ontkomen aan de verlokkingen en de mogelijkheden van de « sound». De wauwelspeech
bij het standbeeld, het lachwekkende macaroni-slurpen, het zijn
charmante grappigheden die drijven op het geluidseffect. En menige
oude film van Chaplin die men na City-lights terugziet, dOE;t de
leemte der geluidsloosheid plotseling ontdekken. Hoeveel rijker,
grappiger, gevarieerder zouden ze niet in gesonoriseerden vorm zijn!
De komische en humoristische mogelijkheden van het geluid heeft
Fleischer in zijn teekenfilms afdoende aangetoond.
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Evenals het botte realisme in de beginperiode van de zwijgende
film een dreigend gevaar was, dat aan zoovele abjecte producten
geboorte gaf, omdat men nog niet wist dat er een appart film-oog
bestaat dat de dingen heel anders ziet dan het oog van den rustigen
wandelaar, zoo ook wordt dit beginstadium van de geluidsfilm ook
bedreigd door het sound-realisme hetwelk wil dat aan elk beeld het
in de natuur daarmede verbonden geluid moet gepaard gaan. Bij
ieder loop en dient men voetstappen te hooren, bij iedere openluchtscène straatgeluiden....
Niets is echter vermoeiender, hinderlijker en waardeloozer
gebleken, en gelukkig is de traditie dat bij een filmvertooning ook
muziek behoorde, dit valsche naturalisme al gauw komen bestrijden.
In de regel is het overbodig in de klankfilm geluiden te laten
hooren die men van zelf associeert met het beeld, gelijk het omgekeerd onnoodig is nog beelden te geven bij een klank die voor zichzelf spreekt. Geluid en beeld moeten elkander aanvullen, maar
herzeggen noch verdubbelen dezelfde uitdrukking. Tenminste bij
een zuiver opgevat werk. Want het ligt in de aard van de artistieke
ontwikkelingsgang dat er nog dapper gezondigd wordt, èn tegen
het geluid, èn tegen het beeld. De nieuwe filmaesthetiek is nog
slechts in staat van wording, en in vele punten zijn nog de goedwillende producenten, evenmin als de critische toeschouwers tot
volle klaarheid gekomen.
Zoo hebben wij te doen met de voorname vraag, of het niet een
groot nadeel is dat het geluid de film-bewegingen vertraagt. De
handeling op het witte doek heeft steeds geprofiteerd van een groote
snelheid, van de concentratie, de gevarieerdheid van stof, en een
soort van tijdeloosheid die daaruit ontstonden. Daartegenover staat,
dat het gesproken woord nooit zoo kunstmatig versneld zal kunnen
worden, zonder aan verstaanbaarheid in te boeten. Men ziet zich
dus voor de noodzaak gesteld een sterk gecomorimeerde dialoog
aan te wenden, waarin niet alleen geen enkel overtollig woord voorkomt, maar die zoo beknopt mogelijk alle noodzakelijke psychologische inlichtingen behelst.
Tot nu toe heeft men nog alleen een keuze weten te doen tusschen twee typen van dialoog : de natuurgetrouwe alledaagsche
gesprektrant, en de zorgvuldig afgewogen, op gebaar en mimiek
berekende tooneel-dialoog. De eigen filmtaal is nog niet gevonden,
en het geluid is nog zóóver ten achter bij het beeld, dat het nog
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geen aequivalent heeft voor de close-up. Men weet nog niet eens
wat er met het geluid moet gebeuren, wanneer de beeldregisseur
van het gros-plan van een spreekscène tusschen twee menschen
zou willen overgaan naar een close-up van een beiden!
Degene die zich wèl reeds bezig heeft te houden met deze vraagstukken is de vervaardiger van het manuscript, die reeds van het
eerste oogenblik af bij de indee1ing van zijn stof en bij de ontwikkeling van zijn « plot» rekening heeft te houden met de letterlijke
tekst van de dialoog.
De tweede taal-moeilijkheid is, dat de massa die een taal verstaat veel kleiner is dan die welke een beeld begrijpt. Bij heel veel
spreekscènes is het noodzakelijk dat zij vertaald worden, wat niet
zoo ingewikkeld zou zijn wanneer daardoer niet de synchroniteit
verloren ging, en men heel vaak genoodzaakt is zulke scènes dan
opnieuw in de andere versie op te nemen. Zijn de moeiten en kosten
hieraan verbonden nog overkomelijk, lastiger is het gemis aan talent voor vreemde talen en meer nog voor onbevangen spel in een
vreemde taal bij filmkunstenaars van overigens groote naam en verdienste.
Men bedient zich, vooral in kleinere landen waar de heropname
van aparte scènes niet loonend gemaakt kan worden, van het oude
hulpmiddel : de geschreven titel, die nu echter niet meer als de
zelfstandige en brutale onderbreker van de beeldvertooning optreedt,
maar die op een geschikte plaats over het beeld heen wordt geprojecteerd, en die zonder noemenswaardige kosten in elke taal gemaakt
kan worden, zonder dat men iets in het oorspronkelijke geluid wijzigt.
Het behoeft geen betoog dat er aan dit ezelsbruggetje geen lang
bestaan beschoren zal zijn. De leelijkheid ervan springt te duidelijk
in het oog, en al is het te begrijpen dat men het eerst naar dit allereenvoudigste middel gegrepen heeft, er zijn nog tal van andere
methoden waarschijnlijk met meer succes te beproeven. De theoretische oplossing ligt voor de hand : men zou het gesproken woord
« documentair» moeten gebruiken, op dezelfde wijze als allerlei geraas of als muziek, zonder daarbij aangewezen te zijn op het effect
der woordbeteekenissen. Doch de weg van theorie naar practijk
is altijd een lange omweg, en evenals de absolute zwijgende film
pas laat, en na een zeer grillige ontwikkelingsgang van de gewone
speelfilm en na eenige aberratie van de documentaire is kunnen ontstaan, en toch slechts de absolute stomme-film ons omtrent vele
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beeld- en bewegings-problemen tot klaarheid gebracht heeft (I),
zoo zal ook eerst de absolute geluidsfilm moeten gemaakt worden,
eer wij de mogelijkheid tot practische verwerkelijking van onze
theoretische inzichten zullen vinden.
Ook de documentaire geluidsfilm heeft tot taak in deze richting te experimenteeren. In een documentair werk kan Napoleon
geen Chineesch spreken, kan niet gezondigd worden tegen «de zin
der werkelijkheid». Daarom zal de documentaire film, die op een
bijzondere soort van eerlijkheid is aangewezen, het geluid altijd
in zijn meest waarachtige en meest omvattende waarde benutten.
De documentaire film zal ons het wezenlijk beeldende element van
de onderscheiden geluiden leeren ontdekken en ons de bruikbare
van de onbruikbare werkelijkheid leeren schiften. De kunstenaar
heeft al het bestaande, in de ruimste beteekenis, tot zijn beschikking;
het komt er geheel op aan, wat hij eruit kiest, en hoe hij het gekozene
rangschikt.
Verder kan in deze richting ook radio-ondervinding van dienst
zijn. Men staat dààr voor het probleem hoorspelen e. d. uit te zenden, die zonder een enkel zichtbaar element alleen door het geluid
voldoende beeldend zijn. En nu is het wel waar dat het radio-hoorspel ook maar een overgangsvorm is, die bij een verdere ontwikkeling van de televisie van lieverlede verdwijnen zal of afzakken tot
een curiositeit, doch dit belet niet dat door de speciale aandacht
die thans nog in het hoorspel aan de beeldende waarde van het
geluid geschonken wordt, menige ook voor de geluidsfilm belangrijke ontdekking gedaan kan worden.
Overigens nog dit : evenmin als « une mélodie silencieuse»
bestaat er « une langue silencieuse ». De volmaakte film kan vandaag
alleen nog maar een geluidsfilm zijn, en hoe veelzeggend ook de
lippenbewegingen van de hoofdpersoon in Dreyer's zwijgende
« Jeanne d' Arc» zijn, de maker van dit meesterstuk heeft zelf openlijk betreurd dat hij niet in de gelegenheid was er een geluidsfilm
van te maken. Zoo staan ook groote Russische regisseurs als Pudowkin en Eisenstein tegenover de klankfilm; inplaats van beangst te
zijn voor een verslappenden invloed op het visueele element gelooven zij in een versnellingsmogelijkheid van het algemeene tempo

(1) Zie

Menno ter Braak

De absolute film.
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door middel van het geluid, en in een verdubbeling en concentratie
van het dramatische effect.

* **
Veel te beperkt is de filmaesthetiek welke geen andere idealen
heeft dan het beantwoorden aan de eischen van ons actueele gehoor.
Onze zintuigen ontwikkelen zich met en door de kunstwerken. Dit
geldt voor het gehoor nog veel meer dan voor het gezicht. Tien jaar
zwijgende film heeft ons volkomen anders leeren zien, ons de millioenen nuances van zwart naar wit leeren onderscheiden, ons de
micro-dramatiek van gelaatsexpressie en geba~r in de meest wonderlijke close-ups geopenbaard, ons in zekeren zin met de oogen leeren
hooren. Wij waren als dooven, die voor de noodzaak stonden het
hoorbare uit de zichtbare begeleidingsverschijnselen af te leiden.
Wij leerden diepte zien waar slechts het platte vlak bestond; wij
konden bij de bewegingen rekenen met nieuwe tijdsdimensies.
Waarom zou ons gehoor minder evolueeren? De moeilijkheden waarmede wij op auditief gebied te kampen hebben, zijn
analoog met die welke voor het oog bestonden, en gedeeltelijk nog
bestaan, al krijgen wij meer en meer het vermogen om ze achteloos
voorbij te gaan. Door onvoldoende oefening en ontwikkeling vermag ons gehoor nog niet genoeg te differencieeren. De geluiden
zeggen ons nog niet genoeg over hun herkomst, over de ruimte en
de richting waarin zij ontstaan; niet omdat er zoo weinig onderscheid
tusschen de geluiden is, maar omdat wij nog te onscherp luisteren,
en bij het hooren van geluiden lang niet altijd de essentieele kenmerken waarnemen.
Hieruit ontstaat ook voor een deel de ondoeltreffendheid van
de vele radio-hoorspelen waaraan men zooveel vergeefsche krachten
besteedt. Maar in de film zal het geluid altijd nog kunnen profiteeren van de steun tot herkenning en identificeering die het beeld
biedt. De grove indeeling die wij in het dagelijksch leven maken
tusschen muzikale tonen, onmuzikale gedruischen, tusschen beteekenis-dragende taalklanken en « nietszeggend» lawaai, zal geleidelijk steeds minder opgaan in de filmkunst, waar ieder geluid een
functie moet hebben en dl hebben, zoodra wij hebben geleerd in
rumoer en lawaai evenveel schakeeringen te ontdekken als in de zichtbare wereld kleuren en lichtnuances. Evenals wij door schaduwen
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diepte, door verkleiningen perspectief zien, zoo wordt door sterktevariaties en door resonans ruimte uitgedrukt. Binnen een enkele
geluidskleur zijn honderden nuances mogelijk, en precies zooals
wij dikwijls een persoon aan zijn stem kunnen herkennen, zoo kunnen de geluiden duizend ongeziene dingen voor ons uitdrukken.
Maar het is eerst zaak dat wij over voldoende apperceptie beschikken. En in ieder geval is het een groote voorbarigheid nu al
te spreken van de « ontoereikendheid» van ons gehoor. Achterlijkheid is een beter woord, vooral wanneer wij denken aan het vermogen van allerlei primitieve volkeren om uit de geringe nuances
van hun trommeltaal feilloos allerlei woorden te verstaan; aan hun
gebruik van « Tonsprachen » waarin dikwijls vijf verschillende intonaties aan één woord vijf geheel verschillende beteekenissen geven;
en aan hun vermogen om in een oerwoud uit duizend geluiden dat
ééne te onderscheiden dat hun op de jacht interesseert.
Ook de hedendaagsche muziek-techniek heeft bewezen tot welk
een geweldige evolutie ons gehoor in staat is. Welk een afstand is
er niet tusschen de « chaotische vierstemmigheid van de renaissance
en het moderne orkest met zijn veertig klankkleuren die men alle
« heraushört». Ons oor kan zich tot even fijn onderscheiden als ons
oog ontwikkelen, en ik geloof niet dat het gewaagd is te zeggen dat
de bouw van ons Cortische orgaan met zijn tallooze staafjes en boogjes, die ieder vermoedelijk op een bepaalde kwantiteit en kwaliteit
van luchttrillingen reageeren, erop berekend is om oneindig fijne
differentiaties te kunnen waarnemen.
Tegelijk met de toenemende ontwikkeling van ons gehoor zal
ook het waarnemingsvermogen van ons gezicht verscherpen, daar
in de film beide indrukken steeds geassocieerd voorkomen. Het is
niet zonder reden dat wij in dezen tijd steeds critischer komen te
staan tegenover het tooneel en de voordrachtskunst. De organismen
waarmede wij « kunst» genieten zijn nu reeds in hooge mate door
de film verfijnd.
Door de koppeling van zichtbare beweging aan hoorbare beweging, van beeld-rhythme aan klankrhythme, krijgt men een verhoogde rhythmische intensiteit. De werking van de fouten, maar ook
van de deugden van het filmrhythme, van de montage, wordt door
deze koppeling vertienvoudigd. Een weldadige stuwkracht kan hier
van de muziek uitgaan, die door Hanslick immers niet geheel ten
onrechte al in de vorige eeuw een « tönend bewegte Form» genoemd
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Haar strenge compositie-wetten kunnen bij alle beperking toch
ook een grootere vormvastheid geven aan de beeldmontage. Uit
de muzikaal-rhythmische wetten die door de langdurige muziekpractijk reeds grootendeels bekend zijn, zal men wellicht snel allerlei bruikbare montage-wetten kunnen afleiden. Een vruchtbaar
terrein staat hier open voor experimenten die zoowel de filmtechniek
als de filmpsychologie raken.
Sedert men in den tijd der Romantiek muziek is gaan zien en
muzikale eigenschappen is gaan ontdekken in niet-muzikale uitingsvormen, zijn er kunstenaars geweest die gedroomd hebben van lichtmuziek, kleuren-klavieren en dergelijke. De Russische componist
Skrjabin liet het niet bij fantaseeren, maar schreef een orkestcompositie waarin ook een partij was ingevuld voor « lichtklavier ».
Daar men op willekeurige en subjectieve wijze verband heeft
willen leggen tusschen kleuren en tonen, lichtintensiteit en geluidsintensiteit, en iedereen andere associaties maakt, - zoo hij er al
toe in staat is -, hebben de verschillende pogingen, ook die van
latere kunstenaars, geen succes gehad. Maar hieruit mag men nog
niet afleiden dat het verband niet bestaat, en dat men geen objectiefgeldende associaties zou kunnen maken.
Wanneer men immers een diagram maakt van de trillingsgetallen van het licht en van die van het geluid, dan ziet men dat de
lichtverschijnselen zich over zeven octaven uitstrekken, evenals de
voor ons gehoor « muzikale» klankverschijnselen. Die welke tusschen
het infra-rood en het ultra-violet liggen, en die de zeven kleuren
van het spectrum bevatten, beslaan slechts één octaaf van trillingen (tusschen het 48ste en het 49ste van de reeks van trillingsoctaven waarin de bekende verschijnselen zijn ondergebracht, en het
is nog niet eens een volledig octaaf. Het domein van het zichtbare
licht en van de kleur is dan ook veel beperkter dan dat van de geluiden! Wellicht hierom differencieeren wij scherper bij het zien
dan bij het hooren.
Zelfs al laat men geheel buiten beschouwing of de « audition
colorée» een al dan niet « abnormaal» verschijnsel is, dan blijven
er in de physische analogie van licht en kleur eenerzijds en geluid
en toon anderzijds, genoegzaam punten over, waarop men zou kunnen voortwerken, en vanwaar men zou kunnen uitgaan om de « absolute geluidsfilm», - een toekomstdroom, - te verwerkelijken.
Bij het maken van zwijgende absolute films en in het bijzonder
1S.
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bij het maken van « abstracte» films, heeft men al waargenomen dat
alles neerkomt op het rhythme, hetzelfde rhythme dat het groote
bindmiddel is van beeld en geluid. Is het beeld van de abstracte
film « zichtbare muziek» te noemen, dan zal het geluid van de abstracte toonfilm hoorbare lijn-en-kleur, en inderdaad « tönend bewegte Form» moeten zijn. Maar hier zijn wij al teveel verdiept in
toekomstbeelden en toekomstmuziek... Menig probleem op het afzonderlijke gebied van beeld en van klank behoeft eerst een oplossing, de kleurenfilm moet zich heel wat verder ontwikkeld hebben,
voordat wij in de practijk kunnen denken aan zulke gecompliceerde combinaties.
Beschouwt men echter de tegenwoordige stand van zaken, dan
komt men tot de conclusie, dat bij het hooren van geluidsfilms
vooralsnog de zinnelijke indruk grooter is dan die van den « inhoud »,
van de beteekenis van het geluid. Van deze waarschijnlijk voorbijgaande toestand weet de verstandige filmproducent te profiteeren,
door het beeld zooveel mogelijk met de gedachten-inhoud te belasten, en het geluid in hoofdzaak te gebruiken om zintuigelijke indrukken mee te deel en, milieu en atmosfeer uit te drukken.
Het ligt voor de hand dat de microfoon vandaag of morgen even
mobiel zal moeten worden als de camera. Evenals deze laatste een
bepaald beeld kan isoleeren uit zijn milieu, evengoed kan de microfoon dat; en zelfs nog meer. Immers gaat bij een close-up bijna alle
entourage verloren, de geluidstechniek kan ieder willekeurig onderdeel van een complex van geluiden zoo duidelijk als men wil naar
voren laten treden, zonder dat daarbij de achtergrond der overige
geluiden geheel behoeft te verdwijnen. Zij kunnen altijd en overal
aanwezig zijn. Een close-up van twee fluisterende menschen in
een rumoerige feestzaal elimineert alle overige aanwezigen uit het
gezichtsveld. Maar men kan het fluisteren van het tweetal duidelijk
verstaanbaar maken terwijl toch voortdurend het fond van feestzaalrumoer blijft bestaan.
Hoe meer men gaat erkennen dat klank en beeld geheel eigen
en geheel verschillende karakteristieken en uitdrukkingsmogelijkheden bezitten, des te meer zal men tot de ervaring komen, dat de
synchroniteit niet de belangrijkste eisch is waaraan de verbinding
van het hoorbare met het zichtbare element heeft te voldoen. Er
zijn tientallen van associatie-mogelijkheden, waarvan de gelijktijdigheids-associatie slechts één enkele is. Zoo gauw het geluid zijn eigen
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expressie krijgt, tegenover die van het beeld, zullen de beide elementen zich met zelfstandig rhythme, in vrij contrapunt naast elkander bewegen. Het ideaal blijft een zelfstandige, asynchrone toonmontage, slechts met het beeld verbonden door de bedoeling éénzelfde idee uit te drukken.
De zelfstandige toonmontage brengt ook de mogelijkheid mee
om niet alleen datgene te reproduceeren wat bij een eventueele gebeurtenis valt te hooren, maar om ook de indruk weer te geven,
die het gehoorde op ons zou maken. Zooals de camera, door een
gecultiveerde montage-kunst geholpen, in staat bleek een gebeurtenis te volgen met het oog van den idealen toeschouwer, zoo wordt
de microfoon ook het oor van den idealen toehoorder, wanneer het
zich niet langer leent om in slaafsche dienstbaarheid alleen maar de
begeleidingsgeluiden van het beeld op te nemen.
De associatie-montage, die soms met zooveel succes het overblenden van beelden toepast, kan ook precies hetzelfde met geluiden
doen. In de Philipsradiofilm van Ivens en Lichtveld gaat de snerpende toon van een fabrieksfluit over in het verwante geluid van
een slijpmachine; op deze plaats legt de toon het verband tusschen
de buiten-opname van fabrieksdaken en de binnen-opname van een
machine; een overblending van geluiden maakt het mogelijk twee
beelden die geen direct verband hebben, naast elkander te stellen.
Het klassieke voorbeeld van een dergelijke werkwijze in de
speelfilm is de episode in de Tobis-film « Zwei Herzen im 3/4 Takt »,
waar het geraas van werkzaamheden in een keuken geleidelijk aan
streng-rhythmisch wordt en overgaat in een gelijk-gerhythmeerde
orkestmuziek. En een soort van constante overblending van geluiden
werd toegepast door Edmund Meisel in zijn begeleidingsmuziek
van « Potemkin» (evenals in ûjn bekende « Geräuschmusiken »),
waar hij onmuûkale machinegeluiden gelijktijdig en in gelijk rhythme met orkestmuziek laat klinken. Dat deze methode op den langen duur even gemaniereerd werkt als het geval zou zijn met een
film waarin alle beeldwisselingen uit overblendingen zouden bestaan, behoeft geen betoog.
Het blijve hier een open vraag, hoe ver men gaan kan met de
zelfstandige, asynchrone toonmontage. Moeten wij bijvoorbeeld
ook hóóren spreken wanneer wij zièn spreken? In de korte bloeitijd
van de zwijgende film wisten wij het zeer wel daarbuiten te stellen.
Een terugkeer tot een dergelijke on-naturalistische stijl kan niet
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uitgesloten zijn, en zal zeker het filmeigene bevorderen, en het
wezensonderscheid van de geluidsfilm met alle andere dramatische
kunst nog sterker helpen accentueeren.
Want het gaat erom bij voorkeur datgene te cultiveeren wat
alleen de film heeft en wat hij alleen geven kan. Iedere kunst steunt
in haar peripherie op andere kunsten, maar haar hoogtepunt vormt
zij daar, waar zij zich geheel zelfstandig, volgens haar eigen wezen
en haar gespecialiseerde eigenschappen ontwikkelt. Deze filmeigen
vorm is, voorzoover dit het geluid betreft, nog niet gevonden. Men
zoekt naar verrassingen, maar vindt deze slechts door de hulp in
te roepen van andere kunsten die ook het geluid aanwenden. Heeft
de beeldtechniek ook niet lang met zulke ezelsbruggetjes gewerkt,
voordat zij haar eigen weg vond?
Daarom overschatte men allerlei geluids-trouvailles niet. Wanneer René Clair in « Le million» de wroeging van een der helden
( hoorbaar» maakt door middel van een opera-aria die uit de hemel
klinkt, dan heeft deze oude opera-truc in de film alleen een komisch
effect. In een ernstige film zou iets dergelijks zeker niet beter zijn
dan een dialoog of een titel.
In de vroegste jeugd van de geluidsfilm heeft men gemeend te
kunnen volstaan met het maken van verfilmde opera's of operettes.
Het resultaat bleek noch opera~ noch film te zijn. Wij waren reeds
tezeer gewend aan de eigen visueele vorm van de film, om daarvan
afstand te kunnen doen terwille van welk geluid dan ook. Uit reactie
is men toen in het tegengestelde euvel vervallen : men heeft zich
tevreden gesteld met geluiden toe te voegen aan de vaststaande visueele vorm. En ook hiervan zien wij thans de tekortkomingen. Zoodat het oog en blik gekomen schijnt voor het ontstaan van een nieuwe
zelfstandige geluidsfilmvorm. Het typische geluidsfilm-scenario en
een nieuwe verfilmingsvorm.

* **
Met opzet werd hier de muziek niet als een zelfstandig element,
maar als onderdeel van het geluid beschouwd. Haar werking in de
film heeft nooit het bijzondere dat alleen eigen is aan de absolute
muziek, aan een symphonie of sonate. In de film is de muziek zintuiglijker, plastischer, ondergeschikt. Zoodra zij zelfstandig optreedt
of ook maar een schijn van autonomie heeft, werkt zij storend op

70I

het filmgeheel. Hoeveel wordt er filmisch niet bedorven door ingelaschte schlagers, al zijn deze nog zoo goed. Men zou ze evengoed
in een operette kunnen hooren, waar ze trouwens ook gewoonlijk
buiten de intrige vallen. En alleen wanneer de muziek zelf deel
heeft in de intrige, remt ze de voortgang van het geheel niet, maar
kan ze zelfs stimuleeren. De beste muzikale films zijn dan ook die,
welke gebouwd zijn op de muziek, om de muziek heen, of wanneer
het filmdrama op de muziek geconcipieerd is, zooals in « Hallelujah» en « Showbadt», of in « Romance Sentimentale » en « Sous
les toits de Paris». Of zooals uiteraard nog veel meer het geval is
in allerlei teekenfilms, die oude muzikale humor en « tonmalerei »
op nieuwe wijze veraanschouwelijken, en romantische metaforen van
klank op beeld of van beeld op klank tot een verrassende realiteit
maken. Hun grootste beteekenis en populariteit ontleenen deze
teekenfilms aan het feit dat ze zoo rhythmisch en zoo muzikaal zijn.
Evenmin a]s de muziek zelfstandig optreedt in de geluidsfilm,
evenmin kan de tekst dat. Ook zij is slechts onderdeel van « het geluid», zeker door haar natuur meer dan de muziek draagster van
symbolen, maar lang niet in zoo groote mate als bij het tooneel.
Ook van de tekst is het effect meer zintuigelijk; wij letten meer op
het geluid ervan dan op de beteekenis, en dit maakt ook dat wij bij
de film het gebruik van een vreemde of geheel onbekende taal niet
zoo hinderlijk gevoelen, en soms zelfs ternauwernood bemerken.
De geluidswereld van de film, het is een nieuwe sfeer waarin
wij zijn binnengedrongen, waarin gedruischen en woorden, natuurgeluiden en akkoorden anders klinken. Wij zijn er nog nauwelijks
aan gewend, maar wennen even zeker en geleidelijk als aan de nieuwe
zichtbare wereld, welke ons in slechts een paar decenniën zwijgende
film is geopenbaard.
Wij worden meegesleept. Want het instrument waarmede wij
hooren luistert volgens zijn eigen wetten, welke andere zijn dan die
van het oor. De lens van de camera en de gevoeligheid van de filmstrook vingen een andere realiteit op dan ons oog. Wij leerden het
bewonderen volgens andere aesthetische normen dan die van de
schilderkunst, en noemden het « het filmische beeld». De microfoon plaatst ons voor een analoog verschijnsel; zij hoort scherper,
gerichter, maar ook « vlakker» dan ons oor; zij herschept een geluidswereld die wij nog niet kenden, maar die wij gemakkelijk kunnen
identificeeren door zijn verbondenheid met het bekende beeld.
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Maar het is een geluidswereld met een eigen nieuwe schoonheid,
anders dan die van muziek, toonee1 of literatuur.
Een wereld eindelijk, die in de geluidsfilm euclidische « waarachtigheid » heeft gekregen, omdat zij bepaald kan worden tusschen
de begrensdheid van twee snijdende vlakken, twee zintuiglijke waarnemingsvelden : die van het gezicht en die van het gehoor. Het
wereldschema dat ons zoo geniaal geteekend werd in de zwijgende
film is in de geluidsfilm de wereld zelf geworden; niet langer een
spiegelbeeld, maar een ruimte.
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Film en Tooneel
door Lode Geysen.
Twee kunsten die steeds met en door elkaar vernoemd worden.
Van in den beginne toen de film geboren werd tot nu in zijn
laatste en meest geavanceerde verschijning steeds loopen zij naast
een. Voor de man in de straat zijn wij zelf heel, heel dikke broers.
Dit artikel wil nu trachten enkele fundamentee1e verschilpunten naar voor te brengen die tooneel en film tot twee onderscheidene
kunsten maken.
De man in de straat heeft het nochtans - als toeschouwer
- toch wel flink opgemerkt dat er een groote verwantschap bestaat
tusschen film en tooneel.
Beiden hebben zij als onderwerp de mensch. De gansche complexiteit van het menschelijke wezen wordt door beiden aangetoond,
belicht, langs de ontroering over geplant. - Maar dit zou men
van iedere kunst kunnen zeggen. Alle zijn uitingen van de menschelijke gevoeligheid, van de menschelijke ziel, en hun eenige beteekenis,
ja hun eenig en enkel doel is zich te uiten als mensch : dus de mensch
wil door de kunst de mensch brengen.
Hier is meer.
In beiden is de mensch de schepper, maar tevens het middel.
Waar in andere kunsten kunstenaar en middel gescheiden zijn,
zitten zij hier in elkaar vereenigd. Vergelijk de poezie of de schilderkunst met film of theater. De verschijning, de vorm van beide
kunsten is bij beiden in hoofdzaak de mensch (het lichaam, het
geluid).
Het verschil tusschen beiden is echter treffend en enorm. Ik
wil later handelen over de techniek van tooneel en film en over de
waarachtige en wezenlijke voorstelling van de menschelijke vorm
bij tooneel en film. T ooneel geeft het leven van den mensch onwaar
weer.
Film is zóó uit het leven genomen.
Bij tooneel bestaat voor de acteur de bekommernis om in de
opgedrevene geste, in het aangezette geluid de emotie te vertolken.
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Hij maakt ûch een vorm, die al vertrekt hij wellicht van de menschelijke daad of toon uit het gewone leven, onnatuurlijk is omdat hij
- de acteur - de gespitste aandacht van de toehoorder of toeschouwer moet brengen naar dat wat hij wenscht of wil.
Bij de film bestaat voor de speler - dus voor de vorm - deze
bekommernis niet. Hij toont ûch zooals hij is en het is de taak van
de montage om hier de aandacht te krijgen waar ûj ûjn moet.
De acteur heeft bij ûjn vertolking ûch te onderwerpen aan het
midden en aan de tijd. Het midden: de scène. De tijd: de gesproken
tekst.
De acteur heeft ûch bij de film daar geen zwaar hoofd over
te maken. Beeldkeuze hangt af van de regie van de operateur. De vorm blijft spontaan en natuurlijk voor de acteur.
De acteur op de scène heeft de groote moeilijkheid om de atmosfeer zóo - binnen de minuut - te scheppen. Hij is verplicht
van in een uitgesproken en onnatuurlijke geste of intonatie ûjn
heil te zoeken, om de toeschouwer te situeeren.
Bij de film is het scheppen van de atmosfeer niet in de eerste
plaats de taak van de acteur, maar wel van de regie die beeld en
klank aanwendt volgens keuze en noodzaak.
Men vertelt dat Sara Bernard toen ûj voor de eerste maal een
proefafrolling van een harer films zag, in onmacht viel omdat ûj
het zoo ontstellend leelijk vond. - Het was toch gemakkelijk genoeg
te voorûen. De eisch van de scène : de onnatuurlijkheid, het berekenen van de ruimteindeeling, het spelen op de zaal waren loutere theatrale noodwe~digheden die bij den film bepaald stoorend
moesten werken. De ster die nu werkelijk rijst is wel Marlène Dietrich, die toch als theater actrice een groote onbekende was. Greta
Garbo heeft het nooit tot tooneelspeelster gebracht al was ûj het
nog zoo graag geworden en al had zij de tooneelschool doorgeloopen.
- Wie zal de wezenlijke waarde van deze buitengewone filmactrices
onderkennen? Zij hooren door gansch hun verschijning, door gansch
hun manier van de mensch te toonen, thuis in het atelier van den
film.
Het leven is voor de film van een buitengewone waarde : het
leven ook in ûjn verschijning. Er is een groote natuurlijkheid ook voor de vorm - geboden in den film. - De bewerking, de
montage, zal er later een film uit maken. - De mensch blijft de
mensch.
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Theater begint en eindigt met conventie. - Het staat of valt
met opmaak, met spelen minder met zijn.
Een acteur op de scène speelt heel wat meer diverse types
dan een filmacteur. Deze hebben hun aangewezen plaats, die wel
spel toelaat, wel ruimte geeft, maar waar essentiëel toch geen verandering bijkomt. - Chaplin is Chaplin. Het verschil der films
is graduëel, en eens dat dit menschelijk fenomeen zich volledig
geuit heeft in zijn aangewezen breedte en diepte van verworpeling
zal hij verdwijnen. - Garbo en Dietrich zijn wat zij zijn, steeds
hetzelfde type, zoowel als Jannings of Lewis Stone - Garbo en Dietrich zijn niet de zelfde types al schijnen zij op een gelijk plan te
bewegen. Het zijn alle twee fatale vrouwen : essentiëel is hun houding tegenover de man toch anders.
Een vriend van mij maakte zich het hoofd zwaar met over de
ideale vrouw voor een man te denken. Een vrouw die bij alle zinnelijke liefde tegenover haar man toch rein zou blijven. - Hij zei :
« Ik denk dat het Dietrich of het Garbo-type zulk een soort vrouwen
En toen hebben wij lang gepraat want beiden wisten
voorstelt.
wij dat Dietrich niet Garbo is, en dat een man van beiden wat
anders moest verwachten. Dietrich stond boven het leven, het had
in haar gewoed, het was nu uitgebrand, zij kende het en wist wat
een man verlangde. Als nu werkelijk een man haar liefhad zou zij
hem bewust kunnen geven wat mijn vriend verlangde. Garbo stond
reiner tegenover het leven. Garbo kon als maagd tot de man gaan
die haar verkoos. Zij zou spontaan mijn vriend zijn wensch geven.
Dietrich niet meer - Garbo stond nog met de illusie die rijk maakt.
Dietrich met het verstand dat steeds twijfelen zou. - Deze
parenthesis enkel maar om aan te toonen dat in film het leven zich
precies uit, en ieder acteur op een millimeter na de hem toegedachte
plaats aangewezen krijgt. Garbo kan Dietrich niet spelen en omgekeerd : zij zijn wat zij zijn als filmactrices.
Op theater-planken is het niet onmogelijk dat een actrice beiden zou zijn of tenminste zou spelen. Theater is opdrijven, is spelen is niet zijn : de natuurlijkheid van het leven komt op de scène
niet te pas.
Film is het leven, ook de vorm van de mensch in de film.
T ooneel is conventie, de vorm van het leven is vervormd.
I) -
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Het aparaat.
Dit is mijns inziens het doorslaggevende in het scheiden van
film en tooneel.
Het apparaat met al zijne consequenties.
T ooneel is realiteit : zij ziet wat er is.
Film is foto : irrëeel - er is vervorming.
Bij theater staan wij voor een visueele (en auditieve) kunst
die een ruimte-kunst is. Bij film staan wij voor een visueele (en
auditieve) kunst die een vlakte-kunst is.
Bij tooneel heb ik ruimte indeeling.
Bij film vlakverdeeling.
Waar de eerste zou aanleunen bij beeldhouwkunst zou de
tweede bij de schilderkunst terecht komen.
Het beeld is bij beiden wezenlijk anders. De foto die een ruimte tot vlak herleidt beantwoordt aan een andere wet en resulteert
anders dan tooneel.
Men ziet een foto en men ondergaat een ruimte. Het duidelijkste
is dit wel gebleken toen men begon met opera's en operettes te filmen. De klankfilm was juist gelanceerd.
Dan werden deelen uit een of ander opera opgenomen. Het
was eigenlijk om de zang (de klank) te doen. Het verschil was ontzaglijk. Carmen als opera overweldigt u - (laat ons dit 'n seconde
aannemen) - Carmen als film (-beeld) laat u critisch.
Er moest dus een andere weg gevolgd : de foto op zich zelf
eischte dat men hare wetten eerbiedigde - de film, die toch ook
foto is, gehoorzaamde en de beeldkeuze drong zich op. Nu neemt
men geen operette van de scène over - men vervormt de operette
met het oog op de foto - men past zich aan den eisch van het beeld.
Een massa op een film is niet een beeld met honderdduizend
hoofden er op, maar dit zijn ± 100 beelden met enkele bewegende
hoofden en armen en beenen. Het is een samenlezen van de verschillende beelden die men in een massa kan zien.
Op de scène zijn vijftig menschen die acteeren van zulk een
overweldigende kracht, dat gij de illusie van duizenden hebt.
Essentiëeel staan film en theater verschillend door het middel
verwijderd van elkaar. Ruimte en beeld. - Het apparaat stelde zijn
eerste eisch : het beeld.
Dit beeld werd nu gekozen en geschift door de teëhniek en door
de regisseur, met behulp van de operateur.
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Men kiest dat wat men wil en toont het zooals men wil.
Bij theater steeds een algeheel complexe waarin de toeschouwer zoeken moet wat hij zien moet.
Bij film : men toont het détail· dat men wil toonen. Men zoekt
het uit. Film is een aaneenvijzen van markante en noodzakelijke
details. T ooneel kan dat niet. Men heeft acht acteurs op de scène
staan, zij met hun acht moeten in de gevoelsevolutie van het drama
hun taak uitwerken maar zij verdeelen de aandacht van de toeschouwer. - Acht acteurs tegelijk volledig zien kan geen mensch. En
gesteld dat hij ze alle acht tegelijk even duidelijk kon zien dan
werd de vraag nogmaals pijnlijker « : Van al wat ik nu zie, wat moet
ik daar nu eigenlijk van bezien!)) - Het theater-ensemble moet
steeds dienen om de aandacht naar iets of iemand te brengen. Er is ensemble : éénheid door velen. Gedeeltelijk lossen wij dit nu
zoo op : de actie wordt geordend en de belichting concentreert
zich op het noodzakelijke van de vertooning. De film verwijdert
al wat niet gewenscht is : de keuze van het beeld. Dit beeld is noodzakelijk van dit moment. Dus wij nemen dit beeld. - De regie is
hier oppermachtig. Het détail wordt gezocht en kan zoo, alleen
getoond worden. Dus geen verdeeling van aandacht, geen afleiding.
- Men ziet opvolgelijk al de détails die het geheel vormen.
Bij théater ziet men het geheel. Dit geheel beweegt en zal als
geheel de emotie releveeren.
De film toont ons de zaken zooals men ze wil doen zien. - De
acteur acteert en de apparaten worden links of rechts, onder of boven, achter of voor opgesteld. - Men ziet het détail dus op een
bepaalde, uitgekozen manier aangepast of juist uitgedacht voor deze
emotie, die door deze methode frappanter en sterker zal worden
opgewekt. Ik denk aan den rug van Jannings in Variété en hoe hij
genomen werd. - Het moment voor de moord. De lange gang
met in de fond de deur en nu plots: de breede schouders van Jannings vullen de gang. - De deur in de fond is nog even zichtbaar
achter hem. - Jannings gaat - de deur nadert - de rug vult de
ruimte. - Het is gewoon angstwekkend die doende, bezige en toch
onbeweeglijke rug; het vreeslijk fatale groeit: de moord gaat gebeuren. In jalousie met Werner Kraus en De Putty. - Krauss wurgt
De Putty. - Enkel een been dat zich langzaam strekt: het is afgeloop en. Als tegenstelling een rechte onbeweeglijke poot van den stoel.
- In Jeanne D'Arc, van Dreyer de invloed en de macht van de
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Engelsche opperbevelhebber : een beeld dat onbeweeglijk staat,
juist bij de terechtstelling, dus midden woeling en driftig doen;
de hatelijkheid. - In « De blauwe express ~ : het gebaar van de heerscher die zooveel chineezen het hoofd doet afslaan : dit eene gebaar
de onmenschelijkheid.
Kiest men bij film het beeld, men kan nog veel meer. Het
tooneel is ver uit de buurt.
Men vervormt het beeld. - Door de groot-opname of door
de diepte-opname krijgt men verbazende resultaten. Men kan de
beelden doseer en naar groote volgens de noodzakelijkheid. - Men
heeft enkel zijn apparaat te verplaatsen. - Denk even aan de filmen die gij zaagt. Plots een gelaat: Charlie bijt op zijn vingertoppen
en knikt kort, ja. (City Lights). - Daar is niets die deze eindelooze,
weemoedige pijnlijkheid zou kunnen bereiken dan juist dit enkele
gelaat. - Bij Jeanne D' Arc : de rechtbank. Enkele hoofden de rest valt weg. Maar wat voor indruk van imponeerende macht
gaat hier niet van uit. Het gaat u koud langs de rug.
Potemkine. - De Kozakken, enkel de voeten zijn te zien,
marcheeren - een-twee-drie - nu staan ze stil, dat wil zeggen :
een schot - Weer de voeten: een-twee-drie - hij wordt ontstellend radeloos door die enkele voeten.
De diepte zichten. Denk aan eindelooze sneeuwvlakten met
de zwarte stip in de fond bij de skiloop in Les chevaliers de la Montagne (met Trenker) - of in « De Heilige Berg» en daarin de rijzende stippen. - Zijn ze het? of niet? - De belangstelling groeit
- stijgt ten top. - Het eindelooze korenveld - met op het eerste
plan de werkende maaier in « De algemeene Lijn» van Eisenstein. De groeiende wervelwind in Turksib en vooral in « Storm over Azië»
bij het eerste de groeiende onrust, bij het andere groeiende oproer.
Men toont u het beeld zooals men wil : denk aan de sierlijke
dans aan het hof van de Tsaar in Michel Strogoff (met Mosjoukine)
- van boven naar onder genomen.
Wij kunnen de reeks eindeloos maken. Het beeld is bij den
film vervormd - uitgekozen.
Het beeld brengt de atmosfeer en de film - of juister het aanwenden van het beeld - of de beeldenreeks in een bepaald ritme.
Bij theater moet de acteur zelf de atmosfeer scheppen. De hulp
van decor is zeer gering - in dezen. De acteur door manier van acteeren brengt de toeschouwer in de atmosfeer der vertrouwing.
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Als Johan de Meester in Lucifer zijn entree in twee maakt: « Gij
felle geesten houdt nu stand met onzen wagen)) dan was deze entree
bepalend voor de bewogen en driftige kampatmosfeer waarin Lucifer zou gespeeld worden. - Als Staf Bruggen in St Franciscus als
c( het dik paterke )) zijn lezing begint dan wordt
de toeschouwer aanstonds gebracht in de ronde joviale sfeer waarin dit beeldeken zou
verloop en. De Marquise en Chou in Tijl I (2 e Akte).
Bij de film wordt door beeldkeus en beeldritme de atmosfeer bepaald. Denk aan de wentelende, draaiende vlekken afgebakend land
waarmee de algemeene lijn begint en aanstonds bespringt u meer het
vervelende gevoel van gêne, van bekrompenheid, van engheid en
armoe. Vergelijk dan het slot met de rustige eindelooze rij der aanrollende factoren en zoo heeft het sterke bewustzijn der zekere overwinning u meer te pakken. - De atmosfeer wordt bepaald door het
ritme van de beelden.
Ritme bij tooneel en ritme bij de film zijn weer wezenlijk onderscheiden.
Bij tooneel is het de opeenvolging der beweging, hetzij individuëele hetzij massale, korter of langer van duur die het ritme maken.
De bewegingen deelen de tijd in.
Bij film is het weer de opeenvolging der beelden die de tijd
indeelen en al zoo het ritme maken. - Neem om het even welke van
de eerste films van Douglas Fairbanks - (Teeken van Zoro - Dief
van Badgad - Zoon van Zorro, enz.) en u zult zelf een massa voorbeelden kennen waar de atmosfeer van jolige sportiviteit en jeugdige
deemoed u weer glimlachen doet: het is zijn snelle en toch rustige
beeldenreeks.
Het beeld bij theater en film werken beiden op andere basis.
Bij tooneel spreekt het beeld door de situatie. Het stuk wordt
gespeeld en de verschillende fases volgen elkaar op : de beelden
krijgen hun kleur, hun beteekenis door hun plaats die zij in de situatie, in de opeenvolging der emoties innemen.
Ook bij de film is dit dikwijls waar, maar bij de meesterwerken
der cinematografie is het het beeld dat zijn eigen sensibiliteit heeft
en ze overplant. - Ik denk aan de buitengewone film. « De algemeene
Lijn,» ook aan de Potemkine - Door het juiste beeld van Eisenstein
en door de zeer preciese opeenvolging der beelden wordt de toestand bepaald en gekleurd zooals hij moet gekleurd worden. Herinnert gij u die vrouw - de eerste communiste - denk even op
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de eerste ontmoeting - even later aan haar als zij staat naast de
struik die in bloei staat. De verworpen armoede en de rijpe gedachte
- Het verhaal is het niet dat de waarde van het beeld bepaalt, maar
het beeld geeft de volgende fase in de emotioneele ontwikkeling (Bij Potemkine is dit stellig minder waar).
Pabst bereikt dit niet. Het is steeds de gebeurtenis als verhaal
dat u aanspreekt en het beeld enkel daardoor. Pabst is hierin meer
literair dan Eisenstein - die eer een volmaakt ingenieur en fotograaf is.
Wat voor het beeld waar is, is ook voor de klank zoó.
Langen tijd heeft het tooneel als duidelijk verscheiden factor
het woord, de klank gehad.
Met de klankfilm viel dat weg. Weer stonden zij schijnbaar
met dezelfde middelen en er is trouwens veel gelijkenis in.
Weer werd het apparaat tusschen geschoven en weer staan wij
voor twee onderscheiden resultaten.
Voor wat de mensche1ijke stem aangaat het tooneel heeft zijn
eigen theater-taal, die stellig anders is dan in de straat. In de film
neemt men de stemmen zooals zij zijn maar het apparaat vervormt hen willen nillens. Het toestel is hier zeker onvolledig en lang
niet volmaakt. Verschillende klanken worden niet overgebracht
bv. de s en hoogdragende vrouwenstemmen (als spreekstemmen)
hebben een vreeslijk onaangename klank wanner zij langs het mikrofoon tot ons komen.
Dit is nochtans niet essentiëel zoo. Het is slechts een louter
technisch probleem. En abstractie gemaakt van de ontoereikendheid
van de overdracht kunnen wij zeggen dat wij staan voor een getrouwe natuurlijke spreektaal.
Maar het apparaat heeft ingegrepen en duchtige wijzigingen
ingevoerd en nieuwe mogelijkheden ontdekt.
Op de scène hebben wij een reëele auditieve aandoening.
In de film is de auditie gekozen en vervormd.
De monteur kiest de toon die hij wil. Wat voor deze scène past
wordt aldus gegeven. En de versterkers kunnen nogmaals ingrijpen
en wezenlijk de toon omwerken.
Er is nog meer.
Het theater kent natuurlijk de fluistertoon, de volle toon en de
kreet, ja het gehuil. Maar het is steeds gebonden aan de verhouding.
van de bepaalde scène tot de bepaalde ruimte.
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Als ik op de scène fluister dan fluister ik voor de toeschouwer
op 10 à 15 meter - dit is heel wat anders dan in het oor fluisteren.
Als ik roep dan is de kreet reeds verzwakt omdat er afstand is.
Langs de geluidsfilm om wordt het geluid aan geen afstand
meer gebonden. De intensiteit en de volumen van het geluid zijn
niet meer afhankelijk noch van het aantal meters noch van de afstand der sprekers.
Het apparaat is beweeglijk en is gehoorzaam tot in de kleinste,
geringste bevelen toe.
De regisseur kiest zijn geluid, vervormt zijn geluid in den film.
De weergave van de menschelijke stem is op de scène dus
reëel, in de film irreëel.
De auditieve vertolking van een theaterwerk is gebonden aan
de mogelijkheden van de menschelijke stemorganen.
De film komt deze door zijn mechanisme prachtig ter hulp.
Op de scène is men gebonden aan de continuiteit van de klank
en het geluid door de menschelijke stem.
In de film is de menschelijke stem een zelfs niet zoo heel veel
gebruikte middei, het is een van de oneindige vele middelen.
In de gangbare theater-opvoeringen eischt de realiteit dat een
bewegende mond geluid geeft : menschelijke stem.
In de film niet. Ja men kan heel goed toelaten dat de menschelijke spraak door een gerucht of een instrument wordt vervangen.
Gij herinnert u allen City Lights. Het was een film die tegen de
toonfilm (of was het tegen de spreekfilm ?) door Charlie gemaakt
was. Het is nochtans een van de schitterendste pleidooien voor de
geluidsfilm geworden. Denkt even aan de entree van de film. De
rede aan het standbeeld. De gansche rede wordt een scherp nasaal
geschetter door een soort van trompetje. Het voldeed niet alleen
beter dan de menschelijke stem, het was een onverhoopt effect.
Trouwens er is aan de grond een verschil van opvatting van
geluid voor tooneel en film.
Bij tooneel is het geluid voor go % de gesproken tekst. Van
dezen gesproken tekst is er 50 % verhalend. Men verklaart zich
voortdurend. En al te dikwijls is men er toe verplicht omdat men
geen enkel ander middel heeft om de toeschouwer in te leiden tot
het komend conflict.
Door de gebondenheid aan de plaats (de scène) en aan het
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aantal acteurs, moet men beschrijvend de toeschouwer inwijden.
De andere 50 % zijn middelen om het conflict te veruiterlijken.
Maar hier weer is er in de gewone tooneelproductie een groot bezwaar: men richt zich tot de intelligentie van de toeschouwer. Het
is de tonaliteit, de klankwaarde die direct de toeschouwer aangrijpt
- maar weer is de toeschouwer niet meer vrij, hij is reeds voor een
heel deel in beslag genomen door het cerebrale van de tekst. Hij
ontwart de woorden en zinnen en brengt ze terug tot hun beteekenis en hun verband.
De film gebruikt het beeld, en het nieuwe juiste geluid om de
toeschouwer aanstonds te brengen waar men wil. Gij kent allemaal
de gewone doorsnee-film.
« Le chemin du paradis » (Drei von die Tankstelle). Men hoort
het beruchte lied « mon copain » en tevens rijdt een auto in razende
vaart. Onmogelijk van de toestand ernstig te vinden wij staan hier
voor een operette, maar een sportieve : de tonaliteit van het lied
bepaalt de tonaliteit van den film.
« Le million» (René Clair) daken met schouwpijpen : gij draait
mee - de toren : de klok klinkt maar tevens klinkt een feestgezang
- deze zwelt aan - wij houden stil aan een verlicht dakraam twee mannen komen van een ander dak naar het verlichte raam
gekropen: steeds klinkt het gezang. Zij rukken het dakvenster open,
wij staan voor het drukke, bezige, jolige feest, een menschensliert
danst, wij zijn in volle feestatmosfeer en klaar om het verhaal van
het gewonnen millioen te aanhoor en. De atmosfeer van het gekke
maar blijde verloop is weer bereikt door beeld.
Zoo ook kan men door tegenstelling van beeld en toon heel wat
bereiken.
Als men met het beeld - door keuze en door ritme-atmosfeer
aanbrengt dan zal het geluid een veel sterkere factor zijn om aanstonds de toeschouwers te situeeren.
De beschrijvende tekst wordt volledig geweerd bij een film
(misschien minder bij Carl Dreyer onder de vorm van tusschenschriften).
Voor de rest in knappe klankfilm zal men een oneindige reeks
van geluiden uitbaten om de emotie van het moment over te brengen
(tusschen haakjes wijs ik er hier op dat het theater ook in zekere zin
naar het dramatische geluid evolueerde door het aanwenden van
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tooneelmuziek. Dan moet tooneelmuziek natuurlijk dramatisch
zijn en niet beschrijvend of stemmings-vol zijn.)
Men wendt in een goede klankfilm de dialoog uiterst zeldzaam
aan. Eisenstein sprak van hoogstens 5 % dat maakt op een film van
een uur 3 minuten dialoog. Hier kan men consequent de emotionneele kant van de menschelijke taal exploiteeren.
Een scène loopt op, en culmineert in een kreet bv. enkel daarin. - Pabst in « Vier van de Infanterie » geeft een menigte voorbeelden. De dialoog is uiterst sober. Enkele zuchten, enkele uitroepen.
- Ik denk aan de verwarde kreten van de zinnelooze luitenant
midden van de hal vol kreunende en babbelende gekwelden. De
tekst spreekt niet de hersenen aan, maar gaat rechtstreeksch naar
het hart.
Wij staan hier voor een waarachtig verschil in aanwending van
de taal bij beide kunsten.
Voeg daarbij nog dat de klankholte voor het tooneel steeds de
zaal is, daarin klinkt zij en nergens anders. Bij de film kan men de
stem doen resonneeren in kerken of in hutten. De stem doen stukspringen tegen muren of een andere opgeworpen hinderpaal. Het
komt altijd op het zelfde neer :
Het tooneel is reëel ook voor wat klank betreft.
De film kiest zijn klank- en vervormt hem door zijn apparaten
en mogelijkheden.
In tooneelvoorstellingen in het algemeen telt de taal, in filmvertooningen hoort men de toon.
Ik meen dat het apparaat en zijn mogelijkheden de film een volledig nieuwe weg heeft opgestuurd waar het theater niet aan denkt.
Ieder heeft zijn mogelijkheden.,
Tooneel is de kunst van de levende bewegende acteur.
Film is de kunst der beweging zoo voor beeld als voor toon.
Film is de kunst van de regisseur-monteur.
In beiden dus is de mensch als middel aangewend maar toch
weer volledig anders.
In tooneel is de acteur alles : hij is het eenige middel, hij is de
eenige vertolker.
Bij de film komt de mensch en zijne mogelijkheden wel te pas,
maar er zijn duizend andere dingen die dikwijls zoo voornaam, ja
voornamer zijn dan de mensch. Als Joris Ivens een film draait in
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en over de Philips-fabrieken dan zoekt men vruchteloos naar de
mensch. Hij komt er niet ééns in voor.
In tooneel is de mensch de absolute drager van de ontroering.
In de film is het beeld, of juister de beelden-suite en zijn ritme
die de ontroering doet loskomen. Dat de mensch soms in de film
de emotie aangeeft is slechts accidenteel en niet primordiaal. Het
levende voorwerp - ook de mensch bepaalt de ontroering : het
voorwerp uit het leven, dat in ons leven een functie heeft, dat de
geur en de kleur van het leven bijheeft. Het leven in zijn geheel
is het object van de film.
Bij theater is het de mensch in het leven : de mensch steeds als
ageerende factor.
Film leeft van het levens-detail.
Tooneel van de conventie waarin de levende acteur een nieuwe
realiteit schept.
De montage.
Als een theater-vertooning af is, dan is de gang van het conflict met zijn gansche vorm tot in de minste détails vatgelegd en
onwederroepelijk staat dit alles daar als een geheel. De kunst van
het theater gebeurt op het tooneel tijdens de arbeid van de menschacteur. Houdt deze arbeid op, dan is de kunst bepaald en voorbij.
Niet zoo met de film. Als een film opgenomen wordt, en nadat
men verschillende keeren heeft herbegonnen en hertoetst, dan wordt
het kunstwerk bepaald en vastgelegd door de regisseur - de monteur.
Wat theater ontbreekt, of juister wat theater te voor moest
doen en waar de controol ophoudt van het oogenblik dat het scherm
opgaat, is de montage.
Het ordenen der beelden - de beeldkeuze vergezeld met de
klank en de klankkeuze - dat wat ik zou willen noemen de beeld. keuze in de 2 e macht, - het bepalen van het ritme van de beeldenreeks : de beweging dus bepalen is het werk, de arbeid van eén
enkel figuur: de regisseur-monteur. Waar bij theater de regie steeds
voor het toeval der vertooning staat, steeds voor het mogelijk falen
van een of meer acteurs bij deze vertooning, kan hier de regie alle risico
weren. Meer, hij kan kiezen, iedere scène, elke detail is ik weet niet
hoeveel malen opgenomen en nu bepaalt hij zijn keuze in de 2 e macht.
De film is in laatste instantie dat wat de montage ervan maakt.
De montage immers bepaalt de inhoud van het filmwerk en het
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dramatische verloop in détail. Door doseering, door oppositie van
beeld en klank, maakt hij een glad andere indruk dan deze die de
acteur ervan gemaakt heeft.
Men verhaalt hoe men Mosjoukine driemaal filmde in driemaal
dezelfde houding en mimiek. De regisseur maakt de montage : en
het publiek onderscheidt drie verschillende gevoelsuitdrukkingen bij
Mosjoukine. De scènes die voorafgingen, en vooral de beelden die
telkenmale juist het Mosjoukinebeeld voorgingen, hadden de indruk van het publiek bepaald.
Het theater is reëeler en waarachtiger. Het mist dit middel.
Bij een film heeft men op voorhand de behandelde stof op een
bijzondere manier ingedeeld en uitgewerkt.
Bij het tooneel natuurlijk ook.
De acteur en de actrices hebben het bij film en theater op
hunne bijzondere manier geinterpreteerd.
Maar bij de film heeft men reeds op voorhand voor de toeschouwer gehoord en gezien. De montage geeft de filmbezoeker
tenslotte een bril op en een hoorbuis mee waardoor hij de film op
een bijzondere manier hoort en ziet.
De montage schuift zich tusschen de toeschouwer en het scenario.
Veel minder is dit waar bij het theater en bij het gewone doorsnee- en gangbare theater is de montage zelf gewoon uitgesloten.
Film is het product van de montage, dit bepaalt de emotie,
het ritme, het ideëele verloop, de pointe van het geval. De montage
brengt al zijn hulpmiddelen terug tot grondstof waarmee het vrij
uit kan bouwen, en deze grondstof is oneindig.
Tooneel bouwt met reëele en levende materialen : begaafd
met hartstochten en individueëele karaktertrekken (de auteur en
de acteurs) en de bouwmeester van de vertooning is afhankelijk
in zeer groote mate van deze zeer opdringende persoonlijkheden.
T oonee1 is meer ensemble.
Film is ten slotte heel wat individueeler.
Wellicht kan iedereen « De algemeene lijn » filmen, maar slechts
eén kan hem monteeren : Eisenstein.
Eisenstein brengt ± 35.000 m. film mee uit Mexico, en hij
zal daar een film van 3.000 meter van maken. U ziet duidelijk dat
Eisenstein vrijuit schept en zich door geen enkele apparaat of acteur zou laten overmeesteren. Zij kunnen zich niet opdringen. Dan
weert hij ze en koupeert deze onmogelijke deelen.
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Nochtans wij staan hier voor het probleem: waarachtige, reëele
kunst en langs de andere zijde : de gereproduceerde, tooneel en
film, de levende kunst van de menschen en de mechanische.
En het bezwaar dat bij elke mechaniek weegt en draagt, doet
zich ook hier weer gelden. De lijn tusschen film en tooneel is dieper
en scherper getrokken.
Bij mechanische kunst-voortbrengst staan wij voor het bepaald
zekere : het is af, en onafwendbaar is elke mislukking, elke afwijking uitgesloten; het is onomstootbaar vastgelegd. Het moet lukken.
Het proces bij de kunstenaar maken wij veel minder mee.
De film begint, en nu loopt hij zeker tot zijn bepaalde einde,
langs bepaalde lijnen; morgen even zeker, over honderd jaar nog.
De toeschouwer blijft rustig tegenover het film-verloop. Het
zal krijgen wat er op voorhand klaar is gemaakt. Mislukking of opvoering tot beter is uitgesloten.
Tooneel geniet van de warmte van het proces. De acteurs zijn
levende, doende menschen. De tooneelrealiteit is een resultaat van
de evolutie in de harten der acteurs daar voor ons: wij zien ze, zij
leven. Wij staan dicht bij hen, wij maken het proces mee door :
dit wat nu gebeurt is zeker, het volgende is nog steeds twijfelachtig.
De ontroering is geweldiger, wij ondergaan theater: het proces
in de harten der acteurs loopt gelijkmatig met de evolutie in onze
harten. Het gaat geen moment vlugger. - Er blijft de mogelijkheid der mislukking, ook het bereiken van een hoogere hoogte.
Een voorbeeld wellicht banaal. In het cirkus : werkers aan de
lucht-trapèze. Zij zwieren, de acrobaat springt en grijpt naar het
rek. Hij kan missen: wij hebben het besef van het mogelijke falen,
onze spanning is hoogspannig geworden.
Het zelfde door een film opgenomen. De spanning blijft rustiger, kalmer. Immers wij weten: hij valt toch niet, en als hij valt
heeft het nog geen gevolgen.
Breng dit voorbeeld over op een ander plan en gij staat voor
het scherpe contrast tusschen film en tooneel.
De levende kunst, door menschen daar voor ons grijpt dieper
aan dan de gereproduceerde.
Het tooneel heeft een oogenblik behoefte gevoeld om zich te
ontdoen van de mensch als acteur, om door eigen uitgedachte acteurs nieuwe mogelijkheden na te streven.
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Ik bedoel de mensch heeft de marionnet geschapen.
De marionnet was de caricatuur van de mensch met de onbegrensde mogelijkheden. De fantaisie was vrij. De toeschouwer verlangde geen menschelijke doenwijze en optreden meer. Alles was
toegelaten of ongeveer.
Een nieuw genre kon hier nagestreefd worden : men was gebonden aan de mogelijkheden van de marionnet (ûjn gestalte - de stof
waaruit hij vervaardigd was - en de handigheid van de man die de
touwtjes hanteerde.) Er was een groot gebod: de menschelijke stem
kon ûch vervormen, veranderen, het bleef de menschelijke stem.
De cinema heeft zich eveneens op het terrein der fantaisie begeven : de teekenfilm was geboren.
.
Maar toch was er aan de grond een groot verschil tusschen
tooneel en film weer.
De Marionnet wilde weg uit de natuurlijke orde van het theater.
Zij wilde de mensch - de natuurlijke schepper van tooneel
door een product der verbeelding vervangen. Wel was het de
zucht om de onvolkomenheid van den tooneelspeler te overbruggen
die aan de basis lag. Hier was nochtans de weg : verbetering van
de tucht. Tucht van de acteur individueel (ûjn lichaam - zijn stem).
Tucht voor het ensemble (orde in de actie van de vertooning).
Maar de film ging naar ûjn wezen. Immers film is beweging,
beweging van het beeld. Dit beeld is niet gebonden, niet opgelegd.
Men kon de beelden zoeken in het leven : de mensch - het
voorwerp - de natuur. Men kon de beelden ook rechtstreeksch
maken : de foto werd uitgeschakeld (foto bedoeld als weergave van
wat wij ûen). De verbeelding begon ûch te uiten: het beeld werd geschapen vrij uit. Hier stonden wij voor de oneindige reeks mogelijkheden. Men was door niets gebonden, vrij uit kon men de meest
fantastische :z;aken en toestanden uitdenken.
Wel· was de aanknooping met het theater duidelijk: het was
de caricatuur die nagestreefd was; het was het onmogelijke dat gebeeld werd; het resultaat bleef komisch.
En nu stonden wij voor de geteekende klankfilm. De menschelijke stem was niet meer het nood:z;akelijke aangewezen geluid. Het
geluid kon vrijuit gemaakt en voortgebracht worden door toestellen,
instrumenten en ook door de menschelijke stem.
Nochtans er is hier een andere weg die tot verbluffende resultaten kon lijden die nog altijd niet gevolgd werd.
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Eerst valt er op te zoeken hoe een klankf~m gedraaid wordt.
Men spreekt, zingt of speelt voor de microfoon. Deze trillingen
worden langs electrische weg tot licht omgezet en alzoo gefotografeerd. - Om nu de klank terug te reproduceeren gaat men langs
omgekeerde weg : een band is minder of meer donker gekleurd
door de fotografie der klanken. Deze zal dus min of meer licht doorlaten; langs apparaten om wordt dit licht tot trilling; de trilling langs
het microfoon tot klank.
Tot hiertoe heeft men enkel beroep gedaan op de instrumenten
die door muzikanten bespeeld worden. Het is duidelijk dat een
nieuwe mechanische weg zou zijn een muziek te componeeren buiten de mogelijkheden van de mensch met het instrument. Gewoon
dus een productie rechtstreeksch door machines, met hunne verduizendvoudige mogelijkheden (Een pianist kan hoogstens 10 touches tegelijk aanslaan - een mechanisme het heel klavier).
Nog is de weg niet ten einde. Het is het min of meer zwart:
de intensiteit van de zwarte kleur die den aard van de toon bepaald

- de lengte bepaalt de duur. - Na experimenteeren kan men
dus rechtstreeksch de meest ongewone klanken teekenen op de band
voor de klankfilm. Het is voldoende om één maal voor goed een klanktafel aan te leggen. De mogelijkheden zouden ontzaglijk worden.
Duidelijk en sterk opvallend trekt de lijn tusschen tooneel en
film zich sterker.
Misschien was het nog wel mogelijk om nog te handelen over
het aanwenden van film op het tooneel. Ik denk aan Meyerhold aan het Russische theater - aan Piscator. Ook wel aan de pogingen
van Anton van de Velde (bv. in Halewijn) al was het door gebrek
aan financiën wellicht slechts een schuchtere en enkele poging.
De Russen wenden de film aan om hun decor te maken. Op
een wit doek wordt het gansche deel geprojecteerd. Dit heeft natuurlijk nadeelen voor de vertooning zelf. (Een afwijking van dit systeem
werd te Antwerpen getoond door het Moïssi-Basserman-ensemble
bij de Faust-opvoering). Al te veel moeten de acteurs in het duister
of in de schemer spelen.
Bij Meyerhold en Piscator staan wij voor een ineenwerken van
film en tooneel die op een avond elkaar beurtelings helpen.
Ook de film gaat in sommige rolprenten in de leer bij het theater.
Maar dit valt ten slotte minder in het opzet van deze bijdrage.
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De Duitsche Film en G. W. PABST.
door Frank van den Wijngaert.
Het jaar 1920 is voor de geschiedenis van de filmkunst klassiek.
Het was inderdaad het moment dat op onze europeesche schermen
het eerste filmisch meesterwerk, D. W. Griffith's in 1919 gerealiseerde « Broken Blossoms » (Le Lys brisé - De gebroken Lelie),
werd geprojecteerd, dat Zweden in de chaos der toenmalige europeesche productie, met onvergetelijke namen als die van Sjoström,
Stij.ler en Brunius, de verrassing bracht van een afzijdig gerijpte,
maar wonderbaar voldragen kinematografie, dat, dank zij de bemoeiingen van een diep betreurd man als Louis Delluc, de grondslagen
van een specifieke fransche filmkunst werden gelegd, dat last not
least in Duitschland de expressionistische film geboren werd.
Het expressionisme, zooals wellicht geweten, is een kunststrooming die zich rondom de jaren 19II in Duitschland heeft geopenbaard. De Natuur, leert dit expressionisme, is niet de Al-Moeder, de Al-Voedster, zooals door de romantiek bezongen. Zij is
integendeel een Opperste Vijandin waarmee de mensch zoo bij
dag als bij nacht heeft af te rekenen. Om reden dezer hopelooze
ethiek is het expressionisme eerst en vooral tragisch. Ook is het
begrijpelijk dat het ûch uit in anti-naturalistischen ûn en, om zich
vorm te geven, slechts die vijandelijke Natuur aanvaardt als één
onder de vele elementen welke een kunstwerk uitmaken. Beide opvattingen vinden wij in den expressionistischen film terug. De expressionistische film is tragisch. Het decor, dat een huis, een kamer,
een landschap of wat ook kan zijn, verkrijgt de zonderlingste der vormen en standen : het is immers maar één element onder de vele
elementen die tot de belichaming van een idee samenwerken!
De groote insceneerder van den expressionistischen film was
Robert Wiene. Drie dusdanige filmen heeft hij op zijn actief. De
eerste in de rij was « Genuine » (1920) : een mislukking, de slechtste
expressionistische film van Wiene en een der slechtste van de expressionistische school. « Das Kabinett des Dr Caligari», het jaar
daàrop, in 1921, verwezenlijkt, was echter een wereldsukses. Een
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filmestheet vergeleek dezen band met een (( duister spook» dat « in
zijn loop om de aarde allerwegen ontzetting heeft gezaaid ». - (( Raskolnikoff» (1923), derde en laatste expressionistische film van Wiene,
alhoewel niet het sukses gekend hebbend van zijn voorganger, is
om verschillende redenen die hier, spijtig genoeg, niet nader kunnen onderzocht, het meest homogene, het meest volmaakte resultaat
te noemen van de expressionistische filmkunst.
Buiten deze drie Wiene-filmen kunnen, alhoewel minder bekend,
twee filmen van Kurt Heinz Martin gerekend tot de expressionistische groep. Het zijn (( Das Haus zum Mond », even na (( Genuine »
in 1920 gerealiseerd en in dezelfde mate als deze een mislukking,
- en (( Von Morgens bis Mitternacht», verwezenlijkt in I92I naar
het gelijknamig tooneelwerk van Georg Kaiser. Om reden zijner
al te puristisch-abstract doorgevoerde expressionistische conceptie
kon deze filin onmogelijk door een onvoorbereid publiek begrepen
worden. Het sukses ervan is dan ook niet bijster groot geweest.
(( Das Wachsfigurenkabinett », de eenige expressionistische film
van Paul Leni, den voor een paar jaren te Hollywood gestorven
duitschen regisseur, was per slot van rekening nog slechts een compromis van gewoon fantastische en ~xpressionistische elementen.
Expressionistisch zuiver was enkel de bekende (( Jack the Ripper»passage.
Na dezen in 1924 gerealiseerden band had het expressionistisch filmexperiment definitief afgedaan. Een verklaring daarvan
vinden wij, of juister leiden wij af uit een thesis van Rudolf Kurtz
die in zijn standaardwerk (( Expressionismus und Film» het wordingsproces van den expressionistischen film aldus karakteriseert: (( De
expressionistische film, zegt hij, verscheen in Duitschland niet als
bloot toeval. Er behoorde een zekere tijdsgeschiktheid daartoe. Historisch was de tijd rondom 1919 de gunstigste voor het expressionisme, in zooverre het op de menigte vat hebben kon. Het ligt in
de sterk willende houding, in het constructief karakter van het expressionisme de voorbeschikte veruitwendiger te zijn van ideeën
welke op flink aanpakken, herkneden, hervormen zijn toegespitst.
Daartoe is zijn decoratief-revolutionnaire vormgestalte, die zich
kant tegen alle conventie en om die reden vergroeid is met elke revolutionnaire betrachting, wonderbaar geschikt. Het ware hoogst
eenvoudig een verhandeling te schrijven over bolsjewisme en expressionisme. Doch ook daarbuiten blijft het feit voortbestaan dat
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welkdanige levensvisie gebaseerd op een radicale omvorming der
bestaande zijnsorde, - en zelfs wanneer die nieuwe zijnsorde weigerig staat ten opzichte eener organische herschepping, - haar
geestelijke houding weerspiegeld vindt in het expressionisme. Lenin
of Mussolini : het is alles eenzelfde systeem van constructieven opbouw, hoezeer de strekkingen ook verschillen. - Aan een levensgevoel als dit dankt de expressionistische film zijn bestaan. In normale tijdsomstandigheden (herinneren wij ons dat rondom de periode door Kurtz bedoeld niet alleen Duitschland, doch de gansche
na-oorlogsche wereld een toestand van revblutionnaire spanning
doorworstelde! - Nota F. v. d. W.) zouden de kunstenaars noch
projecten in die richting gekoesterd, noch de industrieelen zich tot
de uitvoering dezer hebben geleend!»
r924 is ongeveer het tijdstip dat in Europa de na-oorlogsche
politieke woelingen beginnen af te nemen, dat de toestanden (om
later des te beter in 't honderd te loopen!) zich min of meer « normaliseeren», dat, waar zij in andere landen zegevierde, in Duitschland de revolutie definitief verslagen is. Waarmee dan, consequent
met Kurtz, het geheim van den vroegtijdigen dood van den expressionistischen film uit gebrek aan geschikte teelaarde zou zijn
opgehelderd•.•
Hoe plausibel van uit sociaal-psychologisch standpunt een
dergelijke verklaring misschien weze, wij meenen evenwel dat bewuste « vroegtijdige dood» niet zoozeer in maatschappelijke dan wel
in factoren sluimerend in het wezen zelf der kinematografie te zoeken is. Zie b. v. Rusland. Aan « geschikte teelaarde» heeft het daar
sinds de October-revolutie wel niet ontbroken. En werkelijk, het
expressionistisch experiment heeft er in de meeste kunsttakken welig
getierd, behalve... juist in den film (r). Wat diezelfde Russen niet
belette de compleetste, de meest rationeele filmkunst ter wereld te
realiseeren.
Zulks komt hierdoor dat de Russen al vroeg begrepen dat
de « optische kunsten» (fotografie-kinematografie), « herscheppers
van werkelijkheidselementen op het plan der werkelijkheid zèlve»,
een soort extra-artistieke valuta zijn en daarom wars van alle bestaande, verleden en komende kunsttheorieën.
(I) Er kan weliswaar op Protosanoffs constructivistische « Aëlita» gewezen,
doch bij deze eenige poging, daarbij nog gegrondvest op Meyerhold's tooneelprocedeeën, bleef het.

7 22

Eenmaal een dergelijke zelfstandigheid aanvaard, dan moet uit
diezelfde « optische kunst», hier de kinematografie, ook alle middel
voortvloeien ter subjectiveering van het gegeven. En het axioma
dringt zich op : elke (gekinematografeerde) vorm die niet in essentie
door de mogelijkheden van de camera (met eventueel de mede. werking van den daarbij aansluitenden factor « licht») is gesensibiliseerd, ligt buiten het esthetisch-absoluut begrip van de kinematografie. Het decor mag hoogstens situeerend, in het atmosferisch
gamma, werken en daarmee uit. Wat niet het geval was bij den
expressionistischen film, waarin het architecturale en het decoratieve als een dramatisch handelend element was vooropgezet en
uit dien hoofde het wonderoog van het objectief in grondbegin
reeds teruggedrongen tot de functie van bloot toeschouwer, van
registreerder, van fotograaf. Zijt gij trouwens niet met mij de meening toegedaan dat het bewust objectief « mans genoeg» is om « expressionistische» vormen te scheppen waar zulks nooçiig blijkt?!
Een feit dat we dagelijks, soms bij de vulgairste filmen, constateeren.
Dat de expressionistische esthetiek, aldus op den film toegepast met procedeeën rechtstreeks ontleend aan het expressionistisch tooneel en aan de expressionistische schilderkunst, in wezen
kinematografisch onzuiver was, ligt voor de hand.
Om die reden, in de allereerste plaats, is het leven van den
expressionistischen film van zoo korten duur geweest.
Niettemin hebben we op technisch gebied oneindig veel aan
den expressionistischen film te danken. Eerst en vooral zijn daar
de acteurs wier sober, stijlvol spel, mitsgaders de latere versoepeling, als geknipt is voor de kinematografie. En hier denken we inzonderheid aan een Conrad Veidt, een Werner Krauss. Anderzijds
is daar de niet minder beteekenisvolle revelatie van wat men in
de kinematografie met licht vermag. Trouwens de expressionistische
film heeft, daar hij zoo in-germaansch in zijn en wezen was, zijn
invloed op de geheele duitsche kinematografie laten gelden, in zooverre deze natuurlijk door een waarachtig ideaal was bezield. Zelfs
het buitenland is van het zg. « caligarisme» niet verschoond gebleven en het zou vast de moeite loonen in de europeesche en zelfs
amerikaansche productie der latere jaren bedoelden invloed van
meer nabij te onderzoeken. Daarbij is de expressionistische periode
van de filmkunst, hoe verkeerd in princiep ook, een mijlpaal die,
symbool van geestdrift, probiteit en waarachtige kunstbetrachting,
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torens boven de laag bij de grondsche voortbrengst van het huidige Duitschland uitrijst.
De expressionistische film, zegden we, was in zijn en wezen
germaansch, i. a. w. was de uiting van een specifieke duitsche kinematografie. Inderdaad. Verstoffelijking van den expressionistischen
levensleer, dokument van een geesteshouding gevoed door het
Schopenhauer-sche pessimisme en Nietzsche's « übermenschliche»
tragiek, moest de expressionistische film èn door zijn onvermijdelijke morbiditeit èn door zijn onvermijdelijk decoratief-revolutionnair uitzicht, het « luchtiger» denken der Latijnen en de weinig
zwaartillende beweeglijkheid der Angelsaksers met verstomming
slaan en de duitsche filmvisie voor de oogen van de wereld tot iets
eigen maken.
Ontdaan van haar revolutionnair pak heeft deze « beloken»
visie zich dan ook in de beste duitsche filmwerken' gehandhaafd,
zoodat de expressionistische filmkunst, ondanks al haar feilen en
tekortkomingen, wel degelijk als het oer-manifest van het duitsche
filmvoelen dient beschouwd en als dusdanig van diepgaande historische beteekenis is.
Het is begrijpelijk dat zich naast den expressionistischen film
In Duitschland nog een andere kinematografie ontwikkelde.
En hier denken we :
1°) aan de « historische fresco's)) van een Lubitsch (Anna
Boleyn-La Dubarry), van een Buchowetzky (Danton-Othello), van
een von Czerepy (Fredericus Rex), e. a., allen in mindere of meerdere mate beïnvloed door Griffith' meesterlijke mise en scène-kolossen uit diezelfde periode zooals « Love's Struggle through the
Ages)) (Onverdraagzaamheid-Intolérance) en « Two Orphans in the
Storm» (De twee Weezen); - het feit dat de twee voornaamste
persoonlijkheden van dit genre, Lubitsch en Buchowetzky, behoorden tot het vroegste na-oorlogsch contingent europeesche regisseurs door Hollywood aangeworven is typisch voor hun « geval»;
- actricen als een Henny Porten, een Pola Negri dienen hier bijzonderlijk vermeld;2°) aan de filmkunst die zich paralleel met de expressionistische
ontwikkelde en daarom wel eens met deze wordt verward. Weliswaar
huldigde zij dezelfde nachtmerriethema's, legde aan haar acteurs
eenzelfde strenge bewegingsreserve op, doch week in architectonischen en decoratieven zin van den expressionistischen ruimte724

uitbouw af, doordat zij dezen laatste, ondanks sterk doorgedreven
styleering, in .grondbegin weer « realistisch» aanvaardde. Deze
« stylistische consequentie van het expressionisme» vinden wij in
epoque-werken als: « Der Golem» van Pöbrig, « Torgus» van Hans
Kobe, « Vanina» van von Gerlach, « Dr Mabuse» en « De drie Lichten» van Fritz Lang, « Vlammende Aarde» en « Nosferatu, de vampier» van Murnau, « De Assomptie van Hannele Mattern» van
Urban Gad, « De Schilder der Dooden» van Patrick, enz. De zwanenzang en tevens het machtigste werk door deze opvatting geinspireerd die, het zij terloops aangestipt, met de fouten van de expressionistische film tevens de kwaliteiten ervan vereenigde, was Fritz
Langts beroemd epos « Die Nibelungen». Opmerkelijk dat ook de
realisatie van dèze film met het jaar 1924 samentrof. Onder de
voornaamste vertolkers van dit genre citeeren we : Paul Wegener,
Eugen Klopfer, Rudolf Klein-Rogge, Bernard Götzke, Gustav von
Seyfferitz, Hans von Schlettow, Margarethe SChöni '3°) aan den filmvorm die, waar wij voorgaanden als de « stylistische consequentie van het expressionisme» aanduidden, als de
« absolute consequentie» van ditzelfde expressionisme dient beschouwd. De « vader» van den « absoluten film» was de in 1926
overleden en in Duitschland werkenden zweedschen schilder Viking
Eggeling. Hij vertrok van het princiep dat de expressionistische
film in feite te kort schoot aan de esthetiek waarvan hij zich den
tolk had gemaakt. Wèl verloochende hij (de expressionistische
film) de Natuur, maar ontleende toch nog immer de vormen: architektuur, landschap, mensch, dier, enz. die haar eigen zijn. Ook
kwam er een anecdote, een logisch zich ontwikkelende intrige bij
te pas, zoodat de psychologische particulariteit - deze op en top
anti-expressionistische factor - nog steeds een zeer beduidende
rol vervulde in hem. Eggeling schakelde dit « euvel » uit en trachtte
den geest van het expressionisme « absoluut» door te drijven. De
elementen van het Zijnde, waarover vroeger reeds gewaagd, zullen
zijn heusche elementen en dit in den meest volstrekten, meest consequenten zin van tt woord. Daartoe herleidde Eggeling de dingen
tot een neutraal « begrip», een mathematische abstractie. En niet
ten onrechte: want reduceert men al tt bestaande tot zijn uiterste
abstracties, dan belandt men bij de eeuwige vormen van de geometrie. Zei trouwens reeds Cézanne niet : « T outes les formes de
la nature peuvent se ramener au cone, au cylindre et à la sphère »? !
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Met deze absolute, elementaire, eeuwige vormen, met dezer (hier
filmisch bewegende combinatiën) wordt dan getracht wat de Duitschers noemen een « Weltgefüh1 », een rythmisch-omvattend, « geestelijk» aanvoelen dus van de levensdynamiek, op te roepen.
Eenzelfde betrachting karakteriseerde natuurlijk het werk van
twee andere absolutisten, Hans Richter en Walter Ruttmann. Begrijpelijk is hun wederzijdsche stijl nochtans sterk verschillend.
Werkte Eggeling in zijn zg. « horizontaal-verticaal» - of in zijn
« diagonaal-symfonieën» neutraal lineair, in Richter's « Rythmen »
zien we een kleur wisselend lijn-procedee slechts aangewend als hulpmiddel om de streng geometrische hoofdpartij - het insgelijks
kleurwisselend vlak - te rythmeeren en fugaal te bewerken. In
Ruttmann's « Lichtspiele» daarentegen wordt die hoekig strakke
geometrie verbroken en krijgen de hoofdpartijen meestal het uitzicht van golvende wisselwerkingen die op een denkbeeldig strand
aanspoelen, zich terugtrekken, weer aanspoelen of zich rekken tot
de grilligste figuren en combinatiën. Ook is bij Ruttmann de kleur
van overwegend belang.
Er behoeven natuurlijk niet veel woorden toe om te begrijpen
dat de « absolute film», aldus opgevat, d. i. t. Z. in den zin van een
teekenfilm, veeleer thuishoort op het gebied van de plastiek dan wel
op dit van de kinematografie. « Diese Arbeiten wirkten wie beweglich gewurdene Graphik » zegt Moholy-Nagy zeer terecht. Zulks
hebben Richter en Ruttmann, ras-cineasten waar Eggeling in de
eerste plaats schilder was, dan ook snel ingezien. En op het huidig
oogenblik wijzen we op meesterstukjes van Richter als « Filmstudie »
en « Vormittagsspuk», uitgevoerd met middelen en mogelijkheden
sluimerend in het princiepswezen zelf der kinematografie en daarom volstrekt filmisch « absoluut». Ruttmann, daarentegen, verliet na
nog enkele experimenten definitief dit specifieke genre om zich via
een film als « Berlin, die Symphonie einer Grosstadt» op ruimer
avant-gardistisch terrein te gaan bewegen. Het zij hier tevens aangestipt dat hij, later, met zijn beroemde en klassiek-geworden
« Weltmelodie » den eersten baanbrekenden klankfilm zou verwezenlijken.
Het moet nochtans gezegd dat Eggeling's, Richter's en Ruttmann's absolute teekenfilmmethode zich, dank zij de sonore kinematografie, op belangwekkende wijze renoveerde in het werk van
een man als Oskar Fischinger.
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Vertrokken van absolute vormen, dynamisch ondergeschikt aan
't rythme van een of ander bestaand muzikaal thema (<< LtApprenti
Sorcier» o. a. van Dukas), verwezenlijkte hij in latere werken vooreerst het visueel gedeelte, om er, daarna, het muzikaal aan toe te
voegen of juister aan te làten toevoegen. Paul Hindemith, de bekende
modernistische componist, stond hem hierin terzij.
Bezeten evenwel door de idee sono-visueele compositiën te
realiseeren wier rythme één zou zijn en onafscheidenlijk, en niet
het visueele rythme afhankelijk van het muzikale of omgekeerd, tot
dan toe %ooals we zagen het geval, vond hij een uitkomst in het zg.
procedee van Humphrys dat hierin bestaat de klankwaarden rechtstreeks op den filmband te teekenen, zonder voorafgaande klankopname. Aldus ontstaat, in grondbegin, de mogelijkheid een ornamentiek te scheppen die niet alleen dynamisch kan geprojecteerd,
doch tevens via een foto-electrische cel als klankwaarde gerealiseerd.
Aldus zou de absolute sono-visueele film een feit, een materieele
wezenlijkheid zijn.
Tot definitieve werken in die richting heeft Fischinger het
vooralsnog niet gebracht; toch mogen deze binnen afzienbaren tijd
verwacht.
Middelerwijl, d. i. t. z. tijdens bedoelde expressionistische, stylistische en vroeg-absolute periode, hebben wij een insceneerder
aan tt werk gezien die, ongetwijfeld onbewust, het expressionistisch
en stylistisch systematisme verwierp door zijn interesse voor de
onmiddellijke dramatiek van wezens die geen fantomen zijn of schijngestalten van een genialen hypochonder. Die insceneerder was Lupu
Piek. Schepper van den (( film zonder ondertitels» trachtte hij den
film zijn absoluut eigen beelden-taal te doen spreken. In hoeverre
hij het bij het recht eind had of niet kan hier buiten beschouwing
gelaten. Wij onthouden slechts aldus twee meesterwerken rijker te
zijn g~worden, nl. (( Het Spoor» en inzonderheid het onvergetelijke
(( Sylvesternacht». Revolutie-werk in den volstrekten zin van 't woord
zijn beide filmen daarom niet. Veeleer een soort overgangswerk.
Inderdaad. Evenals al de filmen uit die periode werden, beide; zooniet geheel (Sylvesternacht), dan minstens toch voor de driekwart
(Het Spoor) in het studio gerealiseerd; het decor is strak gebleven
zonder bepaald stylistisch te zijn, - de intrige alhoewel, zooals
gezegd, inhoudelijk zeer direct, nog steeds als door een fatale hand
geleid.
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Tot hetzelfde overgangsgenre, abstractie natuurlijk gedaan van
Pick's « titelloos» experiment, kunnen, althans wat de inhoud betreft, uitgesproken stylistische filmen gerekend als Karl Grüne's
« Stras se », Jessner's « Hintertreppe », Murnau's « Vlammende Aarde »,
en inzonderheid diens « Letzte Mann» waarin Pick's « titelloosheid »
werd nagestreefd doch ten slotte tot één enkel onderschrift moest
overgegaan.
Opmerkelijk dat de eerste opvoering van de twee meest representatieve werken van deze opvatting «( Sylvesternacht » en « Der
Lçtzte Mann)) - werk van eilaas twee geniale dooden!) nogmaals
saamtreft met het jaar I924!
Dit reeds herhaaldelijk geciteerd jaartal is werkelijk van diepgaande beteekenis voor de duitsche filmkunst geweest. Het was
niet alleen het eindpunt van wat wij, in algemeenen zin beschouwd,
het « constructivistisch» film-denken kunnen noemen, doch bleek
tevens de start-lijn te zijn van waar een gelouterde opvatting, vrij
van alle gedwongenheid en vooropgezetheid, zoo naar inhoud als
naar vorm, haar aanloop nam.
Deze bekeering tot zuiverder kinematografisch inzicht ware
heuglijk geweest indien zich daarmee geen noodlot aan de duitsche
filmkunst voltrokken had. Inderdaad. Na nog een korte glansperiode, die ons des te bitterder stemt daar zij bij ons 't vizioen oproept tot wat, aldus verpuurd, een eigendommelijk filmconcept
als dit, ware in staat geweest, begint de duitsche film, onder invloeden van buiten uit, zich steeds meer en meer te « denationaliseeren». Met het oog op ruim export wordt alle karakteristiek opgegeven. Steeds meer toegevingen worden gedaan. Het firma-merk
« Ufa », in eendere mate als dit der « Svenska », tot dan toe een waarborg voor gezonde, artistieke « waar», verliest zijn laatste greintje
prestige. De ondanks zijn feilen eertijds zoo origineele, door en door
eerlijke, kunstzinnige duitsche film vervalt tot het peil der internationaal gangbare platitudes of tot sentimentaliteiten waarin suikerzoete « Mädchen )) of ten slotte hoogst onschuldige « flappers» fideel
hun « Gardeoffizier)) ontmoeten. En de klankfilm heeft inmiddels
den bloei van dit operetten-genre wel zoo duchtig in de hand gewerkt, dat op het huidig oogenblik dergelijke producten gelden als
de symbolen van die eenmaal zoo glorieuze duitsche kinematografie.
Typisch is dat bedoelde kentering der jaren I924-I925 zich
niet alleen aan 't werk voltrekt, doch tevens een reeks nieuwe namen
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op den voorgrond brengt waar oude grootheden, zooniet definitief
uitgeschakeld, dan toch het wassend getij slechts zelden opgeraken.
Uitzondering op die regel maken evenwel de regisseurs in wier
vroeger reuvre reeds de kern van deze nieuwe richting besloten lag.
Ik bedoel Karl Grüne, die met zijn' « Broeders Schellenberg » en
« Jaloezie» nog diep wist te ontroeren, en inzonderheid Lupu Pick
die met « De laatste Huurkoets van Berlijn», « De Wilde Eend»
en « De tragische Schuit» hier het beste werk der « oude garde))
presteerde. F. W. Murnau, van zijn kant, week naar Amerika uit
waar hij o. m. « Sunrise)) verwezenlijkte, zijn vroegere duitsche
productie evenwaardig.
Van Robert Wiene daarentegen is ons nog slechts één enkelen
belangwekkenden film bekend, « De Macht der Duiternissen»,
terwijl Fritz Lang, de rethor, realisateur der absurde thema's van
Thea von Harbou, en ondanks niet te ontkennen technisch-meesterlijke gedeelten in « Metropolis», « Spionnen», « De Vrouw op
de Maan», ver beneden den genialen epieker der « Nibelungen ))
bleef. Van al de andere regisseurs, behalve dan van Paul Leni die
evenals Murnau uitweek naar Amerika, is om zoo te zeggen geen
sprake meer. Een markante streep werd dus wel degelijk onder een
afgedane periode getrokken.
Aan de uiterste grens der nieuwe staan echter twee namen als
vlammen: G. W. Pabst en E. A. Dupont. Zij worden weldra gevolgd
door « kleinmeesters )) als Paul Czinner (Aan wie de Fout~), Erik
Galeen, de scenarist van « Nosferatu)) (De Student van Praag een laat stylistisch werk), Hans Schwarz (Hongaarsche Raphsodie De Leugen van Nina Petrowna), Manfred Noa, Carl Fröhlich,
Bruno Rahn, Ludwig Berger, Richard Löwenstein. En een man als
Joe May, tot dan toe verwezenlijker van mediocriteiten, brengt in
de hopelooze malaise die op dit oogenblik de duitsche film zoo commercieel als artistiek doorworstelt, de verrassing van klas-werken
als « Karl und Anna)) en inzonderheid « Asphalt ».
Maar de « hoeksteenen )) van deze tweede periode zijn, zooals
gezegd, G. W. Pabst en E. A. Dupont.
Dupont debuteerde met een film, getiteld « J3aruch )), die zijn
naam aloogenblikkelijk op den voorgrond bracht. Thema was :
de ongelukkige liefde van een aartshertogin en een israëliet, die
zijn galicisch ghetto verlaat om in de hoofdstad (Weenen) roem te
gaan oogsten als tooneelspeler. Dit hoogst eenvoudig gegeven werd
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met even eenvoudige middelen gerealiseerd. In dezen film leven,
op gelouterde bazis, de stijllessen van groote voorgangers na, en
ook de ontwikkeling van het gebeuren, langzaam en drukkend, noopt,
zonder ook maar één moment uit het zuiver menschelijk kader te
springen, tot de veronderstelling van eenzelfde verwantschap.
Dupont's tweede film was « Variétés», een datum in de geschiedenis der wereldkinematografie. Hierin gelukte het hem een geaccentueerd rythme-overerving der Amerikanen wellicht, doch gesproten uit een verrassend technisch kunnen en hoogst origineele
visie - ten dienste te stellen van een idee die in haar fatalistische
evolutie weer innig diep de germaansche ziel verried. In dezen film
vond Emil Jannings, een acteur die ons zoo dikwerf om reden zijner
àl te tooneelmatige interpretatiën, zijn beste rol; ook Lya de Putti,
de jonge afgestorvene.
Een dergelijk meesterstuk werd door Dupont niet meer geëvenaard. Sterker, latere filmen als « Music Hall)) en « Salto Mortale ))
bleken slechts ellendige afkooksels van het groote origineel, terwijl ook de anders georiënteerde werken van dezen man in wien
men een oogenblik een kinematografisch genie vermoeden kon,
zich evenmin boven een veeleer slechte dan goede middelmaat te
verheffen mochten. Dupont is zoowat het symbool van de decadentie van de duitsche filmkunst, ingetreden na 1925.
Gelukkig staat naast het « geval)) Dupont het « geval)) Pabst.
Geen schitterschoon vuurwerk ditmaal waarna de duisternis des te
beroerder ingrijpt, doch een rustig klarende uchtend gelijdelijk openpluikend tot een dàg van vuur ... Literatuur, zegt ge wellicht en glimlacht. Mogelijk. Maar feit blijft niettemin dat Pabst's kunst, rijper
van werk tot werk, zoowat de eenige lichtstraal is geweest die ons
geloof in den duitschen film gedurende al die troostelooze jaren
staande hield. Doch ook voor 't verdere Europa, op filmgebied er
niet veel beter aan toe dan Duitschland, was elk nieuw product
van dezen regisseur een gebeurtenis en zelfs een groote gebeurtenis!
Noem mij, behalve dan in Rusland waarvan de kinematografie als
een afzonderlijk verschijnsel moet beschouwd, één insceneerder
wiens reuvre, zoo naar inhoud als naar vorm, eenzelfde homogeen
beeld oplevert. René Clair'? ! Technisch misschien wel. Doch hoeveel menschelijker, dieper veropenbaart zich de kunst van Pabst!
Clair, de glimlachende vaudevillist, met zijn zin voor humor in
alles en door alles, de karikaturist « sans en avoir l'air» van de kleine
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burgerij, de sociale libertijn van « A Nous la Liberté », slechts even
durft hij in rechtstreekschen zin de maatschappelijke kritiek, Pabst's
levenstaak, aan, en maakt zich van wat schrijnt en pijn doet af met
een kwinkslag of een capriool (de associatie-beelden van het gevangenis- en moderne kettingswerk in « A Nous la Liberté» b. v.).
Daartegenover snijdt Pabst onmeedoogend fel en diep. Hij heeft
geen schrik van pijn te doen, hij legt het zelfs zeer merkbaar in die
richting aan. Hij kwetst vooropgezet en werpt ons - kopijen van
het zuiverste water - een onafzienbare reeks van laagheden, vermomd in moraal-formules en schijnschoone deugden, met een greins
van walging voor de voeten. Geen betooger of een zede prediker
daaro'm, doch een verist, een soort Grosz van 't witte scherm,
een die het aandurfde een speciaal wereldje als dit der filmindustrie
zijn non-conformistische thema's op te dringen.
Zonder slag of stoot is dat begrijpelijk niet gegaan. Naderhandsche tripotage zorgde er trouwens voor een paar filmen alvast
onkennelijk te maken of een geheel andere strekking te geven dan de
oorspronkelijke. En op het huidig oogenblik, meenen we te weten,
hebben de producenten aan Pabst's steeds sterker en sterker zich
afteekenende zwenking naar « links» definitief paal en perk gesteld
door hem voor alle eventueele verdere projecten in die richting te
spenen van het daartoe eilaas onontbeerlijke kapitaal. Daarmee is
dan 't « geheim» van zijn voor velen onverklaarbaren laatsten film
« Die Herrin von Atlantis», een thema een man van zijn gehalte
onwaardig, opgelost. Pabst blijft daarom niet minder den gene die
poogde, en daarin ook een tijdlang gelukte, de kinema nog een andere rol dan die van ijdel tijdverdrijf of platte amusementskunst
te doen vervullen. Dat hem dit ten slotte onmogelijk werd gemaakt,
moet ons dan ook niet bitter stemmen te zijnen opzichte, doch
slechts diegenen doen verwenschen in wier beotiërshanden het lot
berust van een instrument van massa-opvoeding en volksvoorlichting, zooals de wereld er sinds de uitvinding der boekdrukkunst
geen meer heeft gekend.
Veel sterker nog dan Dupont's « Baruch», vertoonde Pabst's
debuutfilm « Die freudlose Gasse» het merkteeken van een vorige
periode. Evenals de meeste werken uit de jaren I920-I924 was hij
geheel in 't studio gerealiseerd en kenmerkte zich door de grauwe,
trooste1ooze atmosfeer zijn « stylistische» voorgangers en die van
den « overgang» eigen. Document van den inflatie-nood der Donau73 I
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stad, rauw en brutaal als de werkelijkheid zelve, vestigde hij, meer
nog dan Dupont's « Baruch», de aandacht op een tot dan toe onbekenden naam. Twee groote filmactricen bewogen zich hier naast
elkaar, zij die kwam en zij die ging... Voor Greta Garbo, de jonge
Zweedsche, door den betreurden Stiller ontdekt, beteekende het
den aanvang van haar wereldfaam; voor Asta Nielsen daarentegen,
de grootste actrice die de kinema ooit heeft gekend, doch wier noodlot het was een twintigtal jaren te vroeg geboren te zijn, was het
zoo wat een zwanenzang. Doch wàt een zwanenzang, lieve hemel!
Wat ware « De Straat zonder Vreugd» geweest, ondanks het ontluikend talent der Garbo, ondanks den meesterlijken liederlijkerd
van een Werner Krauss, zonder de tragische menschelijkheid van
deze alles overschaduwende figuur?! En wie vergeet dit hoofd met
diadeem (close-up) - klassiek als het ontwaken van Veidt's Cesar
in « Caligari » - , hetwelk, als verder en offer-prijs, een paarlensnoer
wordt om den hals gelegd? 1... Beelden als deze maken een film
onvergetelijk en griffen als het ware zijn essens voor eeuwig in ons
hart.
Na « Die freudlose Gasse» verschenen achtereenvolgens: « Die
Geheimnisse einer Seele», een film gebouwd op psycho-analytisch
onderzoek en waarin een criticus « de studie van een geval van sexueele onmacht» heeft willen zien, - het misschien iets minder essentiëele « Abwege », verder « De Liefde van Jane Ney», verwezenlijkt naar een roman van Ilja Ehrenburg, en wel dusdanig door de
Ufa-directie « naderhandsch gearrangeerd}) dat Pabst dezen film niet
langer als den zijne heeft willen erkennen en Ehrenburg zich van
zijn kant verplicht gevoelde voor dezen aanslag op de strekking van
zijn werk een gedrukt protest in Duitschland te verspreiden. Ook
in een volgenden film « Die Büchse der Pandora}) (Loulou) werd
naar hartelust geknipt, doch gelukkig niet zoo danig dat de inhoud
ervan in een gansch ander daglicht kwam te staan. Deze « Büchse
der Pandora» beteekent zoowat de laatste schepping van een periode in Pabst's reuvre in hoofdzaak gegrondvest op psychologisch
onderzoek en zonder verdere bedoelingen dan juist deze minutieuze
zielen -fotografie.
Knap technicus, zonder op dit gebied een « pionnier }) te kunnen
genoemd, « snijdt}) en « monteert» hij niettemin zijn suject op meesterlijke wijze. Nochtans, evenmin als in zijn fotografie, zoekt hij
ook hier niet te overbluffen. Het zwaartepunt van Pabst's kunst
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ligt in haar inhoud. « De actie van een regisseur bezield door het
verlangen op 't scherm de meest brandende vraagstukken van onzen
tijd te veraanschouwelijken, is veel meer op het ethische dan wel
esthetische gericht », zegt hij. Wat niet belet, al wendt hij daartoe
slechts « klassieke» middelen aan, die « aanwending» geschiedt met
zooveel tact, met zooveel ingeboren zin voor 't juiste accent en voor
de juiste maat dat hij aldus een « originaliteit» verwerft die torens
uitreikt boven alle willekeurige effekt-jagerij.
Zijn voorliefde voor studio-werk, voor droomerige grisailletoonen met hier en daar wat wijfelklaarte, voor rythmen te hoekig
noch te snel, voor onderwerpen die naar het diepste wezen van de
dingen tasten, dit alles duidt bij Pabst, zooals reeds met betrekking
tot « Die freudlose Gasse» betoogd, meer dan bij welkdanigen tijdgenoot, op zijn verwantschap met geniale voorloopers, i. a. w. op
zijn hoedanigheid van specifiek duitsch cineast. Maar wat bij bedoelde voorloopers een soort pose, een formule was, heeft zich bij
Pabst, evenals bij Dupont, verpuurd op 't dubbelplan van inhoud
en van vorm. Doch treffender dan bij dezen laatste spreekt bij Pabst
« de stem van 't bloed». En zijn de vergelijkingen, die hier volgen,
in dit opzicht stichtend, even teekenend zijn zij m. i. voor de menschelijke waarde van dezen grooten kunstenaar :
In Paul Leni's film « Das Wachsfigurenkabinett» komt, zooals
we weten, een Jack the Ripper-passage voor. De ruimte waarin de
personages evolueeren is op expressionistische leest geschoeid,
d. i. t. z. de anti-realistische architectuur speelt een even gewichtige
rol in het « geval» als de Jack the Ripper-figuur zèlf en is als 't ware
de verstoffelijkte bedreiging van den lustmoordenaar in zijn hallucinante achtervolging van het liefdespaar.
Ook in « Die Büchse der Pandora» komt een dergelijke Jack
the Ripper-passage voor, of juister de film eindigt daarmee. De
architectuur, heelemaal in hoogerbedoelde grisaille-tonaliteit, heeft
slechts ten doel de mist-atmosfeer op te roepen der armenbuurten
van Soho en Whitechapel, atmosfeer die er tevens eene is van goorheid, treurnis en verlatenheid. Daarin eveneens een Jack the Ripper,
doch ditmaal geen fantoom, geen spookgestalte om den zelfs wil
der beangstiging, doch een mensch, gruwend voor de duistere daden die hij wéét in zich, waarmee hij als een gevloekte is belast, een
diep beklagenswaardig zielsverminkte.
In « Caligari», de nachtmerrie-figuur van Caligari zèlf de toe733

gestroomde menigte lijmend met het op groote papiervellen te beeld
gesteld spektakel dat zich « in werkelijkheid» zal afspelen in zijn
kermisbarak. - Verder de expressionistische architectuur van dezen
film, eender vooropgezet als in « Das Wachsfigurenkabinett».
Daartegenover in

Die Dreigroschenoper ", ditmaal van begin
tot einde atmosferisch « en grisaille», de warme menschelijkheid
van den liedjesman, een soort « gehumaniseerde» Caligari-verschij«

ning, inzonderheid bij den aanvang van den film wanneer hij voor
de insgelijks rond zijn verhoog geschaarde menigte het lied van
Mackie met grotesk beeldwerk commentarieert.
En daarom zeggen we : overeenkomsten van dien aard zijn
geen toeva1. Invloed, zoo ge wilt, en mij goed, maar dan in den zin
van een schematisch princiep dat tot een levende wezenlijkheid wordt
uitgebouwd. Traditie in den goeden zin van 't woord veel meer.
continuïteit van visie, voelen, denken, die de eene volksziel van de
andere onderscheidt.
Met « Das Tagebuch einer Verlorenen» (Drie Bladzijden van
een Dagboek) vangt, althans inhoudelijk, een nieuwe periode aan,
of juister, groeit de vorige tot haar logische consequentie.
Vroeg of laat moèst Pabst's reuvre, in aanmerking genomen het
specifiek terrein waarop het zich bewoog, komen tot concluzies van
algemeen menschelijken aard. Wezens van het genre Loulou (Die
Büchse der Pandora) zijn immers maar uitzonderingsgevallen; zij
gaan ten onder aan een soort « innerlijke bezetenheid», een dadenautomatisme dat ze als in transe ten afgrond richt. - Hoe eindeloos daartegenover de stoet dergenen die door omstandigheden buiten hun wil en wensch ten ondergang gedrongen worden! De invloed eener corrupte omgeving, - het politieke tijdstoeval zich
manifesteerend in een of andere volkerenslachting met als gevolgen
pauperisme en zedelijke verwording, - maatschappelijke conventies
waartegen om een of andere reden wordt aangebotst, ziedaar in
brute trekken de oorzaak van hun moreelen, zooniet lichamelijken
va1.
De studie van den « invloed eener corrupte omgeving» zullen
wij den psychologen overlaten, doch 't « politieke tijdstoeval » in
hooger bedoelden zin alsook « maatschappelijke conventies» verklaren wij in eendere mate 't uitvloeisel van de geschreven of de
ongeschreven dogma's die 't samenleven der individuen in een zg.
beschaafde wereld regelen. Valt te bezien of deze dogma's, ondanks
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hun schijnschoon uiterlijk, wel degelijk diegenen zijn waarvoor men
ze verkoopt; valt te bezien of zij wel degelijk uit een breed menschelijke gedachten- en gevoelssfeer stammen. Daarop heeft Pabst hardnekkig « Neen! geantwoord en met een drietal meesterlijke filmen zijn bevindingen in diverse richtingen geillustreerd.
De eerste aldus opgevatte film was, zooals gezegd, « Das Tagebuch einer Verlorenen ». Het is de schrijnende geschiedenis van een
meisje, haast een kind nog, door een liederlijk zwakken vader, een
intrigeerende huishoudster, een zielsrotten kerel vertoevend in hetzelfde milieu, en een in hoogste instantie zetelenden familieraad,
geslachtofferd aan het weldenkendst kleinburgerfatsoen. Pabst behandelt dit onderwerp met al de kieschheid hem eigen, doch
tevens met de onverschrokkenheid, den durf die hem karakteriseert.
In tegenstelling evenwel met vorig werk klinkt, ondanks alle beoogde
objectiviteit, ondanks den bitteren ernst van deze beelden die van
een film als onderhavige een dokumentarisch monument maakt en
tegelijkertijd een aanklacht van gangbare moraliteitsbegrippen, in
menige passage, zooals b. v. in die van het afschuwelijk « tehuis voor
misloopen jonge meisjes », de verontwaardiging en het afgrijzen door
van een onafhankelijken geest en een warm kloppend menschenhart.
Het slottooneel van dezen film is trouwens onvergetelijk en resumeert als 't ware de strekking van het gansche ceuvre : - De vader
van het tot prostitutie afgedaalde jonge meisje is gestorven. In een
opwelling van berouw heeft hij zijn gansch bezit aan haar vermaakt.
- De testamentuitvoerder, het jonge meisje en haar vroegeren verleider, die de zaak van den vader overneemt, in eenzelfde vertrek.
't Bedrag van deze overname wordt door den zaakgelastigde aan 't
jonge meisje overhandigd. Daarmee kan zij gemakkelijk haar leven
hermaken en een oogenblik staat zij als bedremmeld voor den dageraad die gloort. - Buiten, op de straat, bevindt zich degene die mede
haar ondergang bewerkte, de huishoudster, later haar stiefmoeder,
met haar twee schreiende kindertjes en een karretje waarop wat
armoedig huisraad een beeld van wanhoop en vertwijfeling. Het
meisje wenkt de kindertjes naar zich toe, streelt ze, droogt hun betraande gezichtjes af. « Hier, broertje, gij zult geen honger hebben,
- hier, zustertje, gij evenmin» en drukt elk kind een bundel banknoten in de handjes, haar gansch bezit. - De zaakgelastigde buigt
zich diep voor deze zelfnegatie en kust bij 't afscheid nemen eerbiedig
de vingertoppen van de jonge vrouw. Haar vroegere verleider daarJ)
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entegen werpt haar een vuile beleediging achterna, beleediging door
den zaakgelastigde met een hoogst correcte oorvijg betaald gezet...
Te noteeren in dezen film de eenige vertolking van Louise
Brooks, insgelijks de Loulou uit « Die Büchse der Pandora », en van
Fritz Rasp (de verleider), den lateren Peachum uit de « Dreigroschenoper ».
« Die weisse Hölle vom Piz Palü» (De Gevangenen van het
Gebergte), een film evenals beide vorige in 1929 doch ditmaal in
combinatie met Dr. A. Fanck, den gekenden alpinist en cineast,
gerealiseerd, is te beschouwen als een soort intermezzo. Het is de
subliemste bergfilm ons bekend en het is werkelijk treffend hoe
magistraal een bij uitnemendheid studio-kunstenaar als Pabst de
ruwe « plein air »-poëzie van ijsvelden en eeuwig besneeuwde bergreuzen, het grandioos geweld van de ontketende elementen waarin
de intrige (op zichzelf reeds uiterst sommair) als een atoom verzinkt,
tot dramatische hulpmiddelen van eigen visie wist te bedwingen.
De bijdrage van een specialist als Fanck is hier natuurlijk niet te
onderschatten, doch merkwaardig is het toch een vorige film
van dezen man (Der heilige Berg) en een latere (Sterne über den
Mont Blanc - Storm over den Mont Blanc) met « Die weisse Hölle »
te confronteeren.•. Het is pas dan dat men eerst duidelijk de vingertoetsen van een geniale medewerking onderscheidt... Niettemin
dient erkend dat Fanck zich met zijn laatsten film « Het blauwe
Licht » als een zelfstandig meester van niet alledaagsche gehalte wist
te affirmeeren.
Met « Westfront 1918» «( Vier van de Infanterie», naar het
boek van Johannsen) zet Pabst, op een geheel nieuw terrein, de met
« Das Tagebuch einer Verlorenen» ingeslagen weg voort. Het is
zijn eerste klankfilm en tevens het compleetste, het aangrijpendste,
ontzettendste oorlogsdokument tot op het huidig oogenblik gerealiseerd. Emotioneel en psychologisch oneindig sterker dan « Im Westen nichts Neues» van Milestone, minder vooropgezet pacifistisch
dan Trivas' « No Man's Land», en voorzeker algemeen menschelijker dan « Les Croix de Bois » van Raymond Bernard, welbeschouwd
een verraad aan 't boek van Dorgelès, wou Pabst in dezen film den
oorlog schandvlekken niet zoozeer door de nutteloosheid, de onzinnigheid van 't menschenoffer in zijn naam, dan wel door den onberedeneerden moord volbracht uit loutere zelfverdediging, uit het behoudsinstinct van 't veege lijf, wat de mensch, prat op eeuwenlange kul73 6

tuur van geest en rede, met één slag terugwerpt tot de rang van dier.
« Vaderland », « burgerplicht », wie denkt daaraan die zijn toevalligen
vijand in een slijkpoel helpt aan een benijdenswaardigen heldendood;
- een blind gevoel van haat zelfs, wie koestert het die zijn aanstormenden tegenstander tot dezes glorie met een granaat verpulvert
op het veld van eer?! - Pabst hekelde den oorlog eerst en vooral
als anti-moreele, een voor het mensch-zijn onwaardige daad, een
zedelijkheidsverwording daarenboven niet enkel te beschouwen als
« gevechtspsychose », doch tevens hen besmettend die thuis bleven,
de vrouwen en de meisjes, die 't zij als hongerprijs, 't zij uit wanhopigen drang naar wat vergetelheid, zich aan de onvermijdelijke profiteerders en woekeraars te grabbel wierpen ... - Reeds vroeger,
weten we, werd door Pabst eenzelfde of nagenoeg toch eenzelfde
oorlogsconsequentie in zijn « Freudlose Gasse» geschetst. Toen was
het slechts als scherp maar nuchter constateerend psycholoog, en
zonder verdere bedoelingen wellicht dan 't leveren van een in al
zijn verschrikking natuurgetrouw tijdsdokument. Nu doet hij het
met een ternauwernood verholen tandenknarsen, doch tevens met
een innig diep begrijpen van zooveel menschelijken nood. - Als
steeds is ook deze film technisch zeer sober verwezenlijkt, - het
geluidselement in menigen oorlogsfilm zoo overdreven en storend
is tot een strikt minimum teruggebracht. Klassiek zijn verder scenen
als die van den versmoorden « student», die van den gek geworden
luitenant, die van het in een stukgeschoten kerk geïmproviseerd
lazaret, die van het langzaam tot een doodenmasker vervagend gelaat van een prachtakteur als Gustav Diessl terwijl de zwaar gewonde
Fransman naast hem zijn reeds verstijfde hand grijpt en met een
geluid als losgebroken uit het wereldgeweten uitkrijt: « Frère, nous
ne sommes pas ennemis ! »
Met « Die Dreigroschenoper», gerealiseerd naar het werk van
den communistisch en tooneelschrijver Brecht, doet Pabst een aanval op de bestaande zijnsorde en haar apparaat. Hij doet zulks in
den vorm van een gefilmd volkslied, het volkslied met zijn zoo dikwerf naïef-scherpen zin voor sociale en politieke kritiek. Vandaar
de komische paradox van sommige dezer beelden, de vaudevi1leske
absurditeit van menige situatie, paradoxen en absurditeiten echter
slechts daar om onder 't dekkleed eener schijnbare luchtigheid des
te raker te treffen en verguizen. Maar desondanks hangt, gesymholiseerd door de atmosfeer zèlf van den. film, door de verbetenheid der
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melopeeën van den subliemen liedjeszanger, door de opstandige ballade van Jenny, de pirate, door het fataliteitsbeeld van den door
Peachum ontketenden bedelaarsoptocht, over dit gansche werk de
« schemer» van wie den tol van lijf en ziel betalen aan een corrupte
samenleving als de hier in min of meer speelsche termen gehekelde
- de armen en de paria's. Het feit dat de intrige, « pour les besoins
de la cause » natuurlijk, gesitueerd werd in een voorbije periode die van het Victoriaansche Londen - en de acteurs waarvan het
meerendeel geduchte straatroovers-figuren te interpreteeren hebben,
elkaar het woord toerichten met de aan die periode verbonden geaffecteerde beleefdheid en correctheid, verhoogt in niet geringe mate
de potsierlijke noot van dit tragi-grotesk geval. Daarom vergeven wij
volgraag een paar opvallende anachronismen, zooals b. v. de schrijfmachine in Mackie's hoofdkwartier en 't « up to date» telefoontoestel
op het bureau « modern style » van den politieprefect, of.•• werd dit
wellicht opzettelijk gedaan ten einde 't effectief gegispte tijdsbeeld
voor eventueele kortzichtigen wat sterker te doen doorschemeren'? 1•••
- We zeiden dat zelfs de « atmosfeer» van dezen film, hiermee
beduid èn decoratieven uitbouwen belichting, symbolisch is voor
zijn bedoelingen. Deze atmosfeer, vaalbleek en grijs, is nagenoeg
dezelfde als die welke, herinneren wij ons, het slotgedeelte van
« Die Büchse der Pandora» zoo treffend situeert en subjectiveert.
Dat bewust slotgedeelte en bijna het geheele verloop der intrige
van « Die Dreigroschenoper » zich ontrollen in de Soho-armenbuurt,
verklaart natuurlijk véél in deze overeenstemming. Maar symbolisch in den voltrekten zin van 't woord is slechts de atmosfeer uit
« Die Dreigroschenoper» die nacht en dag in eenzelfde trieste wijfelklaarte hult en zelfs eeuwige noties van dien aard ondergeschikt
maakt aan de subjectieve lijn van het gegeven. Feit niettemin is
dat Kurt Weill's suggestieve muziek geen luttel aandeel heeft in
een resultaat als dit.
Een technische innovatie, zoo zeldzaam in den stijl van Pabst en
daarom aan te stippen, is het langzaam (panoramisch) zwenken van
het beeld en daarmee gecombineerd « travelling » tot bij 't geviseerde personage; verder het scherp-stellen van dit personage op een
optisch vervaagden fond.
Insgelijks te noteeren de perfecte vertolking van dezen meesterfilm (Rudolf Forster, - Carola Neher, - Fritz Rasp, e. a.).
Na deze thema's van bitterheid en ongenadige kritiek zingt
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Pabst het milder lied der menschelijke zelfverloochening, 't hosannah van hen die van goeden wille zijn, en laat een oproep tot verbroedering (( Kameradschaft » - De Tragedie der Mijn) luid over
de landspalen weerklinken. Daartoe inspireert hij zich door de ontzettende mijnramp van Courrières (10 Maart 1906) toen de duitsche
mijnwerkers in een gevoel van opperste solidariteit hun zwaar beproefde fransche werkgezellen ter hulp snelden. Pabst situeert echter de katastroof in onzen tijd en « legt» de mijn waarin zij plaats
grijpt dusdanig op de door het verdrag van Versailles aangeduide
nieuwe duitsch-fransche grens dat de « fransche» galerijen van de
« duitsche» slechts door een muur en door een hekken van elkaar
gescheiden zijn.
Prachtig thema door den grooten cineast even geestdriftig als
met een diepen zin voor de verschrikking der hier naar voor gehaalde
realiteiten geïllustreerd; eenig suggestief de strijd met 't losgebroken
onheil; eenig geteekend 't vertrek der duitsche hulpbrigade, de vrouw
die met haar kindje aan de hand weerhouden wil en niet weerhouden
durft. Verder typisch voor de strekking van den film het « ongeoorloofd » overschrijden van de grens door de autowagens van de redders; het instampen van het hekken in de mijn. En dan de redding
zelf: de hallucinatie van den Franschman o. m. die in 't herhaaldelijk
« lst jemand da?! » -geroep en in het uitzicht van zijn met een gasmasker beschermden redder een oorlogsvijand te herkennen meent,
en het verwoed gevecht dat zich daaruit ontspint.
Meerdere passages van dien aard maken van dezen film een
gewrocht van groote mensche1ijke waarde, een dokument dat oneindig meer bijdraagt tot de verstandhouding der volkeren dan duizenden conferenties en officiëele pal ab ers zulks vermogen.
Of echter geïsoleerde solidariteitsuitingen als deze daartoe volstaan? !... - Terwijl redders en geredden « boven» verbroederen
onder de leuzen: « On est tous mineurs ensemble » - « I1 n'y a entre
nous que les gaz et la guerre », zet men « beneden » het omvergeschopte grenshekken weer rechtop. « Ziezoo, het is de orde», zegt de
fransche rijksvertegenwoordiger. « Er moèt orde zijn!» beaamt de
duitsche, en beiden, ook in hun ideeën over de grenzen één, zegelen
met overtuigde nauwgezetheid het weerzijdsch protocool. - En •••
hier herkennen wij opnieuw de wrahgè scherpte en het sarcasme
van Pabst.
Bij al die qualiteiten evenwel. een wanklank :
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Waarom toch zijn die fransche mijnwerkers gecamoufleerde
heertjes, fijngelikte melkbaarden, waar de ruige menschelijkheid
der duitsche in zoo schitterend gekozen typen werd vastgelegd?
Waarom het melo van dien theatralen ouden man zoekend naar
zijn kleinkind in de ontredderde mijn? Waarom stormen de vrouwen
niet als uitzinnigen naar de brandende putten en waarom permitteeren zij zich ternauwernood een drafje als gold het slechts een of
ander ongewoon voorval en niet het leven van hun kinderen, vaders,
echtgenooten? !
Spijtige tekortkomingen ten slotte in een reuvre om zijn hoogstaand inhoudelijk en technisch gehalte zoo innig te waardeeren.
« M. i., zegt Pabst, bestaat de essentieelste opgave van de kinema hierin vraagstukken van onzen tijd naar voor te brengen welke
van actueel en onmiddellijk belang zijn. Men verwijt mij soms in
mijn producties al te sterk op de zware en sombere noot te drukken.
Nochtans, wanneer men de taak van den regisseur vergelijkt met die
van den geneesheer, begrijpt men gemakkelijk welke mijn bedoelingen zijn. Ook de geneesheer moet zich van den ziektetoestand vergewissen en er de symptomen van vaststellen alvorens zich te kunnen
uitspreken. Ik heb de overtuiging dat de zending van de kinema
hierin bestaat onze epoque te diagnosticeeren en de voornaamste
ideeën te doorgonden roerend in het menschelijk geweten. Het is
de plicht van den regisseur ook het zijne bij te dragen tot de constructie van de toekomst.»
Bewonderenswaardige woorden waarvan de geniale expressie te
zoeken is in Pabst's reuvre vanaf « Das Tagebuch einer Verlorenen »
tot « Kameradschaft ».
Maar dàn die ergerlijke « Herrin von Atlantis», tweede filmeditie van Pierre Benoit's van alle belang ontbloote « Atlantide »!

Wij zullen niet loochenen dat Pabst's filmvisie van dit boek
oneindig hooger reikt dat die van Feyder uit 1922, - dat ook deze
film, op technisch gebied, veelal het waarmerk van een meester
draagt. Ook weten we dat na « Kameradschaft » Pabst's uitgevers
hun veto hebben gesteld, dat hem daarom den steen niet mag geworpen worden. En toch, en toch, vraagt men zich af, hoe een man
van smaak en artistieken zin als hij zich aan een dergelijke onbenulligheid vergrijpen kon?! Zijn dan de thema's die werkelijk de moeite
loonen, wel te verstaan diegene vallend buiten de sociale kitteloor-
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righeid der heeren producenten, in onzen tijd zoo zeldzaam geworden'?!
Op dit gebied is Pabst een klinkende revanche verschuldigd
en « Die Herrin von Atlantis » wenschen wij dan ook slechts te beschouwen als een product van momenteele « ontreddering na 't
verdict ».
Of het werk van Pabst van invloed is op de jongere duitsche
kinematografie'? Ongetwijfeld ja. Het tooneel van het « meisjestehuis » uit « Das Tagebuch einer Verlorenen» heeft gewis iets van
het zijne bijgedragen tot de conceptie van Leontine Sagan's sublieme « Mädchen in Uniform », wijl zedenstudieën als Ernoë
Metzner's « Ueberfall», als Fritz Lang's onder velerlei oogpunt
belangwekkenden film « M», zich min of meer in de sfeer van
Pabst' s eerste periode bewegen.
Maatschappelijk tendentieus, doch veeleer de toets vertoonend
van de Russen dan wel die van Pabst, zijn « Ons dagelijksch Brood»
en « Mutter Krausens Fahrt ins Gluck» (De Hel der Armen) van
den Pool Piel Jützi, die echter tot de duitsche kinematografie mag
gerekend. Was diens werk, ondanks onbetwistbare kwaliteiten, tot
dan toe wat rythmisch traag en tragisch gepousseerd, met « Berlin
Alexanderplatz» (Op de Straatkeien, van Berlijn), zijn laatsten film,
naar 't boek van Döblin, verwezenlijkte hij een meesterwerk van
zeldzame inhoudelijke en technische ordonnantie.
In dezelfde richting te noteeren « Küh1e Wampe» van Th. S.
Dudow, geromanceerd dokument van de werkloozenkolonie van denzelfden naam aan de Müggelsee nabij Berlijn, een tijdlang door de
duitsche filmcensuur verboden om, onder meerdere nonsens, « te
zijn tekort gekomen aan de waardigheid van den rijkspresident »,
hierin bestaande, zegt de onafhankelijke kritiek, daar in den film
een jongeling door Hindenburg's noodverordening wordt in den
dood gedreven.
Deze film waarover veel goeds wordt verteld werd ons, spijtig
genoeg, tot op heden niet getoond.
Die opkomst van den sociaal georiënteerden film in een Duitschland ten prooi aan hypernationalistische krisis gepaard met een beknottings-tendens voor al wat onafhankelijk voelt en denkt, is werkelijk een der vele onverklaarbare verschijnselen van onzen paradoxalen tijd. Of verkrijgt André Gide's maxime « L'art naît de contrainte et meurt de liberté» aldus een experimenteelen grond'?!...
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Een naam afzonderlijk te citeeren is die van Robert Siodmak.
Met eigen middelen verwezenlijkte hij een film getiteld « Menschen
am Sonntag» (Vive Dimanche!) die om zijn ongekunsteldheid en
frischheid de algemeene aandacht op hem trok. In de filmen daarna
voor rekening der Ufa gerealiseerd «( Voruntersuchung» - « Abschied») affirmeerde zich, ondanks onvermijdelijke concessies, zijn
talent. G. Ucicki «( Der Mann ohne Nahmen») en Adolf Trotz
«( Rasputine») verdienen insgelijks een citaat.
Ook wijzen wij op een nieuwaangekomene, Kurt Bernhard
die met zijn « Laatste Compagnie» een merkwaardigen eersteling
leverde, terwijl Gerhart Lamprecht, een « oudere» nochtans, met
een film als « Emiel en de Detectieven » de vlegeljaren-romantiek
op wonder-suggestieve wijze wist te illustreeren.
Na een periode dus van jarenlange, troostelooze vervlakking
waarin de figuur van Pabst en ook wel die van avant-gardistische
outsiders als Richter en Ruttmann als laatste bakens schijnen te
gloren, valt er dus, op artistiek en inhoudelijk terrein, een onmiskenbare herleving in de duitsche kinematografie te bespeuren. Wissels op de toekomst trekken ware nochtans voorbarig. Want, in het
kader beschouwd van den geweldigen commercieelen bloei der huidige duitsche filmindustrie, zijn een tiental ons interesse waardige
producten per slot van rekening nog maar een pover inventaris. En
wat er van deze « renaissance» in Hitler's eventueele « Dritte Reich»
geworden zou, daarop durven wij niet eens onze gepeinzen richten 1. ••
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De Nederlandsche Filmkunst
door CLOSE-UP,
Filmredacteur van De Nieuwe Eeuw.
Het feit, dat we reeds kunnen spreken van een Nederlandsche
filmkunst, terwijl juist Nederland vrijwel van filmindustrie is verstoken, is even verrassend als begrijpelijk. Waar eenerzijds de industrie een aanloop zou kunnen zijn tot filmkunst, is anderzijds
juist de filmindustrie de grootste en moeilijkste hinderpaal geweest
voor het voortbrengen van kunst. In alle landen om ons heen zien
we de avant-garde na een kortstondigen, hoewel hevigen bloei, in
de industrie ten onder gaan. In Amerika, bakermat der meest zinnelooze ster-aanbidding, kreeg de voorhoede nauwelijks een kans en
werden mannen als von Stroheim volkomen gekortwiekt. Rusland
alleen maakte een uitzondering en wist industrie en kunst tot op
respectabele hoogte te doen samenvloeien.
Zeer in het klein deed ook Nederland dit. Na een voorspel,
dat men de periode der onwetendheid zou kunnen noemen en dat
bestond uit waardelooze draken als ({ Op hoop van zegen» en enkele
andere tooneelimitaties, brak de eerste Russische film over de grenzen! Pudowkints ({ De Moeder». De geesten van enkele jongeren,
die in de film andere krachten vermoedden dan de bioscopen tot
dusver hadden geopenbaard, waren juist voldoende op film ingesteld
om door het kunstwerk van Pudowkin te worden bevrucht. En zoo
werd het verschijnen van ({ De Moeder» de aanleiding tot een kleine
organisatie, die men later den naam van Filmliga gaf.
Het is intusschen de vraag, of deze Filmliga zou spoedig en
met zooveel geestdrift zou ter wereld gebracht zijn, wanneer de
komst van ({ De Moeder» onder normale omstandigheden had
plaats gehad. De Nederlandsche filmkeuring n. 1., rillend bij de
gedachte, dat die Russische film stamde uit het land der bolsjewieken en haat en verderf over het rustige vaderland zou zaaien, verbood de film als zijnde ({ staatsgevaarlijk». Dit wekte zoozeer de
verontwaardiging van bovenbedoeld groepje jongeren, dat zij hun
liga oprichtten, eigenlijk met de bedoeling om de veroordeelde Rus743

sische film, die nu eenmaal een kunstwerk was, in besloten kring
te kunnen vertoon en. En ziedaar het verzet georganiseerd. Van alle
kanten kwamen blijken van instemming binnen en de Liga werd
zich steeds sterker bewust op te treden namens een groot aantal
menschen, die naar andere zaken verlangden dan de onzinnige bioscoopvertooningen met de onmisbare schoonheid in de hoofdrol
van de week.
Wie vonden daar elkaar? Behalve een groep jonge kunstenaars
en critici was daar de nog jonge film-liefhebber Joris Ivens, die
voor het eerst zijn denkbeeld over film als uitingsvorm gestalte gaf
in een kleine documentaire « De Brug », waarin hij een serie impressies van de groote, nieuwe Rotterdamsche ophaalbrug in een rythmisch verband vastlegde. De waarde van deze film schuilde voornamelijk in een volstrekt verwerpen van een scenario, ook al werd
dit verwerpen geboren uit een gebrek aan scenario en uit •.• gebrek
aan geld, dat de vervaardiging van een speelfilm pleegt te begeleiden. Dit waren welbeschouwd gelukkige omstandigheden. Want de
eerste maal, dat Ivens zich waagde aan de verfilming van een scenario, n. 1. in zijn film « Branding », volbracht hij een zeer tweeslachtig werk door een mengeling samen te stellen van vrij banale levens-

momenten en uitstekend geziene natuurdétails. Deze film wees
Ivens opnieuw den weg naar de documentaire, doch alvorens daartoe over te gaan, maakte hij met Franken de film « Regen», een
gevoelige visie op den druilerigen verstoorder van vele schoone
dagen in Holland, echter niet meer dan een aantrekkelijke opeenvolging van zuiver geziene accenten. Toch waren deze beide films
nerveuzer en meer belovend dan sommige van zijn latere films,
hetgeen vermoedelijk is toe te schrijven aan het feit, dat anderen
naast hem stonden, om hem te beletten zijn beelden, uitgewogen
en precies, in een te zware en te regelmati~e cadans te monteeren,
een fout, die natuurlijkerwijs de gezellin moet zijn van de vakkundigen cameraman, wien het aan fantasie, aan dichterlijkheid ontbreekt.
Dit zou dan ook blijken uit Ivens' films « Wij bouwen» en « Zuiderzee », in weerwil van het feit, dat dit zijn beste films zouden worden. Inderdaad bevatten deze twee films, en vooral de laatste, kostelijk materiaal, dat knap en intelligent werd verwerkt, dat alle respect afdwingt voor de wijze, waarop Ivens zijn materie zag en weergaf. Zelfs neemt hij in Zuiderzee eenige malen een aanloop naar
toppen, die het dramatisch conflict tusschen de zee en den mensch
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naar een hooge spanning opvoeren. Maar telkens als we het wonder
verwachten, vertraagt het rythme, verzwaart de gang der beeldopvolging, die niets oorspronkelijks meer heeft en alweer het resultaat
is van ernstig materiaalstudie, bijna te « deskundig» camerawerk,
dat de geestdrift doodt en de beloften intrekt.
Ik weet wel, dat dit oordeel bijna onverdraagzaam lijkt, maar
we dienen in de eerste plaats ons rekenschap te geven van het feit,
dat een filmkunstenaar méér noodig heeft dan een zuivere en soms
verrassenden kijk op de dingen, n.l.een zuiveren en oorspronkelijken kijk op het leven, óók in de documentaire film. En wie denkt
hier niet onmiddellijk aan de Russen? De Russen, die in hun beste
uitingen ver uitgaan boven de materie en hartstochtelijk het leven
laten roepen boven alle camerawerk uit (vergelijke « Turksib »).
Men bedenke verder, dat in Nederland nog anderen geroepen
waren om de film te dienen en dat hun mogelijkheden gemakkelijk
zouden onderschat kunnen worden door een overschatting van
Ivens' talent, of liever door een verkeerde waardeering van zijn benijdenswaardige gaven.
De vrees, dat Ivens op een kwaden dag zou vastloopen in zijn
materie is niet ongegrond gebleken. Zijn jongste film de geluidsfilm « Philips-Radio» is een overtuigend bewijs. Afgezien van het
geluidselement, door Lou Lichtveld met wisselend succes verzorgd,
is deze film niets anders dan een herhaling, en een vrij levenlooze
herhaling van zijn vroeger werk. Alweer die goed-genomen détails,
tot een vlak en vermoeiend rythme verbonden, dat de eerenaam
rythme niet meer verdient! En toch aan het eind weer een vleugje
bevrijding, die zich even in een tamelijk tam stukje absolute film
oplost.
Op dit oogenblik werkt Ivens in Rusland, en het valt af te wachten, of hij zijn leermeesters de eer zal aandoen hem tot een persoonlijk artist te hebben gemaakt. Direct na Ivens, de meest productieve Nederlandsche cineast, hebben we Franken en Laan te noemen.
Niet omdat zij de minderen van Ivens zouden zijn, maar omdat
zij in tijdsorde en in vruchtbaarheid na hem komen. Overigens valt
het niet moeilijk uit Franken's film « Le Jardin du Luxembourg»
en uit Laan's film « Voetbal» beloften te halen, die rijker zijn dan
de beloften van Ivens. Deze beide films hebben dat zuivere rythme,
dat niet in de eerste plaats den vakman dan wel den kunstenaar
kenmerkt en behalve dàt, bezitten beiden cineasten een vrijwel
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feilloos gevoel voor de werking van het filnlisch effect en de rijkdom der beweging in beelden. En toch, welk een onderscheid tusschen « Le Jardin» en « Voetbal». De eerste mild van stemming,
ironisch en voornaam, geestig· en droomend, zonder sentimenteel
te worden. De tweede pittig en vloeiend, luchtig en kwajongensachtig, nonchalant in zijn gewaagde détailwerking. Maar beide los
van alle stroefheid der materie, want creatief en zelf-vormend. Het
lijkt wellicht overdreven aan twee, nog wel kleinere films, zooveel
beteekenis toe te kennen. Toch is dit niet het geval. De Nederlandsche filmkunst heeft juist dezen geest noodig, wil zij niet verstarren
en door blijven loop en in het spoor van de handige, maar onbezielde
montage. Daarom is het verheugend - maar teekenend tegelijk -,
dat juist Franken en Laan broederschap hebben gesloten en samen
plannen hebben gemaakt voor de toekomst. Wanneer dus deze te
hardnekkige zwijgers hun eerstvolgend geestesproduct voor het
forum zullen brengen, dan bestaat er alle kans, dat we in de Nederlandsche filmkunst nieuw leven gaan ontwaren.
Ik suggereerde daarjuist, dat de Nederlandsche filmkunst bedreigd werd door de handige montage. Er zijn bewijzen. De directe
verwanten van I vens n. 1. Jansen en de Haas, makers resp. van de
socialistische propagandafilm « Triomph » en van « Stalen Knuisten»
zijn in den grond niet meer dan handig, zelfs knap gemonteerde
opnamen, die slechts bij uitzondering een hooger effect bereiken.
Het is alweer vakwerk van het goede soort, goed afgekeken van de
Russen en van lvens, maar het mist letterlijk alle oorspronkelijkheid.
Het blijft geestdrifdoos of, zoo het al een poging doet, wordt het
hol en niet overtuigend. Jansen en de Haas en ook Ivens zijn talenten,
die vragen om een welomschreven opdracht. Franken en Laan
hebben het vermogen iedere opdracht tot hun eigen vinding om te
denken, zoo zij om andere dan geldelijke redenen al een opdracht
zouden verlangen.
De meest opvallende verschijning van den laatsten tijd is
G. J. Teunissen, die de eerste werkelijke Nederlandsche geluidsfilm
maakte in den vorm van zijn film « Pierement », verbeeldend de sfeer
van de Amsterdamsche volkswijk De Jordaan bij het verschijnen
van het pierement (straatorgel). Teunissen bedoelt in deze film
de orgelmuziek te plaatsen in het midden van de « handeling» en
het visueele rythme daar omheen te laten spelen. Deze opzet is niet
geslaagd, vermoedelijk omdat het een opzet was, maar wèl heeft
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Teunissen in kernachtige close-ups en in een fraaien zwier een stuk
volksleven gegrepen, als geen Nederlandsch filmmaker nog gedaan
had. En hij herhaalde dit treffender in zijn jongste geluidsfilm « Vrijdagavond» (Sjabbos), waarin hij de Jodenwijk op Vrijdagavond bij
het begin van den Sabbath observeert. Ook hier een opeenvolging
van gevoelige kernen en een prachtig-doorlichte stemming van de
synagoog tijdens de ontroerende Joodsche zangen.
Een bijzondere vermelding verdient nog J. C. Mol, die door
zijn bloemen- en kristallenfilms groote waardeering verwierf. Deze
kleine films, met een ongelooflijk geduld en een microscopische
nauwkeurigheid gemaakt, toonen ons het wonderbaarlijke rijk van
de plant en dier en de verrassende formatie van kristallen, een materie die eens te meer overtuigt van de zeer bijzondere indringende
kracht van de film.
Willem Bon, een Amsterdamsch student, waagde zich ook aan
enkele experimenten, vooral op het gebied van de gekleurde geluidsfilm. Jammer genoeg bleef het bij experimenten, zonder dat Bon, na
zijn eerste hoopgevend filmpje « Stad » iets creatiefs tot stand bracht.
Tot de jongsten en meest belovenden behoort Jan Hin, die met zijn
broer Toon Hin volop aan het werk is aan de katholieke sociale film
« Rerum Novarum » ,en de documentaire film « Rome». Beide films,
zullen vermoedelijk eer verschijnen dan dit artikel, reden waarom ik
meen op deze films de aandacht te moeten vestigen, hetgeen ik met
des te grootere gerustheid doen kan, omdat ik een groot gedeelte van
het materiaal hebt kunnen beoordeelen. De mogelijkheid is geenszins
uitgesloten, dan deze films de eerste daad van beteekenis zullen
zijn in de katholieke filmproductie van Nederland, en dat zij de
Nederlandsche filmkunst op vruchtbare wijze zullen beinvloeden.
Daarom dienen we met Franken en Laan ook Hin gade te slaan bij
zijn evoluties, want deze drie bezitten juist die eenigszins on-Hollandsche eigenschappen, die voor een rijken bloei van de film noodzakelijk zijn. Als we nu nog de namen van von Barsy, die met zijn
filmpje « Hoogstraat » verwachtingen heeft gewekt, doch verder
zweeg en Theo Gusten, die een uitstekende reclamefilmpje maakte
voor de K. L. M., dan hebben we alleen de enkele beunhazen, die
in onze filmwereld rondloopen uitgeschakeld.
De lijst van namen der Nederlandsche cineasten is niet bijster
groot, zooals men ziet, doch laten we daarover vooral niet treuren,
want hoe grooter de bent, des te grooter de kans, dat de Kitsch
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wordt gediend en des te kleiner de kans, dat de kunst in eere wordt
gehouden.
Nog even een opmerking over de Nederlandsche filmindustrie.
Wij bezitten in de Hin-film een onderneming, die zich uitsluitend
wijdt aan de productie van artistiek verantwoorde films van katholiek formaat. Daarnaast hebben we de commercieele ondernemingen
Polygoon en Orion-Profilti, die reeds verdienstelijke stomme en geluidsjournaals in omloop hebben gebracht, alsmede de Multi-film,
die Mol gelegenheid gaf tot het vervaardigen van zijn mooie microscopische studies.
En tenslotte dienen we even te wijzen op het filmtheater De
Uitkijk te Amsterdam, dat zich hoofdzakelijk orienteert, zoover dit
mogelijk is, op films van aesthetische waarde. Dit theater, het eenige
ernstige in Nederland van dien aard, is een uitvloeisel van het werk
der Filmliga en van de Nederlandsche filmcritiek, die in enkele
week- en dagbladen - en in het onafhankelijke tijdschrift « Filmliga» - met ernst en aandacht wordt onderhouden.

* **
Hierboven voorspelde ik, dat de film « Rerum Novarum » van
de Hin-film wel verschenen zou zijn vóór dit artikel in druk zou te
lezen zijn. Inderdaad : bij het ontvangen der drukproeven kreeg ik
gelegenheid nog even aandacht te vragen voor Hints film, die onder
den titel « Kentering» voor een groot aantal genoodigden werd vertoond. De critiek op deze film is van dien aard geweest - en ik
bedoel hier uiteraard alleen de ernstige en eerlijke criti ek - dat
men na « Kentering» getuigen kan, dat de katholieke filmproductie
uitstekend heeft ingezet. Verschillende criti ek noemen deze film
een der beste uitingen van de Nederlandsche filmkunst. Het vertrouwen in het talent van Jan Hin is dus niet ongegrond gebleken
en behalve met zijn film, kan men Hin nog geluk wenschen met een
nieuwe kracht die hij in zijn helper Kees Strooband aan zich verbond.
Strooband heeft namelijk de uitnemende gedeelten absolute film
in « Kentering» voor zijn rekening genomen.
Het leek mij noodzakelijk dit stukje naschrift volledigheidshalve aan dit artikel toe te voegen.
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De Russische film
door CLOSE-UP,
Filmredacteur van De Nieuwe Eeuw.
De eenige nationale filmkunst, die tot dusver in een regelmatige
ontwikkeling heeft stand gehouden, is de Russische, die bovendien de eerste van groote beteekenis was en de eenigst-volledige.
Ziedaar een serie lofprijzingen aan het adres van de Russische filmkunst, die nadere motiveering behoeven en die bij iedere herziening ,tot steeds dezelfde overtuiging leiden, dat zij geen herziening
noodig maken. Hiermede worde niet betoogd, dat de Russen een
feillooze filmkunst hebben geschapen, noch dat hun ideologie op
den koop toe genomen moet worden.
Maar :
Herinner u de dagen na de eerste pogingen bij de Ufa en tijdens den bloei der Parijsche voorhoede, namelijk zes jaar geleden.
Toen waren we juist bekomen van de beroering, die « De Nibelungen», « Caligari» en « Raskolnikow » hadden verwekt en we leerden juist kennis maken met de eerste Fransche experimenten. Temidden van de meest weerzinwekkende leegheid der Amerikaansche
films, de gezwollen rethorica der Fransche industrie en de irriteerende historische melodrama's der Italiaansche productie bereikten
ons vage geruchten omtrent een bloeiende filmkunst in Sovjet-Rusland. En eindelijk lukte na vele angstige terugwijzingen van het buitenland de eerste export en... « Potemkin» kwam over de grenzen.
Hij kwam als een openbaring. Alles wat we ons gedroomd hadden
omtrent compositie, montage, détailwerking, rythme, eenheid van
vorm en inhoud, troffen we hier aan in een beheersching, die volstrekt nieuw voor ons was. Het élan, waarmee Eisenstein het rythme
voor zich uit joeg en de suggestie, die in « Potemkin» onontkoombaar lijkt, waren het resultaat van méér dan technische vakkennis,
n. 1. van een doordrongen zijn der filmtaal en van een onwrikbare
overtuiging, die wortelt in den haat. De beklemming van de beroemd
geworden slachting op de haventrappen van Odessa, de spanning
van het dreigend gevecht tusschen het muiters chip en de keizerlijke
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flotille, kunnen we na jaren nog gerust noemen als voorbeelden van
suggestieve filmmontage, die zoo zuiver « des films)) zijn als een filmminnaar maar kan wenschen. De zwenking van een kanon, dat zijn
wijden mond over het filmdoek spant, is nog altijd welsprekender
dan de beenen van Lola Lola in de moderne geluidsfilm. Bij ieder
weerûen van « Potemkin)) - en schrijver dezes zag de film zestien
maal - komt men tot de herhaalde erkenning, dat in deze film
wetten werden geschreven, die hun tijd jaren vooruit waren, wetten,
die ons duidelijk maakten, niet alleen, dat de film een andere uiting kon ûjn dan het tooneel, maar zelfs, dat de film onnoemelijk
ver van het tooneel afstaat. Het heeft zijn beteekenis" dit nog even
vast te stellen, nu wij sinds enkele jaren dieper dan ooit in de tooneelimitatie ûjn verward geraakt. Een film als « Potemkin)) blijft verdienstelijk studie-materiaal voor den vakman, al is er wellicht geen
film te noemen, waarin de wetten zoo onopvallend werden neergelegd.
Eisenstein's vroegere film « Streik)) wees reeds opmerkelijk
scherp in de richting van zijn « Potemkin )), doch vond nog niet die
strakke beslotenheid van het geheel. Zijn latere « Tien Dagen, die
de wereld deden wankelen» moge men verwijte'n, dat zij minder
bezield en meer virtuoos was, het blijft niettemin waar, dat zij even
zuivere filmtaal is. En zijn « Generallinie )) kwam tijdig genoeg om
de twijfelaars ervan te overtuigen, dat het den maker nog volstrekt
niet aan oorspronkelijkheid ontbrak.
Naast Eisenstein, den feIlen onverzoenlijken hater, trof ons in
dezelfde jaren de mildere Pudowkin, wiens « Moeder» en « Storm
over Azië)) een heel andere geaardheid maar nauwelijks minder zuiver filmbloed verrieden. Zijn « Laatste dagen van St-Petersburg»
roept nog steeds, ook na jaren, de visioenen op der revolutie, de
ellende van het proletariaat, die heele felle worsteling van twee
werelden. Ook Pudowkin kent de geheimen van de filmtaal, die bij
hem even sterk als bij Eisenstein zich vormt naar den hartslag van
zijn temperament.
En deze twee grooten hebben de wereld veroverd, waarin de
film heerscht, en het leek alsof Hollywood op zijn laatste beenen liep.
Maar de Russen, die in de oogen van de kleine wereld der ware
filmvrienden vrijwel zonder mededingers leefden, stonden zoover af
van het gebruikelijk recept, dat het groote publiek had leeren slikken,
dat zij na den eersten storm werden verwezen naar de avant-garde.
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Men begreep hun vorm niet en lustte hun inhoud niet. Men miste
de lieflijke sterren en het zoete verhaal en de Russen werden nooit
het bezit der massa buiten Rusland, en misschien zelfs dààr niet.
De beteekenis der Russische filmkunstenaars is voldoende te
bewijzen uit de enkele films, die ik hierboven noemde, doch daar
behoeft het niet bij te blijven. De naam van Alexander Room komt
daar in de herinnering en de naam van zijn voortreffelijke film
« Bett und Sofa». Wanneer ik zeg « voortreffelijke film », dan bedoel
ik die voortreffelijkheid naar den vorm. Room slaagde erin een
film te maken van een beklemmende tragiek, een nerveuze geladenheid en een bijna onhoudbare atmosfeer. Hij koos in tegenstelling met « Potemkin» b. v. een acteur, maar deze acteur (dit in tegenstelling met de « stars») is volkomen vergroeid met de film zelf,
is in waarheid een onderdeel van het geheel, is de heele film door
voelbaar, niet krachtens zijn « spel », maar krachtens de gevoeligheid,
waarmee de maker hem in zijn rythme opneemt. Aan deze film zit
overigens nog een moreele kant, die destijds in Nederland oorzaak
werd, dat de film niet voor vertooning in het openbaar werd toegelaten. Men kan dit besluit billijken, wanneer men vergeet, dat
tientallen andere films van veel grootere moreele schade wél werden
toegelaten. Op enkele détails na is deze film n. 1. veel decenter dan
zeer veel films uit Hollywood en Neu-Babelsberg, waarin de Nederlandsche keuring geen haar kwaad zag. Maar dit is voorbij •••
Een andere film, die sterk de aandacht heeft getrokken, is « Gevangenis» van Raismann, natuurlijk weer een « revolutionnaire »
film, en weer een van groote indringende kracht. Ook hier een acteur, de gevangenis-directeur Peter Sharfsky, maar evenals bij Room
een filminstrument, dat een andere taak vervult dan de ijdele star.
Ook hier weer die suggestieve vormgeving, die geen oogenblik doet
denken aan andere kunstvormen, doch die zuiver filmtaal blijft.
Al deze films staan midden in het leven, zijn dienstbaar gemaakt
aan een overtuiging, hebben nergens de onvruchtbaarheid van het
loutere experiment. Zelfs de z. g. documentaire film brachten de
Russen op een hooger plan, dan wij tot dusver kenden, getuige de
film « Turksib » van Victor Turin, waarin wij niet alleen den spoorwegaanleg van Turkestan naar Siberië verbeeld vinden, maar veel
méér dan dat : de geestdrift, waarmede dit grootsche cultuurwerk
werd volbracht. Deze film « leert» of « verklaart» niet, maar overtuigt,
spoort aan, bedwelmt, sleept mee door haar prachtigen vorm, die
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een edelen inhoud verder draagt, zoo als andere Russen in even
suggestieven vorm soms een minder edelen inhoud verder dragen ...
Ja, het is soms moeilijk en zelfs gevaarlijk over de Russen te
schrijven. De waarheid wil niet steeds gehoord worden. Dat bleek
immers reeds bij « Potemkin». In die dagen was het gevaarlijk deze
film mooi te vinden. Wie in dat veelbewogen tijdperk van de groeiende film brandde van verlangen om Eisenstein's meesterwerk tot
de eerste filmopenbaring uit te roepen, vond den angst en de achterdocht tegen zich en had duchtig rekening te houden met de staatgevaarlijkheid van de Russen.
Maar over die eerste vrees zijn we heen gekomen en de teleurstellingen, die we de laatste jaren hebben beleefd met de geluidsfilm hebben de filmliefhebbers vaak doen verlangen naar reprises
van de eerst groote Russen. Ik voor mij leef nog steeds in de overtuiging, dat onder de niet-Russen enkele films zijn te noemen (b. v.
« Jeanne d' Arc» van Dreyer en « Mädchen in Uniform» van Leonti ne Sagan), die zich met de Russen kunnen meten. Al de verzuchtingen over de ingetreden steriliteit van de Russen hebben aan deze
overtuiging geen afbreuk kunnen doen... omdat iedere verzuchting
gelogenstraft werd door een nieuwe Russische film van groot formaat. In de Russische filmkunst is steeds een stijgende lijn zichtbaar
geweest, wanneer we ons niet al te zeer hebben overgegeven aan de
eerste overrompeling, die een verderen climax onmogelijk scheen
te maken.
Want wat gebeurde na « Turksib»? De Russische filmmakers
zwegen alle. Gebrek aan bouwstof? Gebrek aan ideeën? Berichten
uit Rusland, dat Eisenstein, Pudowkin, Raissmann, Room, Trauberg, Dousjenko, Wertoff werkzaam waren aan nieuwe films, waren
volkomen in strijd met de veronderstelling, dat de film in SovjetRusland was vastgeloopen. Veeleer kon men in die stilzwijgendheid
de stilte vermoeden, die den storm pleegt vooraf te gaan.
Zoo was het ook. De Russen zaten niet stil, maar werkten hard.
Evenals zij het probleem van de stomme film naar eigen wijze hebben opgelost, evenzoo werkten zij in alle stilte aan het probleem
van de geluidsfilm. Zij wezen Western Electric en Klangfilm van
de hand en vonden hun eigen geluidsapparaten; zij bekommerden
zich niet om den « Singing FooI» doch hadden lang vóór de geboorte van den dwaas hun zeer geprononceerde opvattingen over de aesth etiek van de geluidsfilm. En zoo werd in de filmwereld met span752

ning uitgezien naar de eerste resultaten. Duitschland kreeg de primeur in « Der Weg ins Leven», die spoedig daarna naar Nederland
verhuisde en na een maandenlange rustkuur in de safe van Tuschinski
onlangs voor een eerste vertooning in aanmerking kwam. Vóór
dien echter hadden wij reeds gelegenheid kennis te maken met de
eerste geluidsfilm : « Enthusiasmus» van Dziga-Wertof en deze
film, die tijdens een nachtvoorstelling van de Rotterdamsche Filmliga vertoond werd, kan practisch beschouwd worden als de eerste
Russische geluidsfilm.
De koude, arrogante berekening van « Enthusiasmus», die de
hevigste problemen met een hand-omdraai oplost, leidt als vanzelf tot de vlegelachtige mentaliteit, die deze film kenmerkt. Men
kan toegeven, dat Wertof geluidstoepassingen heeft gevonden, die
volkomen nieuw en « des films» zijn, men kan in één woord toegeven, dat ook op het terrein van de geluidsfilm de Russen - zelfs
in hun allereerste film - volkomen zichzelf gebleven zijn en een
zeer duidelijke en aannemelijke opvatting bezitten, doch dit is niet
meer zóó belangrijk als het vroeger scheen. De eerste· Russische
films, ontsproten aan liefde en haat, bevatten elementen van eerlijke
vervoering en zelfs van waarheid. Deze film van Wertof niet meer.
Hij gaat uit van een opdracht, een opgedrongen standpunt, zooals
voor hem reeds Dousjenko deed in zijn film « Die Erde». Wertof's
film spreekt - naar de tendenz - uitsluitend tot de menigte, die
de leugen van de Sovjet reeds tot de hare heeft gemaakt, die geen
overtuiging meer noodig heeft, doch alleen maar aansporing tot de
satanische toepassing van die overtuiging.
Overtuiging? Het zou wat! Zie b. v. de stomme film « Die
Erde ll, die in ons land verminkt werd vertoond en behalve op een
verrassende montage ook nog op een weergaloos pantheïsme dreef.
Een product van het vijf-jarenplan en als zoodanig een geslaagd
product! Voor de Sovjet-zelf vermoedelijk van grootere beteekenis
dan voor ons. Want de bewondering, die wij hebben voor de knappe
vormgeving, smelt als sneeuw voor de zon bij het aanschouwen van
de opgelegde tendenzen, die van heel anderen aard en heel wat
minder waarheidlievend zijn dan de tendenzen der eerste Russen.
De strijd om de aarde is in Dousjenko's film méér dan een strijd
om het communistisch bezit van den grond : het is een vergoding
van den grond. De jonge communistische boer wil den ouden Russischen grond bezitten niet alleen om den broode, maar ook en voor753

al omdat hij den grond beschouwt als rechthebbend op hem, op
zijn arbeid en zijn liefde; als een mysterieuze macht, waaraan de
mensch zich met ziel en lichaam overgeeft. Dit is de « leer» die
Stalin en Dousjenko krachtens het vijf-jarenplan den boer opleggen,
een leer, die des te gevaarlijker is, naarmate. de verkondiging ervan
een suggestieven vorm aanneemt.
Het pleit overigens niet voor den Russischen toeschouwer
(voor zoover deze vrijwillig toeschouwt), dat de Russische cineast
zich van zulke methodes bedienen kan en veel sterker dan in « Die
Erde» spreekt dat in Wertofs geluidsfilm « Enthusiasmus ».
De geestdrift, die deze film in beeld brengt, heeft niet zoozeer
betrekking op de belijdenis van een overtuiging, dan wel op een
bepaald fanatisme, waarmee consequenties van die overtuiging
worden opgedrongen. In het eerste deel van de film b. v. vergooit
Wertof zijn talent aan een poging om het gebed van de « oude »
Russen te bespotten en tegenover dit gebed het rooven van kerkschatten te plaatsen. In deze laatste vertooning gelieven zijn toeschouwers dan het bewijs te zien, dat de devotie der geloovigen
ongewenscht en krankzinnig is. Wanneer dit « bewijs» geleverd is,
gaat de filmman een stap verder. De iconen en de kruisbeelden worden langs filmischen weg vervangen door de Sovjetemblemen. De
Sovjet-ster huppelt over de kerktorens onder klokgelui en geestdriftig gehuil der menigte. De koepelkerken worden omvergehaald
en het volk van heel Rusland juicht. Het juicht synchroon en technisch aandoenlijk en knap. Maar het is alles zoo opzettelijk, laf,
grof en beleedigend. Het is zoo verschrikkelijk opvallend de daad
van een man, die weet hoe brutaal hij mag zijn zonder gestraft te
worden; en dat hij liegen mag voor zijn « hoorders » mits hij slechts
het vijf-jarenplan dient. Kortom: men krijgt den indruk, dat Wertof
met evenveel « enthousiasme» tot verdediging van het tegenovergestelde bereid zou zijn, als het vijf-jarenplan erom vroeg. Wat
Eisenstein reeds in het klein deed in de boeren processie van zijn
« Generallinie », heeft Wertof vergroot en vergroofd in zijn eerste
geluidsfilm volbracht. Men gelóóft niet meer in deze geestdrift,
hoe schoon soms de vorm is, waarin zij gestalte aanneemt. Men voelt
slechts afkeer bij het zien van zóóveel brute schennis. En die afkeer
is groot genoeg om geen woord meer te doen schrijven over de twee
ande.re deelen van de film.
Het vijf-jarenplan heeft den Russischen filmkunstenaar tot dus754

ver niet van de beste zijde getoond, omdat hij te zeer in een dwangbuis bekneld werd. Wellicht is de vrees voor dien dwang oorzaak
geweest, dat de nogal onhandelbare Eisenstein voor een paar jaar
erop uit trok om elders zijn geluk te beproeven. In het najaar, als
zijn film over Mexico klaar is, zullen we kunnen nagaan, in hoeverre hij zijn talent wist vrij te houden van het gareel, dat Dous;enko en Wertof met stompzinnigen deemoed hebben gedragen.
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DE FRANSCHE FILM

René CIair
door Ludo Patris.
Dat wonderlijke en goochelachtige Tusschenspel (1), waardoor
we René Clair leerden kennen, verwerft thans de unieke waarde die
de Avant-Garde verleent aan uit haar midden ontsproten werken.
Het stuk wordt met de misselijke erotismen van Bunuel op éen lijn
gesteld, de extremistische beteekenis ervan wordt met welgevallen
overdreven, en de meesten zijn vastbesloten er geen samenhang of
geen zin in te vinden. En toch, als we het onmogelijke scenario van
Francis Picabia van kant laten, geven de heerlijke ritmen en de gave
plastische schoonheid een beteekenis aan die dansen, waarvan een
glazen schijf ons al de teere bevalligheid openbaart, en aan die makabere klucht van den man, die uit een wolkenkrabber valt en opgevangen wordt in een lijkwagen, waarachter een onloochenbaar
komisch gevolg wordt meegesleurd. Als we 't goed nagaan is hier
reeds in kiem het dolkluchtige element uit Het Miljoen (2) en de
hekelende geestigheid van Leve de Vrijheid (3) aanwezig. Frank,
maar niet boosaardig, vol schelmschen opmerkingsgeest, bevat dat
laatste deel van Entracte een krachtig spel van tegenstellingen, dat
slechts geëvenaard wordt door de samenkomst in de herberg van
Zoo is het Leven (4), waar een vrouwtje dat beurtelings lacht en
schreit dezelfde ontroeringen schijnt door te maken, die ons kwistig
toegedeeld worden door de achtervolging van den betooverden lijkwagen. We mogen anders wel bekennen, dat we de symbolische
waarde van Entr'acte niet kunnen vastleggen, we willen daarom enkel wijzen op de nieuwe elementen van ritme en montage die de
belangstelling gespannen houden.
Die film was trouwens voor René Clair een mijlpaal, een gedeeltelijke verwezenlijking, daar De Toren (5) hem het volle meesterschap over zijn techniek had bezorgd en Het Slapende Parijs (6)
(I) Entr'acte.
(2) Le Million.

(3)
(4)
(5)
(6)
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reeds een tintje van dien kostelijken humor vertoonde, dien we nog
niet zoo gauw moe zullen zijn. De Toren, stuk van epische dokumentatie, lofzang ter eere van de buigzame kracht van het ijzer,
herinnert onweerstaanbaar aan de Nijverheids-Symfonie van den Hollander Joris Ivens, al lijkt De Toren ons oprechter in zijn ontwikkeling en zijn interpretatie, die nochtans zoo sterk aan de persoonlijkheid van den insceneerder doet denken. Samen met Albert Préjean, die in De Drie Musketiers niet tot zijn recht kwam, maakte
Clair, zonder zich den tijd te gunnen om een kapitaal bijeen te brengen, in rekordtijd Het Slapende Parijs (De Geheimzinnige Straal)
af. In die plezierige grap weet hij de lakonieke geestigheid van de
Amerikanen met de fijne s<.:halkschheid van Een Hoedje in Italiaansch Stroo en Het Miljoen te verbinden. Daar vinden we reeds
die eigenaardigheid van stof en vorm weer, die René Clair een plaats
verleent tusschen de vier of vijf groote kineasten, die ons een persoonlijke kunst hebben gegeven, inplaats van de slaafsche navolging
van het operettentheater of van het gewoon tooneel. Het avontuur
van den Eifeltorenwachter die op een mooien morgen, beneden
gekomen, heel Parijs in slaap vindt, wordt door den vindingrijken
René Clair met ontelbare grappige incidenten opgesmukt. Buiten
die drie voormelde filmen, had Clair nog een futuristische poging
op zijn aktief, een tafereeltje waarin de wassen poppen van het
Musée Grévin levend worden en een nachtmerrie in gang steken
die ons aan Murnau of Lupu-Pick zou doen denken, als zij niet steeds
doorweven was met ironie.
Nu kwam het er op aan of René Clair bij zijn gesloten, slechts
voor zeer enkelen verstaanbare werkwijze zou blijven. Of zou hij
zich mee voor den gemeenschappelijken wagen spannen, samen met
Epstein, Feyder, Marcel L'Herbier, van wie de kinema niets meer
te verwachten had'? Ongetwijfeld zou de kommercieele film den
kunstenaar van De Toren en Tusschenspel met open armen ontvangen.
Maar de persoonlijkheid van Clair past niet bij de werkwijze waaraan zooveel van zijn vakgenooten, zijn meester Baroncelli in de eerste
plaats, zich ·onderworpen hebben. Clair, die afwisselend journalist,
akteur, romanschrijver is, heeft zeer uiteenloopende plichten. Hij
zal dan maar een van de gewaagdste ondernemingen aanpakken,
die iemand tot nu toe heeft aangedurfd.
In I85I wekte het avontuur van een paard, dat in een overmoedige bui het elegante hoedje van een wandelaarster had naar757

binnen gewerkt, avond aan avond den lachlust op van de toeschouwers in de typisch-parijsche zaal van het Palais-Royal. De vaudeville hiet « Een Hoedje in Italiaansch Stroo» en was van de hand van
den heer Eugène Labiche, die nogal gekend is door de onmogelijkgeadapteerde stukken, die de pensionaten van hem opvoerden. We
kennen er eene waarin de aanbidders van een lieftallige jonkvrouw
omwille van de moraal omgetooverd worden in een paar leeraars,
die, op zoek naar een betrekking, een familie naar Zwitserland achterna reizen. Wat daar ook van zij, René Clair aarzelde niet, en filmde Een Hoedje in Italiaansch Stroo (I). Toen de scherpe krisis van
het modernisme, door de Duitsche school, en vooral door Fritz
Lang (Metropolis) uitgelokt, op haar hoogtepunt was, kwam René
Clair met zijn tooverstaf en maakte ons vijf-en-zeventig jaar jonger.
Laten we niet vergeten Een Hoedje in Italiaansch Stroo te situeeren,
anders zouden we er geen volledig idee van hebben. Dat is heelemaal niet moeilijk. Het is een bloeiend plantje, ontloken tusschen
de zware gewassen van het Germaansche expressionisme en de
Amerikaansche movies, een sappige karikatuur van een verdwenen
tijd die de Fransche kunst een hoognoodigen spoorslag toedient.
« 't Is echt Franseh», dat is de uitdrukking die bij dezen film past.
Die heerlijk-onwerkelijke omgeving en het spel van de akteurs
hebben een niet te omschrijven frischheid, een onvergelijke poëzie.
Toch is de film voortreffelijk gebouwd, zonder fout van ritme noch
montage. De bruiloftstooneelen zijn fijne en sprekende schilderijtjes,
en dan die ouderwetsche dansen en die kleedij van vroeger! Die
satire op de weer levend-geworden XIXde eeuw met strookjesrokken
en haar betreste uniformen heeft zelfs geen al te goedkoope tegenstellingen noodig. Geen moderne dansen of bon-vivants in smoking.
Dat sprookje behoudt ongebroken eenheid, die Jean Tedesco in
Amour et Quadrille niet heeft durven bewaren. Bij Clair hebben de
tinten meer belang dan de kleuren en de weerschijn meer dan de
tint. Hij ziet hier de wereld door een prisma.
De Twee Bedeesden (2) moet bij Een Hoedje in Italiaansch Stroo
niet ten achter staan. Het pleidooi herinnert ons aan de bijtendste
teekeningen van Forain en Gavarni. In Het Miljoen en Leve de Vrijheid vinden we het besef dat René Clair de filmkunst door en door
(1) Le chapeau en paille d'Italie.
(~)
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begrijpt, maar in Een Hoedje in Italiaansch Stroo en De Twee Bedeesden ontdekken we een atavisme van latijnsche intuïtie en luchtige
verbeelding, die veel dingen in hun juist licht zet.
Met Het Spook van den Rooden Molen (I) en Prooi van de Winden (2) komt Clair op den drempel van den spreekfilm te staan. In
Het Spook van den Rooden Molen met Préjean vinden we enkele kenmerken van De Kazemat (3} terug, althans voor wat den algemeenen
geest aangaat. Die geheimzinnige film brengt dol-komische momenten mee, waarvan we alleen de verdwijning van de hoeden uit
de music-hall waar het spookt zullen onthouden. Maar nu slaat
een gewichtig uur. De Yankee-film, met zijn krachtigen industriee1en ruggesteun, gooit zijn nieuwe troeven op tafel : de klank,
daarna de menschelijke stem. Terwijl Frankrijk tegenover de Amerikaansche bedrijvigheid slechts een mizerabele « vitaphoon» kan
stellen « L' Eeau du Nil», zal wonderlijke intuïtie-vermogen van
René Clair hem in staat stellen zich van meet af te doen gelden in
de wereld van de nieuwe formules. Hij vat de poging van zijn broer
Henri Chomette in De Haai (4) weer op en draait Onder de Daken

van Parijs (5).
Sindsdien heeft Clair heel wat beters voortgebracht en over
den film zelf zijn we het eens met Karel Dekeukeleire. Onder de Daken van Parijs opent oneindig-wijde vergezichten voor den klankfilm, maar de klank wordt hier nog met de onhandigheid van den
beginneling aangewend. Onder de Daken van Parijs heeft bereikt
wat het moest bereiken, en we mogen niet vergeten hoe geestdriftig
de film in Engeland en Duitschland begroet werd. Dit komt doordat deze band den stempel van een welbegrepen realisme draagt,
ook al schittert de muziek van Moretti noch door eigen waarde,
noch door bijzonder-geslaagde toepassing uit. Clair heeft, zooals
hij dat gewoon is, de koe bij de horens aangepakt. Nu nog zou er
veel van te leeren vallen, vooral wat het aanwenden van de stilte
betreft. En het ware onvergeeflijk niet aan te stippen dat R. Siodmak en Anatol Litvak aan Clair de eerste beginselen van hun techniek te danken hebben.
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Le fantome du Moulin Rouge.
La proie du vent.
La casemate blindée.
Le Requin.
Sous les toits de Paris.
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Het tweede deel van Clair's loopbaan wordt naar mijn inûcht
beheerscht door Het Miljoen, een operette, die tegelijkertijd sprookjesstuk is, en die mettertijd naast, misschien boven Chemin du Paradis zal geplaatst worden.
Het Miljoen heeft in Europa een overweldigend sukses behaald.
De toeschouwers in Phamix te Londen en Gloria Palace te Berlin
zijn niet karig geweest met hun sympathie. Toch mogen we niet
overdrijven. We moeten het zelfs jammer vinden dat dit sukses er
toe bijgedragen heeft een reeks minderwaardige filmpjes die iets
in denzelfden trant willen brengen te doen opschieten als paddestoelen, Het Miljoen heeft voor ons vooral waarde door de blijvende
trekken die wij er in ontwaren.
We willen niet stilstaan bij de historie, die niet veel om 't lijf
heeft. Het verloren biljet waarop de wispelturige Michel, het oprechte, het eerlijke meisje Beatrice met haar hart vol liefde, de sluwe
Wanda, de valsche vriend Prosper en heel de bende van Père La
Tulipe jacht maken. We moeten er niet meer aandacht aan gunnen
dan aan het libretto van een ballet. Maar let op het voorspel... symfonie van daken en zolderkamers. Verschillende vlakken, die deinzen
en wijken in nachtelijken droom, terwijl, dan weer dichter en dan
weer verder de klokken luiden in een toren, door wolken gedragen.
Alles wordt saamgegroepeerd rond een dakraam waaruit liederen en
licht naar buiten stroomen. Tegen de goot aangedrukt staan twee
geburen te staren ••• Wat ûen ze? Een reidans van verloofde paartjes,
schuldeischers en dieven... Onder de verbaasde blikken van de
kijkers nemen de dansers hun plaats in. Wat zijn ze toch van plan? •.
« We willen wel in den slaap gestoord worden, maar vertel ons toch,
wat u zoo blij en uitgelaten maakt »... Het antwoord wordt in koor
gegeven : « Vanmorgen is het begonnen».
Het zal een kineast niet zoo gauw gelukken een dergelijke synthetische visie te bereiken. Zoo maar in een twee drie een stemming schepping, een atmosfeer van onwerkelijkheid, van legende, dat is - geniaal!
Nu wordt de kadans van den film voort gerukt in een bliksemsnelle opeenvolging van dwaze toestanden, vergissingen en dolle
achtereenvolgingen. Langs de aanhouding van Michel, de konfrontatie op het politiebureel, de omhelzing van Michel en Beatrice
op de planken van de opera, de woedende uitbarstingen van Sopranelli en de zangeres, worden we op het ritme van een montagnerusse naar de ontknooping meegevoerd. De belangstelling luwt
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maar een oogenblik : als het kleedingstuk uit de handen van den wanhopigen miljonair wegwaait. Voor de rest is Het Miljoen met volkomen technische zekerheid opgebouwd, met volle besef van de
waarde van de kleinigheden en prijzenswaardige fijnzinnigheid. Die
film kan gerust aan de toekomst worden overgelaten. Als andere ten
onder gaan, zal Het Miljoen zonder gevaar de ruwste golven tarten.
Laat het maar varen .•. Binnen vijf-en-twintig jaar zullen we nog eens
verder spreken.
Nu zijn we aan 't einde geraakt van een ontwikkelingsgang, dien
we getracht hebben te schetsen zonder de natuur van den kunstenaar of de uitingen van zijn geest geweld aan te doen. We moeten
nu helaas! breken met de gedragslijn, die we tot hiertoe volgden.
We kunnen niet langer de algemeen-aanvaarde opvatting volgen,
die tot hiertoe samenviel met onze eigen meening.
Leve de Vrijheid is het publiek tegengevallen. De « snobs»
houden meer van de grauwe geilheid van Bunuel en het « publiek»
verkiest Het Kongres Danst, dien sentimenteelen beeldekenswinkel
voor banale geesten. We vreezen dan ook dat René Clair het lot zal
deelen van Carl Dreyer, toen diens jeanne D'Arc aan de menschen
had bewezen dat ze niet tot zijn peil konden opklimmen. Daardoor
wordt het moeilijk stelling te nemen, des te moeilijker naarmate
we er dichter bij staan en dus nog niet in staat zijn al te absolute
beschouwingen te wagen. We zullen ons daarom bij uitzondering
tot enkele louter persoonlijke aanteekeningen bepalen.
Het afdraaien van A Nous la Liberté heeft heftige debatten uitgelokt. Er werd gewezen op het opstandige, het anarchistische zelfs
van de intrigue en op de overdreven scherpe tegenstellingen, die ze
meebrengt. Wij vinden echter geen aanleiding tot dergelijk kommentaar in wat we van René Clair weten. Hij is geen mensch die met
den maatstaf van wetten en princiepen kan gemeten worden. Hiërarchie, systeem, en in nog sterker mate Taylorisme en socialisme hebben voor hem niet de geringste beteekenis. Al kleeft hij geen ijdel
esthetisme aan, toch is het meer dan waarschijnlijk dat het vooral
de kinematografische mogelijkheden zijn, die hem in de vergelijking
tusschen gevang en fabriek hebben aangelokt. En als een of ander
van de tafereelen - zoo bv. Emile die vol verrukking het meisje
gadeslaat terwijl ze kushandjes naar een ander werpt - uit pessimisme schijnt geweven, uit een bitterheid die alle literatuur vergeet, dan
komt dit doordat ook elfen en kobolden gevoelig zijn aan de smart.
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A Nous la Liberté als een sociaal schisma••• als een nihilistische
geloofsbelijdenis beschouwen••• ? Och neen, de droomen van René
Clair streven ons alledaagsch wereldje voorbij, en als zijn vertolkers
maar menschen zijn gelijk wij, dan zal hem dit wel een ergerlijk
tekort lijken. Het bewijs dat het Clair niet om aan sociale thesis te
doen is, al beweren' sommige ook het tegenovergestelde, vinden we
in 't feit dat Leve de Vrijheid een gebrek aan samenhang vertoont:
het besluit stemt heelemaal niet met de premissen overeen. Hoe
zou de fabriek, de sociale tegenhanger van het gevang, aan de menschen het genot van welstand en rust kunnen brengen?
Toch wordt iets dergelijks in het voorlaatste deel van Leve de
Vrijheid onder beeld gebracht. Het is Clair klaarblijkelijk niet om
het voorstaan van theorieën te doen, al heeft hij zich hier misschien
door een paradoks laten bekoren. Voor dezen gevoelsmensch kan
« filozofie» tot psychologie herleid worden. Hij is geen Spencer of
geen Bergson, maar wel een dichter die naar geloof en liefde hongert,
die ook de grenzen van zijn kunst en de ijdelheid van zijn pogingen
beseft.
De hoofdtrek van zijn karakter is juist die onrust die hem zooveel verschillende wegen opdrijft, in de overtuiging, dat hij nooit
heelemaal zal kunnen verwezenlijken wat hij wil. En de gekwelde
dichter heeft ons het geheim van zijn angst geopenbaard : « de gelatine valt helaas van de celluloïd-laag, schrijft hij aan 't slot
van zijn roman « Adams». Onder een anderen vorm verraadt dat
dezelfde uitputting als bij Baudelaire : de kunst is lang, het leven
kort, of het pessimisme van Leconte de Lisle : de dood van al wat
leeft lijkt op 't getij van de zee, en de moedeloosheid van Sully Prud'
homme. We durven gerust zeggen, dat René Clair iets weg heeft
in zijn kunst van Rimbaud, misschien wel van Pascal... we zouden
nog eer geneigd zijn te zeggen Pascal. Die voortdurende bekommernis uit zich op allerlei wijzen, maar vooral hierdoor, dat ze René
Clair steeds den steun van langgerijpte ideeën meegeeft, en dat ze hem
altijd voortdrijft, weg van 't verleden, waar geen gaaf werk of levende
bezieling te vinden is. Nu is het juist die tweestrijd tusschen een
intellektualisme, waarvan hij niet loskomt, omdat het een noodzakelijk element van zijn wezen is, en den wil om altijd nieuwe oplossingen te zoeken, die René Clair's diepste originaliteit uitmaakt.
Die tegenstelling, we mogen het niet vergeten, treedt bijna uitsluitend op esthetisch gebied aan den dag, en, zooals we het hooger zei-
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den, blijft Clair vóór alles dichter. Laten we nu eens nagaan wat uit
dit konflikt is voortgekomen.
Eerst en vooral, die kultuur, die hij n,et meester is, die hem als
een Nessuskleed omhult, voegt bij zijn artistieke gaven dat rationalisme, dat leidende kunstenaars niet kunnen missen, en dat ons hetgeen volgt gemakkelijker zal helpen uiteenzetten.
Bij wie zoekt Clair zijn inspiratie? Over 't algemeen gelooft
men, dat Chaplin en Sennett hem gelijkelijk beïnvloed hebben. Wel
vinden we een bepaald tafereel uit Landelijke Idylle in het slottooneel
van Leve de Vrijheid terug, maar meestal staan beider opvattingen
van de techniek lijnrecht tegenover mekaar. Het beeld is bij Chaplin
satyrisch en bijtend. Steeds wekt het een indruk van opstandigheid
en dikwijls van pathos. Chaplin komt soms dicht bij Xavier de Montépin te staan. Clair's kunst heeft aan het melodrama niets te danken. Daarbij, al is de landlooper Emile wel inderdaad een broer
van den epischen vagebond uit De Zucht naar het Goud en City
Lights, de onnoozelheid van den laatste is bij den eerste een teere
en delikate liefde geworden. Wat de navolging van Mack Sennett
door Clair betreft, die gaat niet verder dan de achtervolging in razend tempo, want Clair's werk is komedie en dat van Sennett is
clowneske klucht.
Wat valt er nu over Clair als technikus te zeggen? De « gag »,
het dekor en de muziek, daarin is Clair's vinding' wel het rijkst.
Daarom zullen we er een oogenblik bij stilstaan.
We mogen hier gerust het Amerikaansche « gag» door « vondst»
vervangen, vooral daar René Clair niet bijzonder veel van de « slapstick» houdt, waarvoor geen vertaling bestaat, een term die op een
effekt zonder verfijning of sierlijkheid doelt, waarvan over den oceaan veel misbruik gemaakt wordt - in Whoopee kraakt Eddie Cantor eieren met e~n notenkraker en snijdt bananen met een kleermakersschaar . Maar René Clair laat op de planken van de opera
een zeer zwaarlijvigen tenor en dito zangeres verschijnen in belachelijke plunje; tot onze groote - en aangename - verrassing echter
zingen die twee ledepoppen verbazend goed. Moest een meneer
uit Hollywood zooiets onder handen krijgen, hij zou ons een reeks
valsche noten opdisschen, en Chaplin zou de zangstemmen onvermijdelijk door wonderlijke instrumentale geluiden hebben vervangen.
Al de vondsten van Clair zijn in denzelfden trant : verrassend en
geestig. In Leve de Vrijheid leunt een meisje door haar bloemen-
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omrankt raam. Haar lippen bewegen niet en toch hooren we een
banale romance. Maar het is de fonograaf die binnen speelt en waarvan we een echo opvangen. Daarna 2;Ïen we de lieve daktylo en den
kouwelijken verliefde uit de verte een kus wisselen. Toch houdt
het meisje heelemaal niet van hem, en we beginnen ons al af te vragen hoe ze zoo plotseling van gevoel verandert, als de lens ons ineens naast Emile den bevoorrechten medeburger toont voor wien
de glimlach en de vriendelijke ge2;Ïchten van Rolla France bestemd
zijn.
In Leve de Vrijheid kunnen we de wij2;Ïging in René Clair's
opvattingen over het dekor volgen. De fabriek en het gevang herinneren aan De Daken van Parijs en aan het voorspel van Het Miljoen;
't zijn gebouwen in Amerikaansehen trant, die opzettelijk de maket
verraden en waarvan de bedrieglijke hechtheid kostelijk ironisch
werkt. De zilveren bloemen uit de « Magie-City» en de dancing
met zijn groote verlichte glasramen doen ons aan Een Hoedje in
Italiaansch Stroo denken en aan den regen van papieren bloemen
op 't moment dat Michel en Beatrice uit Het Miljoen mekaar kussen
in 't licht van de schijnwerpers.
Een kinema-dekor moet, om een goed dekor te zijn, « meespelen», zegt de schilder R. Mallet-Stevens. Of het nu realistisch,
ekspressionistisch, modern, ouderwets eh is, het moet zijn rol volhouden. Het dekor moet het beeld van den speler oproepen van voor
dat hij optreedt... Het dekor moet innig met de handeling verbonden
zijn.
Uit die zeer aannemelijke theorie vloeit voort, dat de insceneerder aan het kader van zijn werk evenveel aandacht moet gunnen
als aan zijn spelers. Dat doet René Clair ongetwijfeld. De wapenvoorraad van de inbrekers uit Het Miljoen, de fabriek uit Leve de
Vrijheid en nog vele andere getuigen van die bekommernis. Hij
is er daarenboven in geslaagd aan de toebehoorten een stempel van
persoonlijkheid te verleenen, die ze bijna menschelijk maakt.
Aan de mu2;Ïek heeft René Clair zijn ruimste en vruchtbaarste
pogingen gewijd. Hij is er van overtuigd dat het nutteloos was het
lied te willen weren en dat het van den anderen kant het veld van
de zuivel"kinematografische mogelijkheden veel enger zou maken.
Daarom heeft hij het lied « van zijn logische banden bevrijd », zooals hij zelf verklaart. Zoodat niemand meer verplicht is allerlei
krachttoeren te verrichten om in den film een of ander symfonisch
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thema in te schakelen en dat het muzikale element, door die onafhankelijkheid, veel meer en nuttiger tot zijn recht zal komen. In Het Miljoen bv. wordt het duo in den schouwburg « gespeeld»
door Michel en Beatrice, terwijl Stroesbo en Odette Talazac het
op de planken uitgalmen. - Daarenboven is Clair overmoedig
genoeg geweest om de orchestratie in het raderwerk van de intrigue
in te schakelen, om er een poëtische uiting van te maken, die de gebeurtenissen toelicht en bespreekt in den trant van het koor uit
de oudheid. De leidmotieven uit Het Miljoen en A Nous la Liberté
zijn van dien aard; hun ritme smelt heelemaal samen met dat van
het beeldend gedeelte. Elders laat René Clair de fantazie van den
komponist vrij spel, zoo in het lied van de bloem uit A Nous la
Liberté.
We zouden René Clair wel eens graag met de levende teekening
aan gang zien. Die vorm van kleinkunst biedt een uitermate ruim
veld voor proefnemingen aan. We meenen, dat Clair daaruit zijn
nut zou kunnen halen.
Zoover voor de techniek!
Een ander gevolg van de dubbele strooming in René Clair's
binnenste is zijn gave om zichzelf altijd door te vernieuwen. Van
De Toren tot Leve de Vrijheid zijn er geen twee filmen van hem, die
in den grond op mekaar gelijken, uitgenomen misschien Een Hoedje
in Italiaansch Stroo en De Twee Bedeesden. We kunnen natuurlijk,
zooals we het trouwens deden, aanknoopingspunten en reminiscenties vinden, maar telkens krijgen we een nieuwe opvatting van
het leven. Nergens had René Clair zoo'n systematisch pessimisme
aan den dag gelegd als in Leve de Vrijheid, nergens zoo'n weloverwogen skepticisme als in Tusschenspel, nergens zoo'n sterk geloof
in het geluk als in Het Miljoen; en we meenen dat daar niet zoozeer
zijn wil mee gemoeid is als zijn geest. Hij is een gevoelsmensch en
ziet de wereld doorheen zijn smart, zijn spijt en zijn verlangens.
Daarin treedt heel de dichterlijkheid van René Clair aan den
dag. Zijn vaderland? Frankrijk. Of neen, het Never-Never-Iand,
waar moedige Indianen tegen afschuwelijke zeeroovers vechten,
waar, in de lichte nachten van een eeuwige lente, de blonde Wendy
voor Peter Pan haar zoetste balladen zingt.
René Clair is de Peter Pan van de kinema.
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Grootheid en Ellende
van de Amerikaansche Film
door René Devos.
De film werd geboren in Amerika, het land van den almachtigen
dollar, het land van den auto, de kinema en de stars. Amerika heeft
het bestaan van de film mogelijk gemaakt, het bestaan van de film
tegelijk als commercieel product en massagenotmiddel. Een eigenaardige mengeling van kwaliteiten en omstandigheden heeft het
Amerikaansche volk in staat gesteld een machtige filmindustrie op
te bouwen en er de wereldmarkt mee te veroveren. Want de film
heeft aan Amerika zijn financieele organisatie te danken, evenals
een eerste primaire opbloei, en ook wel enkele schitterende producten, doch die eerder tot de zeldzaamheden behooren.
Nog produceert de Amerikaansche filmindustrie meer dan de
helft van al de films die in de wereld worden vertoond. Zij beût
in de Vereenigde Staten een afzetgebied van 20.000 kinemas. In
I927 alleen werd meer dan 75.000 kilometer film geëxporteerd. De
Amerikaansche filmindustrie is de grootste der wereld. Hoe het
hun gelukt is ûch volkomen van de markt meester te maken'? Door
hun weergalooze organisatiegeest en hun primitieve bijna onbewuste intuïtie van de filmmogelijkheden. Met het eerste zal ik U
niet lang bezig houden. De Amerikanen wisten hun bedrijf louter
zakelijk op te vatten. De filmvoortbrengst was eenvoudigweg voor
hen, industrie. Zij trachten een maximum opbrengst te bereiken
met een minimum onkosten. De kosten per meter film werden dus
zoo laag mogelijk gehouden, de productie zoo winstgevend mogelijk
gemaakt, door de prachtige reclame van hun weergaloos lucratief
sterrenstelsel. Daarbij kwam dan nog de oorlog, het ophouden van
de Europeesche productie, die hun al de markten van Europa open
stelde.
Toch is het niet zoo zeer, denk ik, hun financieele organisatie
die hun de filmwereld deed veroveren, maar veel meer hun primitief en tamelijk juist inzicht in de mogelijkheden van de film.
De Amerikaansche regisseurs immers hebben de Cinematographie
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bevrijd van het enge versmachtende leven der tooneeldecors. Voor
het eerst kende de film in Amerika zijn eigen leven, zijn eigen wetten en natuurlijke ontplooing, 41 was het dan ook meer onbewust.
Daar kon hij zelfstandig optreden zonder gestoord te worden door
cultureele en litteraire stroomingen. Amerika kende er geen en kent
ze nog zoo goed als niet. Het Amerikaansche milieu, oppervlakkig
en toch levendig charmant, zonder diepere levensvisie, doch begaafd
met een des te scherpere uiterlijke apprehensie van de bewegende
werkelijkheid, was wonderbaar geschikt en voorbereid tot een snelle
ontwikkeling van de film. Pas bij het ontstaan van hun volksbestaan,
eerder nog primair naief van levensvisie, begrepen ze ook beter de
primaire levensvoorwaarden en wetten van de film. Zij begrepen
dat de film essentieel dynamisch was en als echte kinderen hielden
ze van de dynamiek, van de verandering, van een leven in de ruimte·
Zeer vroeg reeds, hoewel meer onbewust, pasten ze de wetten der
visueele beweging toe, wanneer in Europa het tooneel in de film
nog overheerschte. Zij maakten van de film wat hij eigenlijk is en
moet zijn, een visuee1e bewegingsromanj de film werd iets nieuws
in hun samenleving, een nieuwe factor van genot en inkomsten.
Reeds voor den oorlog was de groote vlucht die de Amerikaansche film nam begonnen, doch zijn ontwikkeling zou toch het
grootste worden gedurende den oorlog, toen Europa geen films
meer kon produceeren. Zij moesten nu alleen voor hun films instaan
en uit die grootere krachtinspanning ontstonden dan ook de eerste
pioniers van de film, de regisseurs D. W. Griffith, Ince, Cecil B.
de Mille, en de acteurs Lilian Gish, William Hart, Mary Pickford,
Douglas Fairbanks, enz. Het is vooral D. W. Griffith die de toekomstmogelijkheden van de film als expressiemiddel het best schijnt te
hebben begrepen. Hij vond den close-up uit. Met die eenvoudige
tegenstelling van wit en zwart wist hij duizende schakeeringen en
atmospheren weer te geven. Hij kende de wetten van een goede
constructie en wist met scherpte de menschelijke gevoelens en hartstochten op het witte doek te tooveren. Hij speelde werkelijk met
zijn toestel, hij wist zijn acteurs te bedwingen en om te vormen
tot wat hij wou. Een meester in de belichting, wist hij juist die details, die beeldvlakken te kiezen, die indruk moesten maken, die
waarlijk noodig waren tot het vormen van het geheel. Hij was de
eerste die ons leerde kennis maken met al de mogelijkheden van
de film, die ons deed vermoeden wat een kracht, wat een toekomst
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er lag in dit middel dat tegelijk diende tot menschelijke ontwikkeling en ontspanning Griffith, de schepper van « The birth of a Nation)) (1915) « Intolerance)) (1916) en « Broken Blossoms )) (1919),
is misschien wel de geniaalste regisseur uit die periode, een klassieker als men dit woord reeds mag gebruiken in de filmgeschiedenis. Wij kunnen dan ook niet anders als akkoord gaan met de bekende Fransche filmcriticus Léon Moussinac in zijn beoordeeling
van Griffith's filmen: « De atmospheer der scènes is altijd juist.
Een klein getal décors is voldoende. Geen declamatie, geen pompeus
uitstallen van onnutte kennis; de kunstenaar transponeert zijn leven.
Waar hij wil en zoo als het hem behaagt sluit hij zijn visie der dingen
in een ideaal decor, dat voor ons meer waard zal zijn dan de werkelijkheid zelve.))
Toen, en nu is er nog niet veel in veranderd, was een regisseur als Griffith een groote uitzondering; het was de periode van de
financieele organisatie, van de filmtrusta. De regisseur en acteur
werd een van de productiekosten; een schakel in de ketting. De
kunstenaar heeft zijn vrijheid volkomen verloren. Alleen de almachtige industrie heeft nog iets te zeggen. De kunstenaar evenals de
anderen moet gehoorzamen. Het spreekt van zelf dat de reactie
niet lang uitbleef. In 1919 werd de United Artists Corporation gesticht door Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford en
D. W. Griffith. Doel van de vereeniging was, buiten de eigenlijke
filmindustrie om, aan hun leden de gelegenheid te schenken hun
eigen gedachten over de cinematographie te verwezenlijken. Zij
hebben hun eigen verkoopsorganisatie, hun eigen theaters en de opbrengst van de films komt ten goede aan de leden zelf. Doch wat
het voornaamste is voor ons, ieder mag naar eigen goeddunken
zijn films produceeren, waarlijk een heel benijdenswaardige positie
voor een Amerikaansch Artiest.
Wel hebben de Metro Goldwyn en de Warner Bros met de
United Artists willen fusioneeren, maar het is hun niet gelukt. Het
hardnekkigst van al heeft zich Charlie Chaplin tegen iedere fusie
verzet en zijn onafhankelijkheid als kunstenaar verdedigd. Voor hem
is de film alles geworden. Zij heeft hem in de gelegenheid gesteld
zijn innerlijk leven op het witte doek te projecteeren en ons zijn
wereld visie mee te deelen. Hij is er in gelukt zich te veruitwendigen
of beter: uitwendig innerlijk te blijven. Hij heeft ons kunnen ontroeren. Hij, de komieker bij uitstek, is er toegekomen het tragische
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van het menschelijk leven te doen aanvoelen door de film, geen sentimenteel zelfbeklag, maar een lang bedwongen onrust, een smachtend verlangen naar geluk, want in zijn schijnbare vroolijkheid voelt
hij zich desolater, eenzamer dan 't is gelijk welke menseh. Hij voelt
het treurige einde van deze ten ondergang gedoemde wereld zoo
goed en het verlangen naar iets nieuws, naar geluk nog veel dieper.
Hij heeft door de film nog iets meer gegeven dan « entertainment »,
een ziel, zijn eigen treurige ziel, en hij heeft er door bewezen dat
men dit kan zonder er financieel schade door te lijden. Integendeel
meest al zijn films waren financieele successen.
Maanden, jaren kan hij werken aan eenzelfde film. Tientallen
malen zal hij dezelfde scène laten draaien tot zij hem bevalt. Duizende meter celluloid gebruiken en dan nog het meeste ervan weg
gooien; doch wat hij er van over houdt is dan ook doorgaans een
meesterstuk. Zoo gaf hij ons « The Pil grim », « Gold Rush», « The
Circus », « City Lights », waarin hij zijn eigen wereldvisie op artistieke
wijze veruitwendigt.
In hetzelfde kader van de United Artists gelukte het Gloria
Swanson ons ook in « Regen» een goeie film te geven. Hier, evenals
Charlie, weet zij ons haar eigen wezen op het witte doek te projecteeren. Van demi-mondaine bekeerlinge, wordt ze weer een demimondaine. We vinden er een strijd, een innerlijke spanning die verre
te zoeken zijn in de gemiddelde Amerikaansche film. In een eveneens bevoorrechtte toestand bevinden zich Buster Keaton « de man
met het stalen gezicht» en Harold Lloyd. De eerste werkt voor de
Metro Goldwyn Mayer, maar geniet de volkomen vrijheid zijn
films uit te werken zoo als hij wil. Evenzoo Harold Lloyd, die een
eigen maatschappijtje bezit geaffilieerd aan de Paramount.
Een bijzondere plaats in de Amerikaansche filmindustrie neemt
ook in de regisseur-acteur, Eric von Stroheim, oud Oostenrijksch
onderofficier. Hij is een van de uitzonderingen die in Amerika zijn
kunstenaarsvisie wist hoog te houden tegen de Amerikaansche traditie in. Want in zijn film « Greed » toont hij zich heelemaal onameri~
kaanseh. Hij laat er zonder decor het naakte leven zien, ontdaan van
alle clichés. Het atelierwerk werd er tot het uiterste minimum herleid. Hij liet zelfs zijn spelers verhuizen naar de troostelooze « death
valley» om er opnamen te doen. Zijn menschen waren geen figuranten, maar van vleesch en bloed. De omgeving, alles leefde in zijn
film. Hij kende dan ook geen noemenswaardig succes in Amerika.
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Een ziel, een atmospheer kunnen ze ginder moeilijk vatten. Dezelfde
levensvisie vindt ge terug in « The Wedding March», ditmaal in
het gewone burgerlijke decorgedoe, maar zoo gehanteerd dat men
voortdurend een verborgen werkelijkheid daarachter ontdekt., Nog
scherper wordt dit aangevoeld door het inlasschen van enkele scènes,
heelemaal opgevat buiten het kader van Hollywood.
In den persoon van Joseph von Sternberg heeft Charlie Chaplin
een merkwaardigen regisseur ontdekt. De onamerikaansche visie van
von Sternberg's eerste film had de aandacht van Charlie getrokken.
Het scherpste wel komt die tot uiting in « The Docks of New-York»,
waarin George Bancroft de hoofdrol heeft. Dadelijk valt het op,
aan de manier van photographeeren en de groepeering van personen,
dat hier een kunstenaar aan het werk is. Wel komen er enkele Hollywoodproducten in voor, de namaakregen b. v., doch dooreengenomen hebben we wel den indruk een werkelijkheid voor ons te zien.
De meedoogenlooze atmospheer van de zeemanskroeg, waarnaar het
meisje wordt terug gebracht nadat het zich heeft willen verdrinken,
is wonder goed weergegeven. We kunnen ons dat leven indenken
en mee beleven nadat we de film hebben gezien.
Eveneens onamerikaansch is de film ({ Alledagsmensehen » van
King Vidor. Deze film geeft ons het nivelleerend Amerika weer,
dat zelfs aan persoonlijkheid doet volgens een bepaald procédé,
het land van de massa die zich niet bekommert om de individuën.
Daaruit nu neemt hij twee heel gewone menschen John en Mary.
Vidor beschrijft hun huwelijksleven met zijn kleine vreugden en
onaangenaamheden, allerhande kleine lafhartigheden in troostelooze opeenvolging. Toch wil J ohn het tot iets groots brengen, zich
losrukken uit die greep van de massa. Hij wacht op het wonder dat
hem zal bevrijden; doch er gebeurt niets, alles blijft even wanhopig
eentonig. Begrijpelijkerwijze geen vroolijke film, toch toont ons
Vidor dat ook dit leven nog waard is van geleefd te worden. Dit
een film, die hij tusschen vele andere slechte heeft geproduceerd.
In hetzelfde geval verkeert « Jazz», film van J ames Cruze,
een prachtige parodie op het Amerikaansche Zakenleven. Een arme
componist, die van een ander meisje houdt, heeft toch besloten om
rede van geldgebrek de schatrijke zinnelijke Miss Cady te huwen.
Hij wordt geintroduceerd in de familie; na een jazzavond valt hij
moe in slaap en hier heeft hij den droom die een grootsche parodie
wordt op het Amerikaansche leven. De vader van de dollarprinses
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koopt hem op voor haar; hij zal haar moeten trouwen. Hij ziet zich
ronddolen in een maatschappij waarin alle gevoelens zijn geindustrialiseerd. Alles is er te koop, componisten en dichters zoowel als
gewone werklieden. Hij zelf wordt in de groote ketting ingelascht
en zal zijn muzikale producten op bestelling moeten leveren. Gelukkig kan hij nog op tijd wakker worden en tot zijn verbazing bemerken
dat het Amerikaansche leven zoo goed als identiek is aan den droom;
hij zal de dollarprinses niet huwen, maar trouwen met het gewone
meisje waar hij van houdt.
We hebben hier een kort overzicht gegeven van enkele goede
experimenten met de film in Amerika. Die opsomming is heel zeker
niet volledig, we zouden nog moeten spreken over Greta Garbo,
Lon Chaney, enz. Doch dit overzicht zou te lang worden, het was
er ons alleen maar om te doen enkele gevallen te geven en ze als
uitzonderingen voor te stellen, want groote uitzonderingen zijn ze
heel zeker, zelfs zoo uitzonderlijk tusschen de massa producten
dat zij niet bij machte zijn iets te veranderen aan de algemeene
karakteristiek van den Amerikaanschen film. En hier zou ik het
willen hebben over de schaduwzijde, de ellende van de Amerikaansche film, speciaal over die mentaliteit in de film die men het Amerikanisme noemt en die ook in het werkelijke leven bestaat.
Wat is dan eigenlijk een doorsnee Amerikaansche film? Men
kan even goed vragen, wat is Amerika? Wat is een Amerikaan?
- Een symbool van al wat oppervlakkig en medioker is, een mensch
die iederen werkelijkheidszin mist of liever die zoo werkelijk leeft,
dat zijn leven een losse aaneenschakeling is geworden van daden
en feiten, zonder innerlijke doel richting, zonder ziel; zijn werkelijkheid is aan den droom identiek; het eenige doel dat hij zich stelt
is het geld, het uiterlijke materieele genot. Het spreekt van zelf
dat het hier gaat over den doorsnee Amerikaan, evenals over de doorsnee Amerikaansche film. Ook mogen we niet vergeten dat Europa
reeds voor een groot deel veramerikaniseerd is en onze kritiek niet
uitsluitend tot Amerika beperken.
Toch is het meest karakteristiek voor Amerika en geeft best
hun mentaliteit weer. Geen strijd om ideeën, buitengewone verdraagzaamheid zoolang men niet aan hun geld raakt, losheid van zeden die
gepaard gaat met een uiterste verfijning van de uiterlijke beschaving.
De amerikaan leeft en het schijnt dat hij genoegen neemt met zijn
louter materieele beschaving. Het schijnt dat hij geen behoefte
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gevoelt voor het onzichtbare, voor het mysterie; practisch veronderstelt hij dat er niets is buiten het zichtbaar stoffelijke.
Nog veel meer moeten we dit ondervinden in de doorsneeAmerikaansche film : louter uiterlijkheden zonder inwendig kontakt, zonder ziel. Wat er voor u daar beweegt op het witte doek
geeft dan ook niets, maar in het geheel niets weer. Het zijn geen
menschen die daar bewegen maar poppen. We zien figuren, kamers,
landschappen, helden en heldinnen, we zien iets bewegen heel
zeker, doch het is dood. Het is een louter uiterlijke beweging die elk
innerlijk rythme en warme hartelijkheid mist. We zien een leven
gemaakt uit papier maché en carton, een kaartenwereld die bij de
minste stoornis in mekaar drijgt te vallen. Dat zijn geen mannen
en vrouwen maar papieren figuren die gaan en buigen op commando,
menschen die altijd glimlachen zelfs als ze kwaad zijn. - Lieve
poezen met poezenmanieren. - Hoeveel argelooze lieve meisjes getransfigureerd bij gelegenheid in alle mogelijke brave posities; en
dan hebt U daar nog de meneeren, echte meneeren in pyjama of
zorgvuldig gevouwen bandietencostuum, inbrekerstypen en cowboyfiguranten. Alles kunt U gaan zien in de Amerikaansche film,
alleen menschen zult g' er niet vinden.
Het drama, het tragische perspectief op de dood, machtig gesuggereerd moet g' er niet gaan zoeken, geen strijd op leven en
dood van ziel tegen ziel, dat kennen ze niet, daar hebben ze zelfs
niet het flauwste vermoeden van. Dat kunnen geen menschen zijn
van vleesch en bloed, kinderen van God en den duivel tegelijk, die
de strijd willen kennen, overwinnen of voor goed ten onder gaan.
Onze oogen gaan niet open groot van verwondering en pijn voor
een onbegrijpelijke schoonheid. We kunnen het niet uitsnikken
voor zoo'n ûellooze wereld, onmogelijk verontwaardigd worden
voor een onrechtvaardigheid, een leven stellen tegenover een leven,
want dit is geen leven. We verwachten ons niet aan onherroepelijke
daden. Beslissende momenten, grootsch en diep uit een ziel gescheurd, vinden er nooit plaats. Het is alles een flauw suikerwatertje,
ziekelijke sentimentaliteit, romantiek en nog eens romantiek, een
eindeloos liefdegezeever met ûjn gewone stereotypische houdingen
en gebaren.
Dit zou nog zoo erg niet zijn, moest het hun nu maar lukken
van achter die zonderlinge maskarade den menschelijken achtergrond van dit alles, met zijn smarten en vreugden, te kunnen ont772

dekken of tenminste ook maar eenigszins te kunnen doen vermoeden.
Doch dit gebeurt bijna nooit. Alles is cliché geworden, de menschelijke gevoelens zijn er volledig gestandardiseerd. Al wat opbrengt
wordt geschematiseerd om opnieuw te kunnen worden gebruikt.
Sprongen buiten het schema zijn alleen bij uitzondering toegelaten en dan nog om geld te verdienen. Bij zoo' n industrialisatie
moet de innerlijke beschaving wel totaal ten onder gaan. Er is dan
ook een volslagen leegheid, een ontbreken van iedere echt menschelijke cultuur in dit leven. Het is zooals Lucien Lehman zegt in zijn
boek (( Le Grand Mirage U. S. A.» (( De Amerikanen hebben een
enorme technische superioriteit. Hun techniek, hun vorm, hun stijl,
hun procédé als ge wilt, is zoo merkwaardig, dat ze er in slagen tot
op zekere hoogte de leegte van het scenario te maskeeren en het
totale gebrek aan logica, diepte, menschelijke waarheid, originaliteit en verheven gevoel te doen vergeten. Het is een saus die de visch
vervangen moet, die niets substantieels heeft.»
De Amerikaansche film is waarlijk een saus die de visch vervangen moet. Zij wil de menschen gelukkig maken met een schittering, hen overweldigen met onmogelijke voldoeningen. Zij neemt
geen bovennatuurlijk leven aan en meent dan ook dat men alle menschelijke neigingen mag bevredigen. Zij heeft zelf de plaats ingenomen van dit bovennatuurlijk leven, van de vroegere cultuur en
levensverwezenlijking. Zij heeft ze vernield en niets in de plaats
gebracht. Zij geeft geen antwoord, omdat ze zelfs geen vragen stelt.
Het eenige wat zij heeft, de fascinatie van het zichtbare, moet de
mensch ten slotte vernielen. Hierin immers stelt hij een ideaal voor,
dat bestaat in het ontbreken van ieder ideaal, in het verheerlijken
van de stof, en zonder ideaal, zonder hooger levensdoeleinde moet
de mensch ongelukkig worden, moet de ziel sterven.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat het Amerikaansch
filmkader weinig of geen gelegenheid biedt tot een ontplooing van
persoonlijkheden. Bij een bijna totaal gemis aan zieleleven, moeten
zij zich wel tevreden stellen met uiterlijkheden, een aardig voorkomen en wat flauwe romantiek. Uiterlijk verschillen ze wel van mekaar, innerlijk zijn ze allen dezelfde, zonder hoog er perspektief,
dikwijls belachelijk.
Tot het uitbeelden van het spel toe wordt in Amerika gestandardiseerd. Heeft een acteur in een bepaalde rol succes gehad, dan
zal hij voor goed in dit genre blijven spelen, onmogelijk zich er uit
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los te wringen. Waarschijnlijk bezit hij wel andere kwaliteiten, zou
hij beter andere rollen vervullen. Er is niets aan te doen, zijn lot is
beslist door zijn succes, en succes in Amerika beteekent zooveel
recettes in de bioscopen, zooveel brieven, aanvragen om fotos en
handteekeningen. Eerst wanneer het succes begint te verminderen
bestaat er kans iets nieuws te kunnen aanpakken. Zoo wil het Amerikaansch publiek in Pol a Negri niets anders zien dan een slechte
vrouw, Greta Garbo werd onder het hoofd « Sex Appeal» geclicheerd. Douglas Fairbanks is de man met den zonnigen glimlach.
Daartegen had Lon Chaney « de man met de duizend gezichten»
als schema gekregen alle mogelijke rollen op duizend verschillende
manieren te kunnen spelen.
Het Amerikaansch publiek wil dus zijn helden en heldinnen
op een bepaald voetstuk geplaatst zien. Het spreekt van zelf dat dit
geschiedt ten nadeele van de film en het spel zelf van den acteur.
Hij is met geen enkel voetstuk gediend. Het geheel moet meespelen,
niets mag het inwendig rythme breken of zijn eigen spel wordt een
caricatuur. In Amerika nu wordt die tendenz; om den acteur op het
voorplan te schuiven het weelderigst aangekweekt onder den vorm
van het sterrensysteem. Men gaat niet meer naar de kinema om

een film te zien, maar om zijn helden en heldinnen te bewonderen.
Duizende en duizende volksmenschen droomen van de mooie jongens en meisjes, de stars van den avond, van den lieven jongen b. v.
met de keurig gekamde haren, die Ramon Novarro heet. De filmfabrikanten buiten die neiging van het publiek uit. Het is hun een
eenige en prachtige massareclame. Ieder jaar koopen ze nieuwe stars,
en gaan er ook andere heen, want gewoonlijk hadden ze niets te
vertellen, ze hadden niets dan een aangenaam persoontje, een mooi
uiterlijk, en als dit verdween mochten ze gerust ook verdwijnen.
De filmgrootheden zelf geven niets om kunst. Wat kan het hun
schelen of het scenario interessant is, of de filmcreatie als dusdanig
wel iets heeft te beteekenen. Het laat hun volkomen onverschillig.
Als ze maar de gelegenheid krijgen om te schitteren zijn ze tevreden;
als ze maar gedurig aan overstelpt worden met een bewonderende
correspondentie, het eenige criterium om meer geld te verdienen,
om hun inkomen te verhoogen, dan zijn al hun artistieke verlangens
voldaan.
We zegden hiervoor reeds dat de Amerikaansche film een hooger ideaal bijna totaal mist (een zoeterig romantisch idealisme is
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er in overvloed te vinden). Er is ook een volslagen gebrek aan poezie
in de doorsnee Amerikaansche film en dit staat heel zeker in nauw
verband met het eerste. Waar immers zou men de hartstochtelijke
bezieling zoeken die alle dingen moet levend en in schoonheid groeiend voorstellen, zooniet in een bovenzinnelijk ideaa1. Zonder geloof en aanbidding van het onzichtbare blijft de wereld en de
mensch leeg en zonder beteekenis. De Amerikaan die den zin tot
het onzichtbare zoo schrijnend mist, kan dan ook aan de omgeving
geen bezieling schenken, het niet als werkelijk suggereeren. Het is
en blijft atelierwerk, louter uiterlijkheden. Voor Amerika bestaan
er b. v. geen vuile menschen, vuile kleeren, zelfs niet in een achterbuurt. De Amerikaan kent alleen de modellen die splinternieuw uit
de fabrieken van Hollywood komen. Hij heeft er zelfs niet het minste benul van dat de hem omringende voorwerpen een eigen leven
zouden kunnen hebben. Alles zal hij historisch en visueel juist trachten weer te geven, meer niet. Dat een boom, een landschap, een bloem,
laat staan een huis, een kamer, een eenvoudig glas of een lamp een
eigen leven 'kan hebben, dat kan hij niet begrijpen, hij zal het geweldig belachelijk vinden.
De Amerikaan maakt ook niet genoeg gebruik van de optische
mogelijkheden van de film. Hij die vroeger Europa voor was op dit
gebied, blijft nu verstard in enkele bekomen uitslagen. Hier ook
werkt het standardiseeringsproces. Hun film is veel te veel ingesteld
op « shot», « semi-long shot» en « close-up» De Amerikaan is in
het algemeen wel op de hoogte van al de technische mogelijkheden,
maar het zal hem niet gelukken met zijn apparaat door te dringen
tot het intiemste leven der dingen, daarvoor mist hij de noodige
cultuur. De camera is bij hem ook te veel op de handelende personen
gericht. Heeft hij vroeger de cinematographie eenigszins uit het
leven der tooneeldecors geholpen, nu ziet hij zelf de menschen nog
te veel als tooneelfiguur. Het is de acteur die speelt, hij die zou
moeten worden gespeeld en gebruikt als een van de elementen in
de film.
Zoo erg zou dit nog niet zijn, moest de regisseur er nu maar
in gelukken ons de innerlijke waarde van den mensch te doen kennen,
doch dit gebeurt heel zelden. Zelfs de beste acteurs en regisseurs
uit Europa geimporteerd worden ginder nog ellendig misbruikt,
en komen er bijna nooit meer toe hun innerlijk leven nog op het
witte doek te projecteeren. Zij zijn verplicht van samen te werken

775

met Amerikanen en de Amerikaan heeft evenmin in de film als op
eenig ander gebied het cultuurstadium bereikt. Wellicht zal hij
het nooit bereiken. De verfijnde materialistische beschaving heeft
bij hem alle geestelijk leven te weelderig overgroeid. Hij houdt
niet van de naakte figuur, van het eigenlijk menschelijk drama. Hij

moet zijn verhaaltje hebben met wat tranerige romantiek, daar heeft
hij genoeg aan, de rest vindt hij vervelend.
Om te' eindigen zijn we tot geen aangename conclusie gekomen.
Voor ons vertegenwoordigt de Amerikaansche film geen cultureele
waarde, hij is simpelweg een banale amusementsfilm. Voor hem
die in de kinema schoonheidsontroering en geestelijke rijkdom zoekt,
zal de gemiddelde Amerikaansche film dan ook heelemaal niets
zeggen.
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Oorlogsfilms
VAN

«

r ACCUSE» TOT « CROIX DE BOlS ».
door D. Lunders.

Die titel is als een paradoks. Wanneer men de eerste en de laatste oorlogsfilm naast mekaar zet, dan schijnt dit wel in radikale tegenstelling te zijn met de gedachtenstroomingen die we tegenwoordig doormaken. Wanneer daags na het verdrag van Versailles
« J'accuse» gemaakt werd, vindt men in onzen tijd van Herstelen Ontwapeningskonferenties nog een regisseur om « Houten Kruisen» te maken, en gaat het terug naar het chauvinisme toe. Of is
de tegenspraak dan toch maar enkel schijn : wanneer het waar is
dat elke tijd de films krijgt die hij verdient, dan moet men gaan ge-

looven dat we op weg zijn naar een blakend militarisme toe en de
verheerlijking van den vechtenden frontsoldaat. Misschien is het
wel zoo, ten minste in Frankrijk (en te Brussel).
Het was in 1919 : de film was nog in zijn allereerste beginperiode op weg om kunst te worden, toen Abel Gance met een
zes Kilometer lang pamflet tegen den oorlog kwam aandragen.
Thans werd reeds de helft uit de film weggeknipt, en zij is nog meer
dan lang genoeg. De oorlog : dat was natuurlijk een onderwerp
voor Abel Gance. Met al zijn matelooze onstuimigheid heeft hij
zich letterlijk op dit onderwerp gesmeten. Wat hij niet halen kon
in de diepte, heeft hij in de breedte willen doen. Een geweldig massale figuratie, gebruik van roode, groene, blauwe kleuren, eindelooze
bloedroode slagvelden met doodendansen van geraamten, zeer scherpe tegenstellingen tusschen zeer ver van mekaar staande termen,
een zware en nare symboliek, massahallucinatie, legers die uit hun
graf opstaan om te komen manifesteeren, een geëxalteerd spel dat
grenst aan hysterie, enz. Gance, die later in zijn « Napoleon» drie
schermen zal noodig hebben om zijn massas-scenen uit te beelden,
heeft het hier voorloopig nog met één gedaan gekregen, maar heeft
zijn film onder zijn massale uitwerking verstikt. Gance heeft werkelijk zijn toeschouwers willen terroriseeren en hiertoe waren alle
middelen goed. Hier is een gemis aan zelfkritiek en zelfbeheersching,
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dat we maar enkel bij een Fritz; Lang (I) terugvinden. Gance is een
cineast die zelf de grenzen niet weet te trekken tusschen het sublieme en het potsierlijke, tusschen een massascene en een chaotische
opeenstapeling, tusschen zuiverheid van indruk en onkiesche smakeloosheid. Gance wil bewijzen - dit is zijn groote fout - dat
de oorlog alles kapot maakt, volstrekt alles : menschen, dingen,
gedachten, moeders, kinderen, mannen, familiebanden : alles wordt
kapot gemaakt, en alles blijft obsedeerend schreeuwen: « 1'accuse».
Gance heeft willen obsedeeren, en gelukt er ten slotte enkel in om
door zijn eentonigheid in het brutale te vervelen. Een kollektie monsters kan even vervelend zijn als een reeks zeer brave prentjes. Op
Gance kan men toepassen wat T olstoï van Andrejew zegde : Hij
wil schrik aanjagen, en ik ben toch niet bang! Er is hier een gebrek
aan harmonie, waar nog weinig plaats over blijft voor zuivere ontroering.
En toch kan men die film niet zonder meer opzij leggen. « ]'accuse)) is zelfs een zeer groot werk, maar het mag niet meer beoordeeld worden met een mentaliteit van 1932. Om in 1919 een werk
te maken van het gehalte van « 1'accuse» was er een durfkracht en
onafhankelijkheid noodig waartoe misschien niemand anders toen
in staat was, en ook technisch staat Gance verscheidene jaren vooruit op zijn tijd. Sedert « ]'accuse» heeft men dingen gemaakt die
ontzaglijk veel beter waren, maar het blijft toch een feit dat Pabst
in zijn « Vier van de Infanterie» meer dan eens zijn inspiratie bij
Abel Gance gaan zoeken is. Vergelijk maar even de twee hospitaalscenen : plagiaat is een leelijk woord.
« l'accuse» had het signaal gegeven. Van nu af schieten de
oorlogsfilms als paddestoelen op uit den grond, maar lang zou het
duren vooraleer Gance overtroffen werd. Maar het was niet enkel
een zucht van cineasten om mekaar te overtreffen, om beter te doen j
niet alleen wou elk land, elke firma zijn oorlogsfilm hebben, het was
ook een reaktie tegen den geest van Gance zelf. Want Gance was
anti-patriotisch, anti-militarist. Gance was revolutionnair en moest
doodgezwegen worden. Amerika zou oorlogsfilms maken, en ermee
de markt overstroomen. Het wordt een wedloop tusschen de firmas
om de meest grootsche, eenig waarachtige oorlogs-super-film te
(I) Eerlijkshalve" moeten we vaststellen dat de laatste film van Lang «M. Der
Nörder,» een wonder is van evenwichtigheid.
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maken. King Vidor verknoeit zijn talent om « De groote Parade»
te draaien; Heinrich George en Nils Asther moeten helpen om
een wansmakelijheid te maken die men « De groote Vlootparade »
noemt. Hiervoor vraagt men generaalsgoedkeuringen, zet een stormachtige reklaam op touw; en toch zullen er maar weinig films zijn
die zoo beneden alle kritiek staan als de « Groote Vlootparade ».
Alle bijtakken van den oorlog krijgen hun film of films, met daarbij,
natuurlijk, een zeer zoeterige liefdesidylle. Spionnage films : « Mademoiselle d' Armentières», « Onder den lederen Helm»; films uit
de korte wapenstilstand-periode : « Marianne». Ook de humoristen
moeten meedoen : Charley Chaplin, Buster Keaton en andere sterren
van mindere grootte moeten elk hun oorlogsfilm hebben. Het woekert
voort als een parasiet. Het zijn allen films die vertellen van menschen
die den oorlog meemaken, die in den oorlog geweest zijn. Maar een
film die den Oorlog zelf uitbeeldt, 't zij om hem te verdedigen,
't zij om hem aan te vallen, 't zij enkel om hem louter objektief te
beschrijven (wanneer dit ten minste mogelijk is) kwam er nog steeds
niet.
Enkel de film van Léon Poirier : « Verdun, Visions d'Histoire»
maakt hierop een uitzondering. Hier is weer een kunstenaar aan het
werk, die er ten minste in slaagt atmosfeer te scheppen. Iedereen
zal het natuurlijk niet eens zijn met de strekking van dit werk, maar
het is ten minste film. Beter gekend is de gesonoriseerde versie van
dit werk. L. Poirier heeft zeer energiek geprotesteerd tegen het feit
dat men « Verdun, Souvenirs d'Histoire» een gesonoriseerde versie
van zijn eerste film genoemd heeft. Volgens hem is het een gansch
nieuw werk. Mogelijk, maar een werk waar echter honderden meters van een vroegere rolprent in voorkomen, kan maar moeilijk
een nieuwe film genoemd worden; en het is maar gelukkig ook.
Want die tweede film kan maar enkel dienen om aan te toonen hoe
mooi de eerste geweest is. Een zeer pretentieuse scout-master komt
aan zeer drukdoende padvinders uitleggen hoe de slag bij Verdun
eigenlijk geweest is. 't Is immers een klankfilm, waarom zou men
dan niet spreken. Gansch de film, zoowel in zijn uitbeelding als in
zijn kommentaar, gloeit van een razend chauvinisme, de verheerlijking van den franschen poilu. In Frankrijk heeft men hierover
misschien andere denkbeelden dan bij ons : de Vlaamsche toeschouwer wordt ongemakkelijk bij al dat militair vertoon. Dat generaal de Castelnau, en maarschalk Pétain voor Poirier's mikrofoon
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hun historische woorden kwamen herhalen, kan misschien een
Fransch hart in vuur en vlam zetten. Bij ons hebben de menschen
dat zeer nuchter met een medelijdend schouderophalen aangezien.
Die onverkwikkelijke indruk dringt jammer genoeg de mooie visueele hoedanigheden achteruit. De beide Poirier's-film zijn dan ook
maar zeer kalmpjes ontvangen geworden. Sabelgesleep en kilometer
prikkeldraad kunnen ons niet begeesteren.
Abel Gance had niet ingeslagen, de andere oorlogsfilms gingen
voorbij zooals alle andere films. Waarom er lang bij stil blijven.
Laat het uit zijn met al dat militair gedoe : prikkeldraad, obussen,
bajonnetten. De oorlog is voorbij, laat hem voorbij. Niet meer spreken
over den oorlog, niet meer aan denken : dat was alles nog te dicht,
en toch reeds zoo ver. Zij die wisten, zwegen; en zij die niet wisten,
verlangden ook niet te weten.
Toen kwam Remarque : duizenden, honderdduizenden, millioenen lazen het boek. 't Was een openbaring, een schande: er werd
gejuicht, er werd gehuild, 't was een zegen, een laagheid. Andere
oorlogsliteratuur komt en verdwijnt; de oorlog als soldaat: Renn;
de oorlog door een bijtend humorist: Hasek; de oorlog door een
verontwaardigd patriot : Lekeux. Men vocht thans om het militarisme. Remarque was niet enkel meer een oorlogsboek, het was
een program: men was patriot of defaitist. De strijd is nog lang niet
uit : er werd gevochten om den oorlog; zou thans de Oorlogsfilm
komen?
Wie was Milestone? Hij had « In den hof van Eden)) gefilmd.
Onbekend. « Leugens » : men kent Emil Jannings. Hij verfilmt het
werk van Remarque : met den slag is hij een groot man, een eereplaats tusschen de cineasten. Remarque maakt reklaam voor Milestone, Milestone voor Remarque: lange artikels over oorlogsfilms,
over Remarque, over militarisme. 't Debat is nog in vollen gang,
een nieuwe film, nog grootscher, nog schandiger. Pabst heeft « Vier
van de Infanterie» gemaakt. Het is niet langer meer objektief, het
is werkelijk bedoeld als anti-oorlogsfilm. Pabst komt naar voor met
een program, hij heeft iets te zeggen. 't Heen en weer geroep blijft
aanhouden; er wordt maar altijd door gehuild, gejuicht, gescholden: dan wordt het kalmer. Na een langen komkommertijd hebben
we twee groote films, « Van het westelijk front geen nieuws» door
Milestone, en « Vier van de Infanterie)) door Pabst.
Die twee werken moeten inderdaad samen genoemd worden :
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want ze lijken zeer veel op mekaar en verschillen ook evenzeer. Hier
wordt de oorlog niet meer bekeken van den buitenstaander, maar
wel van den soldaat uit. Hier leeft en voelt de frontsoldaat zelf. Het
was natuurlijk een heele krachttoer het boek van Remarque op
film te brengen. Het gewoon verschijnsel is hier eens te meer waar
gebleken : ook bij de verfilming van dit letterkundig werk heeft
de gewone perspektiefverschuiving plaats gehad. Paul Bäumer heeft
in de film niet meer de centrale plaats van het boek, Tjaden en
Kat nemen hier een plaats in, zoo gewichtig als Bäumer zelf, wat
zeer begrijpelijk is. In het boek is het Paul Bäumer zelf die vertelt,
en Tjaden en Kat voorstelt; in de film is het de toeschouwer die
naar alle drie moet kijken, en zich moeilijker in de mentaliteit van
een van de drie kan inwerken. Milestone geeft ons niet den oorlog
te zien zooals die is voor Paul, Tjaden of Kat, maar hij toont ons
al die menschen samen als een groote anonyme soldaat die den
oorlog over zich laat komen, en als mensch reageert. Want dat is de
ontzaglijke vooruitgang van deze twee films op al wat er tot nu toe
gemaakt werd. De soldaten blijven er niet langer militaire nummereenheden, maar het zijn menschen in uniform, die elk hun eigen
oorlog voeren.
De oorlogsverschrikking ligt niet in een eindeloos groot slagveld, met granaten doorploegd, maar in een hand die plots in doodskramp samentrekt wanneer zij een vlinder wil vangen. Deze diep
menschelijke kant van den oorlog komt nog beter uit in het filmwerk van Pabst. De soldaat van Remarque ondergaat den oorlog,
de soldaat van Pabst leeft in den oorlog, en vecht er zijn nutteloozen en redeloozen strijd uit tegen menschen en dingen die hij niet
kent. Bij Milestone hebben we nog massa-aanvallen, zien we nog
het spel van aanval en tegenaanval; niets van dat alles bij Pabst.
De oorlog is beperkt tot enkele vierkante meter. De officier, de student, de Beier, Karl : zij hebben elk hun plaats in de loopgracht:
dat is voor hen de oorlog. Wanneer zij een vijandelijken helm zien,
moeten ze schieten, in een stormaanval heeft enkel die soldaat belang die recht op hen toekomt; doelloos is gansch hun strijd, het is
een onzinnig dooden en laten dooden. Want alles verdwijnt: op het
front storten de loopgraven in over afzichtelijk verwrongen soldatengezichten, voor wie heel de wereld gekonkretiseerd wordt in een
instortenden balk. Al wat menschelijk is verdwijnt, de maatschappelijke verhoudingen worden uit mekaar gerukt; de mensch wordt
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verlaagd tot een machine, vervalt tot een dier, zoowel aan het front
als in het binnenland. De soldaat met verlof vindt zijn vrouw in
bed met een ander, uit nood, om aan eten te geraken. Neen, de
mensch alleen kan niet meer reageeren op al dien gruwel: hij verdwijnt in een poel van moord en slijk. In een obsedeerend hoerrahgeroep wordt de zinneloosheid over het slagveld uitgebulderd.
Het is geen spel meer, dat is meer dan kunst, dat is het leven zelf.
Milestone in zijn film deed nog toegevingen aan mooie lijnen, mooie
panoramas en fotografische kunstgrepen. Pabst heeft dit alles niet
noodlg. Hij grijpt rechtstreeks naar de kern van de zaak, zonder
op den vorm te letten. Hij teekent gewoon en brutaal op wat de
oorlog is, en de symbolische handdruk die de film besluit zegt niet
méér dan de film zelf sedert lang gezegd had. De film zelf is een
aanklacht geworden : de doellooze oorlog heeft zich zelf veroordeeld.
Hierin ligt de groote superioriteit van Pabst boven Gance.
Want in den grond bedoelen ze en zeggen ze allebei hetzelfde.
Maar waar Gance het monsterachtige van den oorlog wil doen vooruitkomen door monsterachtige effekten, gaat Pabst naar den grond
van de zaak, de vernietiging van den enkeling. Een verschrikking
van een slagveld voor Gance is een eindeloos panorama, vlammend
rood, met roode vlammen op den achtergrond, met een rondedans
van knokkelgeraamten over slijk, helmen en lijken, een demonische
orgie; voor Milestone (reeds veel eenvoudiger) is het een afgeschoten hand die in doodskramp prikkeldraad vasthoudt; voor Pabst
is het een stormwagen die koud over 't slagveld rijdt en dingen
en doode menschen verplettert. Spel, montage, rhythme : dat alles
heeft geen zin meer voor een werk als « Vier van de Infanterie».
De techniek blijft hier hulpmiddel. Gance laat zeer duidelijk zijn
soms al te opvallende en grove uitdrukkingsmiddelen zien; Milestone zoekt nog naar het effekt, om het effekt; bij Pabst is alles geordend, volmaakte harmonie tusschen vorm en inhoud. Al te dikwijls werden er in den laatsten tijd films gemaakt die enkel een
technisch en regisch vuurwerk waren, maar toch vreeselijk hol en
leeg klonken. Men zocht naar mooie beelden en rhythme om ten
slotte vast te stellen dat er heelemaal niets te rhythmeeren of uit te
beelden was. Bij Pabst is het andersom : beeld, rhythme, montage
als kunstgreep hebben hier geen waarde meer: de beelden zelf zijn
het die ons hun immanent rhythme voorleggen, omdat Pabst iets
te ·zeggen heeft.
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Pabst heeft iets te zeggen, en hier raken we wel den grond van
onze houding tegenover Pabst en oorlogsfilms in het algemeen.
De omstandigheden zijn nu eenmaal zoo dat een oordeel over een
oorlogsfilm door andere elementen gekonditioneerd wordt dan haar
vormelijke schoonheid : de inhoud, de levensbeschouwing zelf
komt hier een allereerste plaats opeischen. Over enkele jaren, wanneer het dan nog noodig is, kan dit misschien veranderen, maar de
oorlog is nog te versch in ieders geheugen om er reeds een voorwerp van dilettantisme van te maken. Voor de meeste menschen
van deze generatie blijft hun leven nog altijd in twee perioden ingedeeld : vóór den oorlog, en na den oorlog. En de oorlog is nog
altijd te ernstig een ding om hem als louter estheet te beschouwen.
Het gaat gewoon niet, evenzeer zijn bewondering te laten gaan
naar « Vier van de Infanterie» en « Houten Kruisen». Zij die « Vier
van de Infanterie» een meesterwerk noemen, zullen ten hoogste
aan de film van Raym. Bernard enkele niet te loochenen cinegrafische hoedanigheden toekennen; en zij die in extase staan voor
« Houten Kruisen» zullen het werk van Pabst, op zijn zachtst genomen, mislukt heeten. Te diepe passies beïnvloeden hier het debat,
dan dat een objektief oordeel nog mogelijk zou zijn. Men moet stelling innemen. Met Remarque, en Milestone en Pabst tegen Lekeux,
en Poirier en Bernard; ofwel omgekeerd. Een tusschenweg is er niet,
zelfs niet met « Nomansland». Beide partijen zullen beroep doen
op den oud-strijder. Vossen en Fraternellen zullen in het gedrang
gebracht worden. Een twistvraag over oorlogsfilms kan nog niet
met de noodige .objektiviteit behandeld worden, en wel om de eenvoudige reden dat de cineasten zelf zeer bewust aan hun werk als
het ware een polemisch karakter hebben gegeven. Pabst in zijn
symbolischen handdruk, Bernard in zijn triomftocht hebben al te
duidelijk en al te onbewimpeld hun meening gezegd; en zelfs was
dat niet noodig om klaar te zien in de bedoeling van die beide cineasten. De doorsnee-mensch zal immers eerst en vooral en spontaan reageeren op den inhoud van datgene wat hem voor oogen gebracht wordt. Een militarist maakt zich los uit de krachtige greep
van Pabst om de aanklacht niet te willen zien; en een vredelievend
burger maakt zich meer dan eens kwaad bloed bij het afrollen van
« Houten Kruisen». Daarbij werd er rond die laatste film een publiciteit gemaakt die den indruk moest geven dat al die menschen
echte oorlogshelden geweest zijn, die geen rol spelen maar opnieuw
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den oorlog beleven en bezielen. Laat in 's hemels naam het privaat
leven van de filmsterren buiten kwestie. Of Greta Garbo een hoogstaand persoon is of een duivelin verandert absoluut niets aan haar
films. Maar dan moeten we ook niet weten of Pierre Blanchar soldaat is geweest of niet. Want het is immers toch niet omdat hij soldaat geweest is dat hij werd aangeworven om « Houten Kruisen»
te spelen. Er is al genoeg militaire parade in de film, laat toch de
militaire parade er af in de propaganda.
Poirier en R. Bernard laten ons soldaten zien, Pabst en Milestone toonen ons menschen : we houden nu eenmaal meer van menschen. Een soldaat die vecht en zijn stiel aangenaam vindt of ten
minste niet het monsterachtige en reusachtig-abnormale er van inziet is niet sympathiek; maar vechten met het klare besef van het
doellooze van zijn zaak is vreeselijk. Milestone en Pabst klagen den
oorlog niet aan : zij toon en den oorlog, de oorlog heeft zichzelf veroordeeld.
« Vier van de Infanterie» en « Van het westelijk Front geen
nieuws» geven den oorlog door een mensch gezien. Trenker doet
er nog iets bij : het is de dichter tegenover den oorlog. (( Bergen
in Vlammen» is meer een natuurfilm dan een oorlogsfilm. Het is
een poëem van licht en sneeuw, een oogenblik door de nachtmerrie
van den oorlog bezeten, maar die nadien even helder voortglanzen
nadat al die nuttelooze moordscenen van den berg verdwenen zijn.
Trenker houdt van de bergen, hij heeft ze bezongen met alle middelen die de filmtechniek hem ter beschikking stelt. Hij is doordrongen van de grootschheid van het sneeuwveld en zingt het uit
in zijn films. Die grootheid is een oogenblik door kanonnen ontwijd geworden. (( Bergen in Vlammen» is de aanklacht van den bergvisionnair tegen het woeste geweld dat de heilige schoonheid van
den berg heeft willen vernietigen. Maar heerlijker dan voorheen
blijven de Dolomieten hun sneeuwkoppen omhoog steken, hoog
boven al het wapengeweld uit. Schoonheid overwint ook wapengeweld. Waartoe dit alles? besluit de film. Waarom die serene bergrust komen storen, waarom al die laag-menschelijkheid tot in de
heilige sneeuwtoppen komen uitstallen, vrienden tegenover mekaar
zetten, die toch later vrienden zullen blijven; waarom bergen doen
springen en ondermijnen om een massa menschen te verpletteren
die niets anders vraagden dan hun rustig bergleven voort te zetten.
Veel meer dan bij Gance spreekt hier een voortdurend: l'accuse.
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Maar hier wordt het aan den lijve gevoeld. Och, de mensch laat
zich niet begeesteren door abstrakties of massagebeurtenissen. Het
nieuws van een aardbeving waarin drie duizend man omkomt,
maakt veel minder indruk dan het verhaal van één ontsnapte.
Diezelfde geest bezielde ook « Nomansland» Er is een zekere
publiciteit die ontgoochelingen voorbereidt voor meesterwerken.
« Nomansland» is er een slachtoffer van geworden. Men verwachtte
zich aan een sensationeel iets, het is gewoon maar een groot werk,
en daarom heeft het ontgoocheld. Men heeft « Nomansmand »
voorgesteld als De Vredesfilm. De menschen hebben dat gezocht;
men vond het niet en zoo zag men ook niet dat « Nomansland »
een poëem was, een oorlogsidylle met de wijdte van een lyrisch
gedicht. Een man leeft gezellig tehuis, de oorlog breekt uit, er is
patriotisch enthoesiasme en de man wordt soldaat. Meer is er niet
in die film. Maar die man is tegelijk Duitsch, Fransch, Neger,
naamloos, 't is alles 't zelfde. Trivas heeft geen massa noodig : vijf
menschen, één mensch volstaat. Geen legers, een peloton is genoeg,
laat ze nu als Engelschen opstappen, rechtsomkeer maken, en als
Chineezen terugkomen; laat Duitsche of Fransche petten in de lucht
vliegen, Engelsche of Amerikaansche vlaggen geëxalteerd wuiven :
dat is alles het zelfde. Zoek niet waar de vijf man op het einde van
de film naar toe stappen. Die mannen, de Mensch, gaat nergens
heen : hij komt naar u toe, hij is uitgestreden, wil niet meer vechten,
maar komt u een broederhand toesteken. « Nomansland» is een gedicht met een zachte weemoed, een berusten in het onvermijdelijke,
en te weemoedig om ironisch te kunnen zijn.
Wat komt na dit alles « Houten Kruisen» nog doen? « Houten
Kruisen»? Dat komt niets meer doen, en was er dan ook veel beter
niet geweest. Na « Vier van de Infanterie» en « Nomansland» is
dat onzin. Laat technisch de film nu nog zoo hoog staan; werken
die zich voorstellen met een opdringerigheid als « Houten Kruisen»
moeten iets te zeggen hebben : dat heeft « Houten Kruisen» niet
gedaan. Het geeft een etalage van mooie fotografie en spel, dat al
te dikwijls vervalt in literatuur en esthetisme, maar het geheel
klinkt hol en onsympathiek. In I932 heeft de ophemeling van den
frontsoldaat als soldaat van zijn aktualiteit verloren. Met zulk een
film is de vredesgedachte maar weinig gediend.
Maar is zij het met de andere? Och, eigenlijk ook niet. Leiding
geven voor de gedachtenstroomingen is niet de taak van de film;
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zij registreert enkel aktueele stroomingen, maar is geen kansel of
tribuun. Pabst zal niemand bekeeren, en ook Raym. Bernard zal
geen anti-militarist vrijwilliger doen worden. Wanneer men oorlogsfilms een « pacifistische illusie)} noemt, en dat met statistieken en
vragenlijsten wil bewijzen, praat men naast de kwestie. Laat de film
in zijn domein en zoek niet naar mogelijke invloeden op de Ontwapeningskonferentie. Pabst is anti-militarist, Bernard is militarist, en
door hun films hebben ze geen enkel discipel gewonnen. Voor een
Vos heeft Pabst gelijk, voor een Fraternel Bernard : en reklaamautos,
houten kruisen en stormhelmen zullen niemand van gedacht doen
veranderen.
Elke strekking heeft nu haar oorlogsfilm of films gehad. Laat
het daar nu maar bij blijven. De dokumentaire films hebben hun
glansperiode gekend, de oorlogsfilms de hunne. De doorsneetoeschouwer heeft in prikkeldraad, granaten en rhythmisch vallende soldaten nieuwe sensatie gezocht en gevonden. Voorloopig is hij gesatureerd, en zoekt nu weer iets nieuws. Er zijn dus geen nieuwe oorlogs- of anti-oorlogsfilms meer noodig. « Houten Kruisen)) moet
reeds duchtig op de groote trom slaan om nog volk te trekken.
Komt er ooit eens een cineast die over den oorlog iets meer

en iets nieuws te zeggen heeft, dan zullen we nog eens komen luisteren.
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De Filmroem van Bmil Jannings
door Herluf van Merlet.
De filmroem van « der grosse Emil » berust op een vergissing.
En deze roem is te algemeener, naarmate die vergissing algemeen
is. Vergissingen zijn echter menschelijk, ook al leiden z;ij tot onmenschelijke dwaasheden. Emil Jannings schitterde als een komeetvette ster aan den tooneelhemel, vóór hij verdwaalde naar het bioscopisch firmament. Hij is een tooneelspeler naar aard en wezen,
het tooneelspelen z;it hem in het bloed, het bloed, dat in z;ijn films
kruipt, waar het niet gaan kan. Toen hij voor 't eerst voor de Jupiterlampen trad, - naar wij· meenen, was het in Lubitsch's succes-film
« Madame Dubarry», - verkeerde de filmindustrie nog in den waan,
dat men slechts goed tooneel behoefde te fotografeeren om een goede
film te vervaardigen. De volstrekte heterogeniteit van film en tooneel was nog niet ontdekt, de autonomie der filmkunst nog niet
erkend. Wel bewees Lubitsch een « Ahnung» te hebben van de eigen
mogelijkheden, welke de cinematographie bood, maar deze « Ahnung» heeft hij tenslotte niet tot een dwingende zekerheid willen
laten worden. Lubitsch, de zakenman, won het van Lubitsch, den
artist, omdat de eerste meer baat vond bij het prolongeeren van een
principiëele vergissing dan de laatste bij het verkondigen en in
practijk brengen van een nieuwe, beginselzuivere filmleer. Lubitsch
ging naar Hollywood om er zijn regisseurstalent te begraven onder
bergen van gouden dollars. Emil J annings is hem later gevolgd.
Maar terwijl Lubitsch er in gebleven is, is Jannings er telkens uit
teruggekeerd. Niet als een bekeerling, maar als een verstokte zondaar,
die de nieuwe filmwaarheid alleen heeft aanvaard, wanneer een
cinéast sterker dan z;ijn tooneelspelerstalent hem daartoe dwong.
In « Madame Dubarry» speelde Jannings Lodewijk XV, den
decadenten koning, die in een lijfelijken geur van onheiligheid
stierf, na z;ijn arme z;iel op het laatste nippertje te hebben gered.
Hij speelde dien rol fijn en met begrip, maar tooneelachtig. Hij
stond toen nog in de schaduw van Pola Negri, die den Dubarryrol uitbeeldde, zooals een physisch weinig aantrekkelijk man bijna
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altijd overschaduwd wordt door een physiek schoone vrouw. Zijn
eerste groote persoonlijke filmtriomf vierde hij in de eveneens door
Ernst Lubitsch geregisseerde rolprent Anna Boleyn» De figuur
van den genotzuchtigen echtbreker Hendrik VIII zat hem zoo glad
als een slangenhuid. Jannings had in deze film het voordeel een temperamentlooze, « Eispalast »-schoonheid als de wel zeer koele en zeer
Germaansche Henny Porten tegenover zich te hebben. Hij wierp
zich met gelijke dierlijke vraatzucht op zijn vele geliefden als op
de gebraden kippeboutjes, die hem op last van Lubitsch in Bourgondischen overdaad werden voorgezet. Het bioscooppubliek deed
hij watertanden, maar zijn Hendrik de achtste-creatie bleef tooneel,
en dan nog tooneel uit de oude romantische school. Want Jannings
behoort als acteur tot de plankentyrannen, die alle medespelenden
trachten te overheerschen met hun indrukwekkende persoonlijkheid en hun buiten alle samenspel groeiende mimiek en gebaren.
Hij schept rondom zich heen geen atmosfeer, maar een leegte, waarin alle bijfiguren tot onaanzichtelijkheden verschrompelen. Hij is
van het groote kaliber van een Coquelin, een Sarah Bernhard, een
Louis Bouwmeester. Hij is een ster, die schitteren wil en schitteren
kan en schitteren moet om in zijn element te zijn. De industriëele
cinematographie, die het stersysteem van de verouderde tooneelschool overnam, kon hem dus goed gebruiken, of liever misbruiken.
En zij deed het. Filmregisseurs, die Jannings' kracht en zwakte
kenden, zochten daarom scenario's, waarin Jannings als figuur
overheerschen moest en overheerschen mocht. Zij gaven hem Danton te spelen, en hij deed het met zoo'n elementair geweld, dat wij
nog met volledige bewondering aan zijn gigantischen lach terugdenken, waarmee hij, ofschoon geluideloos, al zijn tegenstanders
op het witte doek en in de duistere bioscoopzaal wist te overwinnen.
Misschien, dat wij thans, indien wij deze film weer zouden
zien, hem critischer zouden bekijken (de ontwikkeling der film
gaat snel) als toen, maar wij willen gaarne die proef op de som
niet wagen om geen afbreuk te doen aan de prachtige herinnering,
die zijn Danton-creatie ons heeft gegeven. Een jammerlijke mislukking daarentegen werd het spel van den grooten Jannings als
den kleinen Nero in de Italiaansche film « Quo Vadis? » Hij gedroeg
zich in zijn Romeinsche toga als een provinciaal in nachtgewaad, die
zijn beestelijke lusten, niet daemonisch, maar klein-burgerlijk triviaal uitviert in de hoeken des bederfs van een wereldstad. Maar
c(
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in « Der letzte Mann» gaf de Duitsche filmregisseur Murnau hem
een betere kans. Deze film was Jannings op het monumentale lijf
geschreven. Zij was één doorloop ende cinematographische monoloog, waarin Emil om beurten al de registers van zijn op grof effect
berekend talent kon bespelen. Jannings had hier gelegenheid ûchzelf te spelen, want Jannings speelt altijd Ûchzelf. Het is ûjn kracht
en zijn beperking tevens. Hij kan niet in de huid van een ander
kruipen, omdat alleen ûjn eigen huid hem past. Hij leeft ûch niet
in een rol in, maar haalt ze naar ûch toe. Een oude hotelportier, die
ûch in ûjn uniform voelt als een- « Oberste Kriegsherr », wanneer
hij door de haveloosheid van zijn armzalige buurt schrijdt, die
met ûjn gala-tenue al ûjn persoonlijkheidsbesef verliest om het
met een toevallig fortuintje weer terug te vinden, ûe, dat was iets
voor Jannings. Murnau gaf hem meer vrijheid dan filmisch verantwoord was, maar toonde op tal van momenten, dat hij voldoende
filmbegrip had om af en toe de touwtjes weer strak aan te trekken.
In de Faustfilm van denzelfden regisseur lukte dat niet, omdat
Mephistofels een te onafhankelijke figuur is om ûch tot een geniepigen Jannings te laten kleineeren. Een hotelportier kon Jannings
aan, maar een baarlijken duivel bleek hem te machtig. De smadelijkste nederlaag, welke Jannings ooit op het witte doek geleden heeft,
is geweest, toen men hem de rol van Tartuffe toedacht. Zelden hebben wij zoo'n weerûnwekkende oer-Germaansche charge op Molière's fijnen, Romaanschen geest geÛen. Jannings kon geen schijnheilige uitbeelden~ omdat hem alle schijn van heiligheid ontbreekt.
Wanneer J annings iets van filmwaarde praesteerde dan deed
hij dat ondanks ûchzelf bij de gratie van den cineast, die hem zóó
klein wist te krijgen, dat hij enkel nog handzaam filmmateriaal was.
Slechts enkele filmkustenaars is dat gelukt, het beste aan Dupont,
wiens film « Variété» zoowel voor Dupont als voor Jannings een
filmische zegepraal is geworden. In deze rolprent ging Jannings
wel de perken der maatschappelijke, maar niet der filmische welgevoeglijkheid te buiten. Dupont wist Jannings' tooneelinstincten
te temmen en hem te dwingen tot een louter visueele expressiviteit,
waarbij heel ûjn mammoeth-lichaam dienst moest doen. Denk b.v.
aan het aangrijpende moment, waarop Jannings ûjn moordenaarshanden voor den spiegel in de waschkom dompelt. Waartoe de meeste
regisseurs, die J anningsfilms moesten maken, niet in staat bleken,
brachten de Hollywoodsche filmproducenten tot stand. Zij zweepten
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met een gouden zweep vol dollarknoopen den loggen reus door
onder het lage juk van hun banaliteit. De Amerikaansche films
van Jannings als « De Vader», « Het Laatste Commando» en (( De
Patriot» zijn van een snotterige sentimaliteit en een valsch pathos,
dat alleen maar nuttig bleek om de voosheid van Jannings' filmroem
te ontmaskeren. De Amerikanen exploiteerden het tooneel-wonder
Jannings zóó schaamteloos en met zulk een gebrek aan filmisch
inzicht, dat er niets verwonderlijks, noch bewonderenswaardigs van
over bleef. De hoop, dat Jannings na zijn terugkeer uit Hollywood,
weer tot de hoogte van (( Variété» zou stijgen, is tot nog toe niet
bewaarheid geworden. Zelfs een voortreffelijk cineast als Robert
Liodmak wist in dit opzicht, ondanks (( Stürme der Leidenschaft »,
ons niet voor een teleurstelling te bewaren. Jannings' filmroem,
geoogst in (( Der blaue Engel », kwam voor een groot deel toe aan de
gevallen engel MarIene Dietrich. Janning's speelde de (( Liebling
der Götter», en bleef de favoriet van het grof-besnaarde bioscooppubliek, dat hem gaarne ziet kwijlen van ellende of wellust, of zich
met hem vermaakt als met een potsierlijken kermisbeer. Hij is een
groot, maar uitermate beperkt tooneelspeler in een stijl, die langzaam, maar zeker uitsterft. Zoodra de groote vergissing, dat film
gefotografeerd tooneel zou zijn, algemeen ook door het publiek als
een vergissing zal worden ingezien, zal de waardeering voor Jannings als filmfiguur worden teruggebracht tot meer reëele proporties. Misschien dat hij dan ook de noodige bescheidenheid zal leeren om, met opzijzetting van zijn theatrale eerzucht, nederig te dienen
als kneedbaar materiaal in de hand van eIken begaafden cineast.
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Telekinema-Problemen
door

J. G. R. VAN DYCK, ingenieur.

(leider der Belg. Televisie-uitzendingen).

Inleiding:
Nu de televisie toch eindelijk de geheimnisvolle muren van het
laboratorium is ontvlucht, en de wereld der liefhebbers verovert,
om langs dáár, langzaam maar zeker, door te dringen, naar de woonkamer van het groote publiek, zal deze uiteenzetting over Telekinema-problemen zeker niet buiten het raam vallen van deze reeks
studies over Filmkunst.
Wellicht is het voor het meerendeel der lezers noodig, vooraf
minstens een algemeen begrip te geven over Beeldradio, Televisie en
Telekinema. Wanneer wij eene foto op afstand willen overtelegrafeeren, dan wordt dit dokument bij den zender op den beeldrol van
het beeldtelegrafie-toestel gevestigd, waardoor het eene draaiende
horizontaal verloopende beweging verkrijgt, ten opzichte van eene
vaststaande buis, waarin zich een elektrisch oog bevindt. Dit elektrisch oog zal de, door ieder licht of donker punt van het beeld
weerkaatste, lichtstralen omzetten in een overeenkomend sterken
elektrischen stroom, die langs telegraaflijn of radiogolf naar het
ontvangsttoestel wordt overgebracht, waar hij, meestal door een
elektro-chemisch proces, op een wit papier weer lijn na lijn, of
liever punt na punt van het uitgezonden beeld, met zijne oorspronkelijke lichtsterkte zal weergeven.
U begrijpt onmiddellijk, dat dáár waar televisie en telekinema
in feite ons oog moeten brengen tot in de dichtst mogelijke nabijheid van het uitgezondene, ons dus moeten toelaten « van verre te
zien», (zooals de etymologie van het woord « Televisie» dit zelf
reeds bepaalt,) wij de besproken traagwerkende elektro-chemische
tusschenprocessen moeten ontduiken.
Televisie moet ons eenmaal de mogelijkheid schenken theatervoorstellingen, klankfilms, sportprestaties, ·artisten in het omroepstudio, voor het mikrofoon optredende vo.:>rdrachtgevers, enz., bij
ons thuis te zien, evengoed als we thans praktisch hooren wat er op
hetzelfde oogenblik in het omroepstudio clan geluid wordt voort79 I
gebracht.

Dit « Zien» heeft natuurlijk ook zijne grenzen : juist gelijk U
nu uit uw luidspreker niet méér vernemen kunt, dan het mikrofoon
binnen het studio of binnen zijn gehoorveld opneemt, zoo zal ook
het televisietoestel U nooit méér kunnen geven, dan wat onder het
bereik van het elektrisch oog van den zender valt, dus binnen zijn
gezichtsveld gebeurt.
Laten wij om duidelijker te zijn eene vergelijkingslijn trekken
tusschen eene gewone omroepverbinding en eene televisie-uitzending
en -ontvangst.
Het « elektrisch oor» of mikrofoon voor den spreker opgehangen
toovert de geluidsgolven (luchttrillingen) zijner stem om in een veranderlijken elektrischen stroom, welke nauwkeurig de trillingen der
verschillende uitgebrachte klanken weergeeft. Wanneer er voor datzelfde mikrofoon wordt gezongen of gespeeld, zal het trillingsgetal
of de frekwentie van dezen stroom wisselen tusschen de 50 en de
5.000 trillingen per sekonde. Na versterking nu, wordt deze mikrofoon-stroom geënt op de draaggolf van den zender, welke eene bepaalde grootte heeft, in meters uitgedrukt. (b v. voor Vel tem, Vlaamsche golf: 337,8 m.). Gedragen door die golf, gaan de geluiden dan
den ether in, waar zij in alle richtingen worden voortgeplant.
U moogt U nu dien ether wel inbeelden als een groot vlak terrein. Iedere draaggolf, iedere zender dus, mag op dat terrein eene
bepaalde breedte innemen. Die breedte meet men in Kilocycles of
Kiloperioden.
Door internationale overeenkomst is bepaald dat de verschillende zenders, welke ieder als herkenningsteeken eene bepaalde
draaggolf kregen, ieder slechts een wegbreedte van 9 Kilocycles zouden innemen, ten einde te verhinderen dat de eene den anderen in
den weg zou loopen.
In het ontvangsttoestel wordt dan door detektie die opgevangen
draaggolf gezeefd, en zoo krijgen we terug de mikrofoonstroom ter
onzer beschikking. Deze wordt, na versterking, aan uw luidspreker
medege'deeld, waarin die elektrische trillingen terug in geluidstrillingen worden omgezet en uw oortrommelvlies treffen, als bevondt
gij U in de nabijheid van den spreker of van den artist.
Voor de Televisie- of Telekinemaverbinding bespreken we gelijkaardig drie voorname deelen: de zendinrichting met haar elektrisch oog, - het verbindingsmidden en - het ontvangsttoestel.
Oor en Oog : Vooraf echter past het even te wijzen op het groote
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verschil dat er bestaat tusschen ons menschelijk « zien)) en « hooren))!
Het oor is praktisch slechts één kontaktpunt (verwezenlijkt door
trommelvlies en hamerken) tusschen het geluid en het verstand.
Ieder geluid wordt om zeggens direkt in een zenuwprikkel omgezet,
welke ons verstand alles dietsch maakt omtrent de toonhoogte en
het min of meer ingewikkelde van dit geluid.
Wat het oog betreft, hier is de zaak niet zoo eenvoudig. Hier
wordt door de ooglens van het geziene een omgekeerd en verkleind
beeld geprojekteerd op het netvlies, juist zooals dit in een fototoestel gebeurt. Het netvlies bestaat uit eene groote lichtgevoelige oppervlakte, eene groote menigte kontaktpunten dus, die, onder den
vorm van millioenen kleine celletjes, ieder slechts een zeer klein
deeltje in een zenuwprikkel om te zetten hebben.
Vandaar dan, dat vanuit het netvlies millioenen zenuwdraden
naar het verstand loopen, waar zij in evenveel hersencellen het min
of meer donker zijn van ieder beelddeeltje weergeven.
Wanneer die netvliescelletjes nu door een lichtindruk getroffen
zijn geworden, duurt het ongeveer I/IO seconde, vooraleer die zelfde
celletjes opnieuw voor eene volgende opname vatbaar zijn. Dit
noemt men de gezichtstraagheid, waarop de gewone kinema geheel
gesteund is. U weet dat in de film de bewegingen worden weergegeven door het snelle doen opeenvolgen, voor onze oogen, van verschillende momentopnamen. Wanneer die filmbeeldjes met een
snelheid van minstens tien per sekonde vertoond worden, zullen wij
het defileeren der verschillende beelden niet meer opmerken, maar
slechts één beeld meenen te zien, waarop elk eigenaardig teeken
der verschillende beelden worden weergegeven.
I. Technische Problemen.
Dit leidt ons naar de oplossing van een eerste hoofdprobleem
der televisie: het weergeven der beweging. Als nu het elektrisch oog
van den zender of de foto-elektrische cel, in vergelijking met ons
menschelijk oog, het voordeel heeft zeer snelwerkend te zijn, dus
zonder traagheid op de lichtveranderingen te reageeren, dan levert
het, in beginsel, geen bezwaar op, van den artist voor het mikrofoon of van de over te zenden film, minstens IO momentopnamen
per sekonde voor het elektrisch oog te brengen en deze vandaar
uit onder den vorm van elektrische evenwaarden, naar het ontvangsttoestel over te brengen.
Maar•.• vergeten we hierbij niet, dat in ons oog millioenen cel793

let jes, ieder slechts een klein deeltje van iedere momentopname in
een zenuwprikkel om te werken hebben en dat wij dus voor het
gelijktijdig opnemen en weergeven van ieder beeld in zijn geheel,
bij den zender een scherm zouden moeten bezitten, bestaande uit
(nemen we maar enkele duizenden in plaats van enkele millioenen),
lichtgevoelige celletjes, als verbindingsmidden een duizendaderigen
kabel en als ontvangsttoestel weer een scherm met evenveel traagheidslooze elektrische licht-elementen. Zoo iets is natuurlijk praktisch niet uit te werken, daar wij bij televisie of telekinema slechts
beschikken over één verbindingslijn, nl. telefoonkabel of radiogolf.
Dit vormt wel het voornaamste technisch probleem, waarvoor de
honderden oplossingen, sedert ongeveer 60 jaar reeds, het bestaansrecht der televisie van slagkruit hebben willen voorzien.
In beginsel komt de modeloplossing hierop neer : door eene
uiterst traagheidslooze werking van het elektrisch oog te verkrijgen
dat iedere momentopname, bij middel van eene bijzondere verdeelinrichting, zeer snel in een zoo groot mogelijk aantal kleine vlakjes
of beeldelementen zou worden verdeeld, waarvan het min of meer
donker zijn, zoo snel in een overeenkomend sterke elektrische stroomimpulsie wordt omgezet, dat we deze verrichting voor minstens tien
momentopnamen kunnen herhalen binnen de tijdsruimte van één
sekonde.
Nemen we een praktisch voorbeeld bij de huidige belgische
proefuitzendingen. Van de weer te geven film, wordt door eene
lens een omgekeerd en tot het officieel standaardformaat (3 X 4) herleid beeld geprojekteerd op de ontleedinrichting. Deze bestaat
meestal uit eene ronde aluminiumschijf, waarin over een spiraallijn,
30 vierkante gaatjes van I mm2 zijn aangebracht. Door hare draaiende beweging zal deze schijf het kleine, er op weerkaatste beeld,
indeelen in I200 beeldvakjes, ieder één mm2 groot.
Opvolgentlijk wordt zóó de lichtsterkte (het min of meer donker zijn) van ieder van die beeldelementen opgevangen door de, achter de schijf zittende, fotoelektrische cel.
Dit elektrisch oog zet die lichtsterkten om in overeenkomend
sterke elektrische stroompjes. Door één omwenteling der schijf
wordt zoo één momentopname van het beeld ontleed. Wanneer nu
die schijf met eene snelheid van I2,5 toeren per seconde draait,
zullen er I2,5 momentopnamen van het over te zenden beeld worden genomen, en zal ieder dier opnamen ontleed worden in I200
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beeldelementen. Dit geeft ons een totaal van 12,5 X 1200 of 15.000
beeldvlakjes, waarvan het min of meer donker zijn door het elektrisch
oog moet worden gekontroleerd, binnen de tijdsruimte van één
sekonde.
Die 15.000 stroomvariaties zullen in den beeldstroom-versterker
een wisselstroom daarstellen, evengoed als we dit vroeger voor den
mikrofoonstroom hebben gezien, maar met dit verschil, dat het trillingsgetal van dezen wisselstroom een maximumwaarde kan bereiken
van 7500 perioden of 7,5 Kilocyc1es. (I periode per overgang van
een licht naar een minder licht of donker punt en vice-versa.)
Na « enting» op de draaggolf van de 508 m. - Zender neemt
die beeldstroom dus een maximum wegbreedte in den ether in ,van
7,5 Kilocyc1es, hetgeen dus nog binnen de grenzen blijft der internationale regeling.
Maar we hebben gezien dat die maximum frekwentie (het aantal over te zenden beeldelementen gedeeld door twee), afhankelijk is
van twee voorname faktoren :
1° Het aantal beeldelementen, waarin iedere momentopname
wordt ingedeeld. Nu is het duidelijk, dat, hoe meer bijzonderheden
door een beeld moeten worden weergegeven, dus hoe ingewikkelder
een beeld is, des te fijner de indeeling moet wezen. Alhoewel we
met een beeldverdeeling van 1200 elementaire vlakjes er zeer goed
toe komen een borstbeeld van één of twee personen, met voldoende
duidelijkheid weer te geven, mogen we toch niet hetzelfde beweren
voor bv. een landschap of eene straat-scene, waarvan eene indeeling
in 5.000 à 10.000 beeldelementen noodzakelijk is, al naar de weer
te geven bijzonderheden.
.
2° Verder is die maximum in te nemen etherweg-breedte afhankelijk van een anderen belangrijken faktor : de Beeldfrekwentie.
Waar we voor onze belgische uitzendingen enkel 12,5 beelden
per sekonde overzenden voor het weergeven der beweging, ondervinden we nog een zeker onaangenaam geflikker, dat ook de kinemavertooningen van vóór den oorlog voor velen onuitstaanbaar maakte.
Om dit flikkeren tegen te gaan, verhoogde de « stomme» film zijne
'beeldfrekwentie tot 16 per sekonde, terwijl de klankfilm op 24 per
sek. genormaliseerd werd. Voor zoover geene kabel-moeilijkheden
werden ondervonden, werd ook tijdens enkele belgische telekinemauitzendingen, met uitstekend gevolg, van eene frekwentie van 16,6
beelden per sek. gebruik gemaakt.
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Terwijl men in de kino-techniek tamelijk gemakkelijk die flikkerbeelden heeft kunnen verhinderen, is dit bij telekinema en televisie
niet zoo eenvoudig, daar men, met het oog op de elektrische overzending, eene bepaalde schikking treffen moet tusschen maximum-beeldstroomfrekwentie en flikkervrij-Ûjn. Buiten het verhoogen der beeldfrekwentie hebben ten andere enkele verbeterde ontleedmethoden
(zooals de gemengde aftast methoden van Sanabria en :roulon) eene
gedeeltelijke oplossing gegeven.
Buiten deze twee principieele problemen worden nog enkele
nevenproblemen aangeraakt, bijzonder in verband met Telekinema.
3° Bij het overzenden van een film hangt de beeldfrekwentie
ook eng samen met de opnamekarakteristieken van den bedoelden
band. We zegden reeds dat de stomme film normaal 16 beelden per
sekonde geeft en de klankfilm 24, terwijl we er mogen bijvoegen,
dat deze cijfers een
of - toelaten van ongeveer 10 %. Gaan
wij echter deze % te buiten, dan wordt de film onverdraaglijk door
de te snelle of te zeer vertraagde bewegingen. Dit dwingt ons om bij
de normale beeldfrekwentie van 12,5 p..s. ofwel speciaal met deze
frekwentie opgenomen filmen te beûgen ofwel van de normale ontleedmethode af te wijken door de film zonder Maltheser-kruis af
te rollen en de gaten der ontleedschijf niet in spiraal maar in
kringvorm aan te brengen.
Terwijl de beeldgaten nu alleen voor de horizontale aftasting
zorgen, bewerkt de beweging van de film zelf de vertikale ontleding.

+

4° De Opname van speciale Televisiefilms.
De duitsche Rijkspostcentrale deed voor hare televisieproefnemingen reeds ettelijke films speciaal opnemen, o. a. « Morgenuren »,
« Zweedsche gymnastiek», enz. Hierbij werd de ondervinding opgedaan, dat het noodzakelijk is : 1° de films zoo scherp mogelijk te
kopieeren, 2° de afzonderlijke scenes langer dan bij gewone films te
belichten, want het is gebleken, dat het ontbreken der details door
de schuld der te grove beeldontleding, minder in het oog valt dan
wanneer dit gebrek te wijten is aan eene te scherpe belichting bij
de opname.
Verder is het een algemeen geweten feit dat de emulsie van een
film zich er slecht toe leent om groote verschillen van lichtintensiteiten behoorlijk weer te geven. De zilverneerslag dezer emulsie is
bij het ontwikkelen niet juist evenredig met deze lichtintensiteiten.
Zoo zal de fotografie van een tintenschaal, opgenomen bij normale
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belichting, in vergelijking met het origineel merkbare verschillen
vertoon en.
Eerst werd beproefd, evenals· bij de gewone film, een gemiddelde
der kontrasten op te nemen, hetgeen dan ten minste de middentinten
goed deed uitkomen. Maar bij de televisiefilm komt het er juist op
aan zoo scherp mogelijke kontrasten te verkrijgen! Bij de laatste
opnamen mocht men echter voortreffelijke resultaten boeken, door
de toepassing van het Nolte-Duplex procédé, dat we ook van toepassing weten bij de duplex-autotypografie.
Volgens deze methode worden twee opnamen genomen, eene
eerste met zwakke belichting, en eene tweede met sterkere. In de
eerste opname komen dan de lichte, in de tweede de donkere gedeelten tot hun recht. Hiertoe kan men twee afzonderlijke filmcamera's
gebruiken, waarvan de aandrijfinrichtingen gekoppeld zijn en die
zoo dicht mogelijk bij elkander zijn opgesteld, ten einde paralaktische fouten te vermijden. De lichtvariaties kunnen daarbij op verschillende manieren worden tot stand gebracht. Vervolgens worden
beide opnamen op elkander liggend gekopieerd.
5° Lichttechnische Problemen.
Hier hebben we vooral de ontvangst ten doel. Bij de meeste
traagheidslooze lichtbronnen, die we tot op heden proefondervindelijk konden nagaan, voor de omzetting der overgezonden beeldstroomen, mangelt het aan de noodige lichtsterkte om eene scherpe beeldprojektie, zelfs op kleine afmetingen mogelijk te maken.
Het beeld is alleen nog voldoende lichtsterk, bij eene direkte
bezichtiging door eene lens.
Alleen de Natrium-lamp en de H. F. lichtbuis van Prof. Dr.
Leithauser konden ons tot hiertoe, bij projektie op matglazen scherm
(tot 20 X 30 cm.) voldoening geven, daar het beeld hierbij zelfs in
eene gewoon verlichte kamer goed kan worden gevolgd; want dit
mogen we bij het verwezenlijken der verbeterde televisie niet vergeten : de televisie-kijker zit niet in eene bioscoopzaal en kan in de
meeste gevallen voor de verduidelijking van het omroepprogramma
door het beeld, niet vergen, dat, tijdens heel de uitzending, van de
huiskamer eene « camera obscura» worde gemaakt. We mogen wel
zeggen dat voor dit probleem stilaan eene wenschelijke oplossing
naar voren komt, die, mits geene al te groote kosten, de individueele televisiekijkkast in een door het geheele huisgezin te volgen
beeldprojektor zal omzetten.
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6° Televisie in Kleuren is een vraagstuk dat zeer eng met de ontwikkeling van fotocellen en lichtbronnen-modulatie samenhangt.
Van de verschillende oplossingen: van Baird (met zijne drievoudige kleurzeefschijf), van Ahronheim, Andersen, enz., houden
we het systeem van Dr. lvens der Bell Telephone Laboratories,
nog voor het meest ernstig gebaseerde, en dat voor vele uiteenloopende televisieoplossingen eene aanpassingsmogelijkheid open laat.
11. Programma-problemen.
Alhoewel we na de beoordeeling van bovenstaande technische
vraagstukken zeker niet zeggen kunnen dat de televisie en de telekinema in haar huidig ontwikkelingsstadium eene iedereen voldoende
volmaaktheid heeft bereikt, moet toch de vraag worden gesteld, of
de uitzending van een eenigermate aantrekkelijk programma met
de ten onzen dienste staande middelen mogelijk is.
Ieder uitdrukkingsmiddel onzer gedachte (pers, omroep, film,
enz.), heeft zijne regelen en wetten, die zijn aanwendingsmogelijkheden bepalen en begrenzen. Televisie is nog niet zoo zeer een volledig zelfstandig uitdrukkingsmiddel geworden, doch brengt, bijzonder in verband met den omroep, reeds op dit oogenblik mogelijkheden naar voren, die niet onderschat hoeven te worden.
Naar ons oordeel, dat ten andere wordt gedeeld door de bijzonderste buitenlandsche technici (Dr. Banneitz, Thun, Leithauser,
Barthelemy, Marc Chauvierre, enz.) moet in de direkte studiotelevisie nog niet het ideale huidige programma worden gezocht.
Ten andere wanneer we eenige programma's in dien aard, als
daar zijn: Londen en Parijs P. T. T. ontleden, dan is daarin al heel
weinig leerrijks aan te stippen: balletdansen, zingende en sprekende
borstbeelden, af en toe eens onderbroken door een teekenaar, die
op het bord weinig duidelijke figuren in het krijt zet, een goochelaar
die weinig betrouwbare toeren uithaalt, enz., al onderwerpen, die
wellicht als ontspanning de aandacht gaande houden, voor de weinige
uren dat er gezonden wordt en voor een publiek van liefhebbers,
rasechte amateurs, die niet zoozeer een programma van uitstekende
levende beelden beoogen, dan wel de technische uitslag zelf. Zulk
programma eischt verder de gelijktijdige weergave van spraak en
muziek, wat voor het oogenblik nog op de moeilijkheid stoot twee
radiotoestellen noodig te hebben.
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De film daarentegen kan heel goed als stomme film voldoening
geven en daarbij als proefmateriaal bij uitzending en ontvangst
veel betere diensten bewijzen voorzeker, dan beroemde artisten,
die bij eene toevallige minderwaardige weergave van hun « modelfacies », tegen de omroep maatschappij nog een rechtseisch tot schadevergoeding zouden durven indienen.
Welke films zal men kiezen?
Eerste hoofdzaak is dat geene te ingewikkelde scenes worden
vertoond en dat de kontrasten sterk doorkomen.
Ter illustratie van het gesproken dagblad, worde best beroep
gedaan op het nieuwe, door de Fernseh A. G. ontwikkelde, « tusschenfilm-procédé », dat tijdens de laatste Berlijnsche Radiotentoonstelling vertoond werd. Zulke installatie omvat een filmopnamecamera, eene fotografische ontwikkelingskast en een gewonen telekinemazender. De filmkamera legt iedere uit te zenden gebeurtenis
vast op den band, die bliksemsnel alle fotografische bewerkingen
ondergaat, ontwikkeld wordt, gefixeerd en gespoeld. Het aldus bekomen negatief loopt daarna af voor den eenvoudigen telekinemazender, die voorzien is van een schijf met cirkelvormige gatenreeks.
De omkeering van negatief in positief beeld gebeurt langs elektrischen
weg in den beeldstroomversterker. Al deze verrichtingen gebeuren
zoodanig snel, dat tusschen opname en uitzending (dus ook ontvangst)
slechts 15 seconden verloop en ! ! Deze geringe vertraging brengt
voor deze uitvinding het voordeel der direkte opname van aktualiteiten, met daarbij al de voordeelen der filmuitzendingen. De interessante proefnemingen door ons tijdens verschillende uitzendingen
genomen, met doorloopende teksten, stelt verder eene mogelijkheid
open, die ook voor reklamedoeleinden nuttig kan worden uitgebaat.
Buiten het aktualiteitsprogramma, dat in een eenvoudigen vorm,
met weinig kosten de illustratie van een deel van het gesproken
dagblad kan voorzien, moeten we een tweede programmadeel beschouwen: « Kultuur- en Leerfilms ». Er bestaan reeds verschillende
leerfilms, die in het huidig ontwikkelingsstadium der televisie kunnen
worden gebruikt: ZÓÓ de bekende Ufa-Ieerfilms over uitheemsche
vogels, plantengeheimen, enz., zijn in hunne volle lengte bruikbaar.
Zoo ook natuurlijk de geteekende leerfilms, die een buitengewoon
interessant proefmateriaal daarstellen.
Het opluisteren en verduidelijken van voordrachten en lezingen,
zal van vele drooge en voor het luidsprekerspubliek ongenietbare
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onderwerpen, een gewild programma maken, want daarin vooral
is de televisie geroepen om als aanvulling van den omroep dienst te
doen.
Danslessen en gymnastiekoefeningen zijn daarbij een leerzaam
ontspanningsmiddel. Andere voorbeelden van denzelfden aard, als
de verbetering van het taalonderricht, door de juiste weergave der
mondbewegingen, het vervolledigen der weerberichten door aanduidingen op de weerkaarten en eenvoudige reportages vormen verder
een onuitputbaar programma voor lange jaren.
Daar waar het omroepprogramma zuiver ontspanning bieden wil,
kunnen televisie en telekinema ook hunne diensten aanbieden :
wie vergeet niet zijn ernst bij de luimige geteekende avonturen van
Felix De Kat en Mickey Mouse?..
Een minder voornaam deel zal de televisie voorloopig bij de
kunstprogramma' s innemen. Het zien van een viool virtuoos of pianist, zelfs niet, het meer aantrekkelijke der houding van den orkestmeester zal er veel kunnen toe bijdragen om het kunstkarakter van
het uitgevoerde meesterwerk te verhoogen.
Waar zij echter wel haren rol kan vervullen, reeds van nu af is :
bij de meer en meer in zwang komende luisterspelen, om zóó stilaan
met de ontwikkeling der techniek, de plechtige intrede voor te bereiden van het echte en volledige « Tooneel in de huiskamer»!!
Wie weet of met de meer en meer zich uitbreidende populariteit
der ultrakorte golf, deze tijd reeds niet in het onmiddellijke verschiet ligt en reeds opduiken kan vóór er een paar jaren zijn verloopen?!...

lil. Sociale Problemen.
Met dit alles moeten de lezers minstens het doorzicht hebben
opgedaan, dat we door de televisie aan den vooravond staan van
belangrijke omvormingen op kultureel gebied en dat we als Katholieke Vlamingen hiertegenover niet langer onverschillig mogen staan!
Want zooals Prof. Van der Mueren het laatst nog zoo wel uitdrukte:
« Televisie is met Radio de sterkste arm, die op den hefboom drukt
van den nieuwen tijd!
Schuwen we deze nieuwheid weer niet om haar mogelijk slecht
gebruik, we zullen intusschen worden overrompeld!» (I)
(1) J. G. R. Van Dyek : Radiovisie - Wezen en mogelijkheden. Inleiding van Prof.
V. d. Mueren.
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« Slaan

we er gauw de hand aan en geven we het goede voedsel
aan de menschheid, met deze nieuwe uitdrukkingsmiddelen, die
toch door hun eigen bewustzijn werden opgeroepen.»
Er is in Vlaanderen voor den Katholieken Omroep een programma uit te werken, dat lang niet tot de onmogelijkheden behoort :
vier, vijf lokaalzenders op korte golf, te Antwerpen, te Gent, te Kortrijk, te Leuven en te Hasselt, zouden een uitstekende energieverdeeling over heel het vlaamsche land waarborgen. De massa moet
worden wakker geschud en hiertoe moeten we van de vlaamsche
liefhebberswereld één groot televisielaboratorium maken!! Dit zou
ons vasten voet geven op een terrein dat een bolwerk worden kan
voor onzen katholieken strijd.
Eene tweede praktische mogelijkheid waarvan het belang bijzonder voor de hand ligt, biedt de hier en daar reeds officieel goedgekeurde Radiodistributie, welke niet enkel voor het akoestische programma dient aangepast, maar tevens de mogelijkheid moet voorûen
aan film en zelfs aan klankfilm-distributie te doen. Werkelijk biedt
zulke plaatselijke lijnverdeeling minder technische moeilijkheden
(vooral onder oogpunt der synchronisatie) dan de gewone televisieomroep.
Om het belang hiervan ten volle te beseffen, hoev~n we maar
even onze vorschende belangstelling samen te trekken op wat de
Soviets in dien ûn reeds verwezenlijkten en ter uitwerking planden.
Het Panrussisch Elektrotechnisch Instituut te Moskow is een der
best ingerichtte Televisie laboratoria geworden der gansche wereld,
waar koortsachtig wordt gewerkt aan de eindelijke verwezenlijking
van een der grootste Soviet-Kultuurplannen, nl. de Radio-FilmDistributie in alle groote steden van de Unie der Sovietrepublieken.
Verder werden reeds een hunner voornaamste omroepzenders,
Moskow Z. S. P. S. op 230 m. en daarbij een Ultrakortegolfzender
voor regelmatige televisie zendingen uitgerust. Dagelijks van 5 tot
7 uur O. E: T. op golflengte 5,80 m. smeden de Soviets hun wapen
dat ze weten te zijn van de grootste sociale (?) beteekenis.
Naast Rusland hebben ook Duitschland, Engeland, Frankrijk,
Italië en de Vereenigde Staten het belang der televisie begrepen.
Moge deze oproep volstaan, om ook in Vlaanderen de leiders
te nopen tot het begrijpen hunner verantwoordelijkheid.
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AAN Z. E. P. F. MORLION,
leider van DOCIP (Documentatie der Cinematographische Pers)
betuigt de redactie haren dank voor den raad en de gewaardeerde
medewerking haar bij de samenstelling van dezen bundel Filmstudies verleend.

Boekbespreking
P. KLOPPERS: In het Tooverrijk der Film. Uitg. N. V. Uitgeversmaatschappij,
Kosmos, Amsterdam.
Dit boek, aldus de schrijver in zijn voorwoord, "is bedoeld als lectuur voor hen
die men pleegt aan te duiden als bioscoopbezoekers, voor allen die nieuwsgierig zijn
naar wat er voorvalt achter de coulissen, in de wereld van de film.)) Elders, in deze
uitgave, vindt de lezer de volledige inhoudsopgave van Kloppers' werk; waaruit voldoende zijn aard en belang blijken.
'
Het boek bevat een honderdtal fotos en teekeningen.
W. B.
Monografiëen over Filmkunst: I. Het linnen venster, door MR. C. J. GRAADT
VAN ROGGEN. V. Duitsche filmkunst, door SIMON KOSTER. VI. Fransche filmkunst, door
Dr. ELISABETH DE Roos. VII. Amerikaansche filmkunst, door Dr. J. F. OTTEN. VIII. De
absolute film, door Dr. MENNO TEN BRAAK. IX. De Komische film, door CONSTANT VAN
WESSEM. Uitgave W. L. en J. Brusse's uitgeversmaatschappij, Rotterdam.
We kunnen deze reeks monografieën, waarbij o. m. nog hooren: De Nederlandsche
en de Russische filmkunst en een studie over de geluidsfilm door Lou Lichtveld, aan
de bijzondere aandacht van alle in de film belangstellenden aanbevelen. Ze zijn door
ter zake bevoegden, met zorg samengesteld en door de firma Brusse zeer mooi uitgegeven met een rijke keur van illustraties.
W. B.
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Bijvoeosel aan het Nr 12 December 1932 van (Dietsche Warande en Belfort)

L. S.
De dagelijksche redactie van Dietsche Warande en Belfort
bestaat voortaan uit :
M. E. BELPAIRE, MARNIX GYSEN, AUG. VAN CAUWELAERT en GERARD WALSCHAP.
De algemeene raad blijft samengesteld als volgt:
Prof. Dr. G. BROM, Dr. ERNEST CLAES, STEFANIE
CLAES-VETTER, L. DUYKERS, Ing. L. J. M. FEBER,
E. H. J. HALLEZ, conservator J. MULS, W. NIEUWENHUIS, Prof. Dr. J. PERSYN, staatsminister Dr. F. VAN
CAUWELAERT, ,Prof. Dr. H. VAN DE WEERD, DIRK
V ANSINA, E. H. Kan. Dr. TH. VAN TICHELEN.

***
Het volgend speciaal-nummer zal gewijd zijn aan SPANJE.
Het Januarinummer zal o.m. bijdragen bevatten van :
STIJN STREUVELS, Lou LICHTVELD (ALBERT HELMAN),
MARNIX GYSEN, MARIE KOENEN, JAC. SCHREURS,
ANTON VAN DUINKERKEN; en het eerste van een
belangrijke reeks artikelen over binnen- en buitenlandsche
politiek.

***
De exploitatie van Dietsche Warande en Belfort in Nederland en Koloniën zal van af I Januari a.s. rechtstreeks geschieden door het Beheer te Antwerpen, Lemméstraat, 12.

Naar de Ontwapening (r)
door Fernand Collin, Hoogleeraar.
II
Op 2 Februari r932 werd de Ontwapeningsconferentie te Genève geopend. Reeds voor dien tijd was het klaar dat ontzaglijke
moeilijkheden en meeningsverschillen den weg naar eene gezonde
oplossing versperden. Verscheidene Staten hadden vóór de opening
der Conferentie hunne opvattingen in memoranda bekend gemaakt.
En het bleek onmiddellijk dat die meeningen zeer uiteen-Ioopend
waren.
Het is dan ook niet zonder bezorgdheid dat men in vredelievende kringen uitzag naar de wending die de conferentie nemen zou.
De eerste zittingen werden besteed aan eene indrukwekkende
rede van Voorzitter Henderson, aan het samenstellen van het bureel, aan het uitwerken van een reglement. En gedurende eene volgende buitengewone algemeene vergadering aanhoorden de leden
der conferentie de petities, wenschen en besluiten van een groot
aantal private genootschappen, uit alle landen. Het feit dat de ontwapeningsgedachte in ruime mate weerklank had gevonden bij de
interJlationale openbare meening,. moest gewis bij de afgevaardigden
den wensch naar tastbare uitslagen versterken. Daarna begonnen de
Algemeene vergaderingen der Conferentie waarop de vertegenwoordigers der verschillende Staten de meeningen hunner regeeringen
nopens het ontwapeningsvraagstuk omlijnden.
Het blijkt ons niet wenschelijk in dit artikel een volledig overzicht te geven van de stellingen die te dier gelegenheid werden
uiteengezet. Meer klaarheid en orde kunnen in die verscheidenheid
gebracht worden door het aangeven van enkele groote voorstellen
tot de welke de andere zich in hoofdzaak herleidden.
Vele afgevaardigden spraken zich uit ten voordeele van het ontwerp verdrag opgemaakt door de voorbereidende commissie. Wel(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, nrs 7-8, 1932.
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iswaar werden hier en daar enkele kleine Wl)Zlgmgen voorgesteld,
doch over het algemeen bleek het dat er eene groote meerderheid
bestond om dit voorstel als grondslag der besprekingen te aanvaarden.
Verder spraken vele regeeringen den wensch uit dat bepaalde
wapenen geheel dienden afgeschaft, zooals de stikgassen, en andere
gassen, de onderzeeërs, de bombardementvliegtuigen, de bacteriologische wapenen, enz., over het algemeen wapenen, die zoowel
de niet strijders als de militairen in gevaar brengen.
Doch er waren gedurende de algemeene bespreking ook menige
voorstellen die geheel buiten het kader vielen van het voor-ontwerp.
In de eerste plaats moeten wij den eisch vermelden van de Centrale Mogendheden die geslagen uit den wereldoorlog waren gekomen: Al deze eischen komen in den grond hier op neer dat de Centralen een einde willen zien stellen aan de « deminutio Capitis»
die hen door de vredesverdragen werd opgelegd. Zij wenschten dat
onmiddellijk of ten minste geleidelijk de ongelijkheid die er bestaat
tusschen hunne bewapening en deze der overwinnaars zou worden
weggenomen.
Door de Duitsche afgevaardigde Nadolny werd dit voorstel
op zeer voorzichtige wijze uitgedrukt : Inderdaad de Duitsche voorstellen : afschaffing der conscriptie; verbod van aanbouw van oorlogsvliegtuigen, zwaar geschut en stormwagens ; beperking van de
tonnemaat der oorlogsbodems, is in feite niets anders dan het veralgemeenen van de verplichtingen welke te Versailles werden opgelegd aan Duitschland. De andere Centrale Mogendheden, nl.
Oostenrijk, Hongarië, Bulgarië, en Turkije, waren veel minder voorzichtig in hunne verklaring. Zij eischten klaar en duidelijk de gelijkheid in rechte en in feite van al de staten zonder onderscheid. Hier
werd dus eene gezamelijke poging aangewend om de vernedering
van I9I8-I9 te doen verdwijnen, niet door herziening der verdragen,
doch door het opleggen aan de overwinnaars van alle bedingen die
thans zoo zwaar wegen of den trots van het Duitsche volk.
Het Fransche voorstel, dat eveneens sterk afwijkt van het voorontwerp der ontwapeningscommissie, werd door velen aangezien
als een diplomatische zet, welke rechtstreeks tegen het voorstel
der Centralen gericht was. Het is mogelijk slechts een schijn. Doch,
in elk geval, die schijn heeft het voorstel in hooge mate van zijne
kracht doen inboeten. Het is wellicht daarom dat T ardieu, het
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noodzakelijk oordeelde te ontkennen dat het Fransche voorstel met
eenige politieke bijbedoeling werd gemaakt.
De voorstellen der Fransche Afvaardiging kunnen als volgt
worden samengevat :
I. Internationalisatie der burgerlijke Vliegdiensten : Alle vliegtuigen beneden eene bepaalde tonnemaat en al deze welke voor
oorlogsdoeleinden niet geschikt zijn mogen voortaan vrij worden
aangebouwd. De aanbouw van alle andere vliegtuigen is voorbehouden aan continentale, intercontinentale, en intercoloniale organismen, geplaatst onder het toezicht van den Volkenbond, die op hen
een bestendig recht van opeisching heeft.
Alle groote oorlogsvliegtuigen worden eveneens ter beschikking van den Volkenbond geplaatst, en kleinere oorlogs-vliegtuigen
mogen enkel worden aangebouwd door die staten die de verbintenis
aangaan ze vrijwillig ten dienste te stellen van den Volkenbond,
in geval van gemeenschappelijke actie.
In geval van luchtaanval mag de aangevallen staat zijn vliegmateriaal tot afweer gebruiken, op voorwaarde van onmiddellijk aan
den Volkenbond de opgave mede te deelen van zijne beschikbare
vliegtuigen.

11. Internationalisatie der andere bewapeningen: Het Fransche
voorstel voorziet verder eene gelijkaardige regeling voor het zwaar
geschut, de oorlogsbodems, met eene tonnemaat van meer dan
10.000 T.W. en der groote onderzeeërs.
111. Het oprichten van eene internationale politiemacht onder
het beheer van den Volkenbond, welke den oorlog moet voorkomen,
en eene eerste hulp bieden aan den aangeranden staat.
IV. Om dit programma uitvoerbaar te maken, worden verder
eene reeks politieke voorstellen gedaan : verplichtende arbitrage;
bepaling van het begrip « aanvaller»; welomschreven waarborgen
voor eene snelle beslissing van de organismen die over de macht
beschikken; het uitwerken van eene internationale rechtsregeling.
V. Daarbij komen nog bijzondere voorschriften voor het beschermen der burgerlijke bevolking : verbod van het gebruik voor
oorlogsdoeleinden van giftgassen, van bacteriologische of bijzonder
ontvlambare producten; verbod van luchtbombardementen op eenen
te bepalen afstand van het front, enz.
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Het voorstel wordt besloten met de volgende tekst :
« La conférence actuelle offre la plus haute occasion qui se soit
présentée depuis les origines, de choisir définitivement entre une
Société des Nations douée d'une autorité exécutoire et une Société
des Nations paralysée par des souverainetés intransigeantes. Le
choix de la France est fait. Elle demande aux autres nations de faire
Ie leur».
Het Fransche voorstel vond over het algemeen weinig weerklank. Het verkreeg enkel den steun van die Staten die wij gewoonlijk in de Fransche invloedsfeer aantreffen, zooals Polen) YougoSlavië, Rumenië, enz.
De andere mogendheden ontkenden niet het belang van dit
voorstel, en verklaarden zich bereid het aan eene ,diepgaande studie
te onderwerpen. Doch anderzijds wezen zij op de groote technische
moeilijkheden die eene onmiddellijke verwezenlijking bijna onmogelijk maken. En zeer gepast deden sommige overzeesche staten
opmerken dat dit ontwerp meer bepaaldelijk van Europeesch belang
was. Immers in Europa alleen kan eene militaire tusschenkomst
van den Volkenbond tijdig geschieden.
Wij zouden onrechtvaardig zijn ten overstaan van het Fransche
Ontwerp, indien wij blind bleven voor zijne groote waarde tot versterking van de volkenbonds-organisatie. Doch wij mogen ons wel
afvragen of het ten gepasten tijde werd ingediend en of het niet
eenigszins buiten het kader van het ontwapeningsprogramma valt.
Ten slotte zien wij in de Conferentie eene nieuwe gedachte opduiken, deze der kwalitatieve ontwapening. Wij treffen deze gedachte
voor het eerst aan in de verklaring van Minister Grandi, afgevaardigde der Italiaansche regeering. Zij werd nadien verder ontwikkeld
door de afgevaardigden van België, Denemarken, Turkije, Noorwegen, Nederland, Zwitserland, Egypte, Zuid Afrika, enz ....
Zij die de kwalitatieve ontwapening voorstaan, meenen dat er
een onderscheid dient gemaakt, tusschen deze wapenen welke een
uitgesproken aanvallend karakter bezitten en deze die vooral voor
de landsverdediging bestemd zijn. Men zal inderdaad onmiddellijk
inzien dat, bijv. eene vesting hoofdzakelijk een verdedigingswerk is,
terwijl een bombardement-vliegtuig in eerste instantie een aanvallend karakter bezit. De beperking der bewapeningen zou dan ook
in hoofdzaak de aanvalwapenen moeten treffen, en aldus in de ruimste mate de vrede bevorderen zonder de veiligheid te verminderen.
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Wel integendeel, de beperking der aanvalwapenen zou er veel toe
bijdragen om de veiligheid te verhoogen. De gedachte der kwalitatieve ontwapening had verder dit voordeel dat zij den eisch der
centralen eenigszins te gemoet kwam, en aldus een vergelijk tusschen de uiterste stellingen welke werden verdedigd, liet voorzien.
Na de meer plechtige voltallige vergadering werd de studie
van het vraagstuk der ontwapening voortgezet in den schoot der
Algemeene Commissie. Deze commissie, in het begin der conferentie
samengesteld uit al de eerste afgevaardigden der vertegenwoordigde
regeeringen, zou in meer beperkten kring, met grootere kans tot
slagen, trachten klaarheid te brengen in de zeer uitéénloopende
voorstellen en principiëele vraagstukken welke ter studie gelegd geworden waren.
De Algemeene commissie besliste dat het voorontwerp-verdrag
tot grondslag der besprekingen zou worden aangenomen, nadat eerst
een voorstel van de Unie der Sovjet-Republieken strekkend tot algeheele en volledige ontwapening was verworpen geworden.
Verder werd overgegaan tot het samenstellen van vijf commissies,
de eerste voor militaire zaken, de tweede voor vloot-problemen, de
derde voor vraagstukken betrekkelijk het vliegwezen, de vierde voor
de vraagstukken betrekkelijk de uitgaven van nationale verdediging,
en de vijfde voor de studie van politieke problemen.
Al deze commissies droegen een zuiver technisch karakter. Inderdaad de groote principiëele vraagstukken werden voorbehouden
aan de algemeene commissie.
Gedurende de eerste zittingen van deze commissies werd veel
tijd verspild aan het bepalen der dagorders en werkmethodes. Verscheidene vraagstukken werden van de eene of de andere technische
commissie naar de algemeene commissie verzonden en omgekeerd.
Het paaschverlof stond voor de deur, en nog was geen uitslag van
beteekenis bereikt. Iedereen voelde dat het zoo niet kon blijven
voortduren.
Ten slotte werd de volgende motie voorgedragen door de Amerikaansche afgevaardiging en door de algemeene commissie aangenomen.
« La Commission générale décide que : lorsqu' elle reprendra ses
séances Ie I I avril, soit elle même, soit la commission politique,
siègera sans interruption jusqu'à ce que des progrès suffisants aient
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été réalisés en ce qui concerne les décisions relatives aux questions
de principe, afin de permettre aux commissions spéciales de poursuivre leurs travaux avec fruit.))

* **

Deze schorsing van drie weken, bleek op de gemoederen een
gewissen psychologischen invloed te hebben uitgeoefend. Inderdaad
de gedachte der kwalitatieve ontwapening welke door verscheidene
afgevaardigden was vooruitgezet bij de inleidende algemeene besprekingen won gedurende de rustperiode meer en meer veld. Na de
heropening der Conferentie trad zij bepaald op den voorgrond, en
zij zal ten slotte bijna bestendig het voorwerp blijven der besprekingen.
Van den beginne af werden de debatten op praktische banen
herleid door een voorstel van den afgevaardigde der Vereenigde
Staten, den Heer Hugh Gibson. Deze laatste legde aan de Conferentie
een plan voor, waarbij drie wapenen welke een bijzonder agressief
karakter vertoonen, zouden worden afgeschaft, en hun gebruik verboden, nl. de stormwagens, de stukken veldgeschut van een kaliber
boven de 155 mmo en de stikgassen. De Amerikaansche diplomaat
deed daarbij opmerken dat de afschaffing dezer wapenen, wier vervaardiging zeer veel geld kostte, eene onmiddellijke en aanzienlijke
verlichting van alle oorlogsbudgetten zou medebrengen. En tevens
zou door dit besluit het overwicht van de verdediging op den aanval
hersteld zijn, wat het veiligheidsgevoel in ruime mate zou verhoogen.
Het Amerikaansche voorstel vond wel instemming, doch onder
een bepaald voorbehoud. Over het algemeen werd opgemerkt dat
het al te eenzijdig was, en alleen betrekking had op de bewapening
der veldlegers. Velen meenden dat de oorlogsvloten, en de luchtmachten een zelfde beperking dienden te ondergaan.
Doch het voorstel van de Vereenigde Staten stuitte vooral op
eenen hardnekkigen weerstand van we ge de Fransche afvaardiging.
Deze laatste deed inderdaad opmerken dat het Fransche plan betrekkelijk de internationalisatie dier wapenen, aldus geheel ter zijde
werd gesteld.
De Heer T ardieu welke eene speciale reis naar Genève maakte,
ten einde de kansen van de Fransche voorstellen te verdedigen sprak
daarbij eene zeer scherpe en spottende rede uit waarbij hij betoogde
dat het onderscheid tusschen de bewapeningen volgens hun aanvallend karakter eene onmogelijkheid was.
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Daarentegen werden door verscheidene afvaardigingen nog
andere plannen ingediend zoodat men ten slotte genood~aakt was
om de verwarring der besprekingen te voorkomen, alle ontwerpen
naar het bureel te verzenden, ten einde een dagorde te laten opmaken.

* **
De eerste vraag welke met het oog op de uitwerking van art. I
van het ontwerp ontwapeningsverdrag, aldus ter sprake kwam, was
de volgende : Zal de ontwapening in eenmaal geschieden, ofwel
geleidelijk in verscheidene stappen '/
De gedachte van onmiddellijke en algeheele ontwapening vond
weinig aanhangers: alleen Rusland, Duitschland en Turkije verdedigden het, en dan nog zonder overtuiging.
Ten slotte vond het voorstel der geleidelijke ontwapening, ingediend door de afvaardigingen van België, Denemarken, Spanje,
Esthonië, Noorwegen, Tcheco-Slowakije en Uruguay het meeste bijval. De volgende motie werd dan eenstemmig aangenomen: « Vu
les opinions exprimées, au cours du débat, à la Conférence pour
la réduction et la limitation des armements ;
« La commission générale estime que la réduction des armements,
telle qu'elle est prévue à l'article 8 du Pacte de la Société des Nations, devra être réalisée progressivement par des révisions se succédant à des intervalles convenables, après que la présente Conférence
aura accompli la première étape décisive de la réduction générale au
niveau Ie plus bas possible)l.
Vervolgens werd de vraag ter bespreking gelegd welke criteria
zouden dienen ingevolgd voor de beperkingen der bewapeningen.
Behalve Turkije en Rusland waren alle Staten het ééns dat in
deze zaak rekening moest gehouden worden met den toestand van elk
land in het bijzonder, en meer bepaaldelijk met de nationale veiligheid, en de internationale verplichtingen door art. 8 van het Volkenbondpact aan iedere Staat opgelegd.
Na de bespreking werd de volgende motie voorgelegd door het
bureel der conferentie met eenparigheid van stemmen, behalve deze
van Rusland, aangenomen :
« Vu les propositions présentées par diverses délégations concernant les critères de la limitation et de la réduction des armements ;
« La Commission générale déclare que, pour déterminer ces
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critères, les dispositions de l'art. 8 du Pacte de la Société des Nations
doivent être appliqué es et que, par conséquent, il faut réduire les
armements au minimum compatible avec la sécurité nationale et
avec l' exécution des obligations internationales imposées par une
action commune.
« I1 y a lieu, en outre, de tenir compte de la situation géographique
et des conditions spéciales de chaque Etat.
«( La Commission générale décide également que l' examen de
l'application de ces critères et des méthodes par lesquelles la réduction et la limitation des armements devront être effectuées sera incessament poursuivi sur Ie terrain politique.»

***
Eindelijk werd het voorstel der kwalitatieve ontwapening ter
bespreking gelegd. De dagorde was als volgt omschreven :
a) Application simultanée de la limitation quantitative et de la
limitation qualitative par interdiction de certains matériels ou de
certaines catégories d'armements;
b) Interdiction de certains matériels sous certaines conditions.
De afgevaardigde van Groot Britannië, Sir John Simon, nam
de verdediging van het voorstel der kwalitatieve ontwapening voor
zich. Hij deed uitschijnen hoe de gedachte reeds voorgestaan werd
door een aantal afgevaardigden op de voltallige vergaderingen. Ten
slotte stelde hij voor aan de conferentie de volgende resolutie te
stemmen (I) :
« Without prejudice to other proposals wich fall to be discussed
under later heads of the Agenda, the Conference declares its approval of the principe of qualitative disarmament - i. e. the selection
of certain classes or discriptions of weapons with a view to prohibiting by international convention their possession or use by any
State. »
Het voorstel van de Britsche afvaarding vond bij meest alle
afvaardigingen instemming. Alleen de F ranschen boden weerstand,
gevolgd door de Staten welke men gewoonlijk in de Fransche invloedsfeer aantreft. De houding van Frankrijk was geen zuivere onwil.
(1) Wij verkiezen den originee1en Engelsehen tekst boven den Fransehen. De
geamendeerde motie vindt men verder in het Franseh.
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Deze mogendheid kon nooit dulden dat het door haar voorgestelde
plan zonder grondige discussie impliciet verworpen werd. Zij moest
kost wat kost elke prejudicieele beslissing vermijden. De Heer Paul
Boncour wees er op bij eene eerste gelegenheid. En zijne opmerkingen bleken zoo gegrond dat de Heer T ardieu des anderendaags
kon bestatigen in zijne rede dat de motie derwijze was geamendeerd
dat zij de fransche wenschen volledig te ge moet kwam. De mogelijkheid van eene internationalisatie des aanvalswapenen, was er door
volledig open gehouden. Hierna volgt de tekst die met eenparigheid
van stemmen werd aangenomen (1) :
« La conférence déclare que, sans préjudice des autres propositions qui devront être discutées sous les rubriques suivantes de
l'ordre du jour, elle accepte Ie principe du désarmement qualitatif,
c' est-à-dire, Ie choix de certaines catégories ou de certains types
d'armes dont la détention ou l'usage serait, soit interdit à tous les
Etats, soit internationalisé, par la voie d'une convention internationale ».
. Hiermede had de Algemeene Commissie eene reeks beginselen
vastgelegd die voor technische uitwerking naar de bijzondere commissies moesten verzonden worden. Voornamelijk het vraagstuk der
kwalitatieve ontwapening gaf aanleiding tot eene grondige studie.
Ook besliste men dat de Algemeene commissie hare werkzaamheden
zou schorsen totdat deze technische commissies in dit opzicht hun
advies hadden gegeven (2).

* **
De bijzondere technische comrrussles begonnen alsdan den arbeid die hun door de Algemeene Commissie was opgedragen. Zij
moesten inderdaad bepalen welke wapenen een bijzonder aanvallend
karakter vertoonden, ten overstaan van de uitgesproken defensieve
bewapeningen.
(I) Het geamendeerde deel is cursief gedrukt (onderlijnd?)
(2) Hierna volgt de tekst der motie :
« 1° Toutes les réunions de la conférence et de ses commissions seront, comme
on ra suggéré, suspendues du 13 au 16 mai inc1usivement (congé de Pentecöte).
2° La Commission Générale suspendra ses réunions jusqu'à ce qu'elle ait reçu
des commissions spéciales les rapports sur Ie désarmement qualitatif;
3° Dans I'intervalle, les délégations s'efforceront d'arriver à un accord préliminaire sur certaines des questions de principe soulevées par I'art. I et qui n'ont pas encore été discutées.»
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Op eerste zicht zal het den lezer voorkomen dat deze opdracht
niet erg moeilijk kon zijn. Te Versailles, wanneer het er op aan
kwam Duitschland te ontwapenen, was men het spoedig eens geweest nopens de aanvalswapenen.
Te Genève ging het zoo gemakkelijk niet. Hier begint immers
de lange lijdensweg der conferentie. De besprekingen der commissies vervielen zeer spoedig in eene eindelooze vitterij. Geen enkele
afgevaardigde wilde toegeven dat de wapenen waarvan zijn land
het best voorzien was, een zuiver aanvallend karakter konden vertoonen.
De Heer Edouard Herriot schetste later den toestand zeer juist,
toen hij in de algemeene commissie verklaarde (1) :
« 11 y eut des heures ou l' on pouvait se demander si Ie verbe
désarmer n était pas, dans toutes les langues, un verbe irrégulier
qui n aurait pas de première personne et ne se conjuguerait qu au
futur. })
En het ging alom slechter en slechter. Het kwam aan velen voor
alsof er geen einde aan komen kon, en dat de conferentie in een
straatje zonder eind was versukkeld.
Het kwam zoover dat de regeeringshoofden welke te Lausanne
vereenigd waren voor de economische conferentie bezorgd werden
om den uitslag van de andere groote internationale vergadering van
Genève.
Er werd dan ook druk vergaderd onder de groote mogendheden om een uitweg te vinden die ten minste den schijn zou redden.
Te midden van al dat kleinzielig gedoe kwam, op 22 Juni 1932,
de verrassing van het voorstel Hoover. De Amerikaansche politici
hadden reeds lang genoeg van al dit gesjacher. En het kwam er anderzijds voor de Republikeinen op aan, tegen de aanstaande Presidentieele verkiezingen, op positieve uitslagen te kunnen bogen.
Het Hoover-plan stond dan ook geheel buiten de theoretische
besprekingen die zoo dikwijls te Genève de werkelijkheid uit het oog
deden verliezen. Zeer positieve voorstellen werden door de Amerikanen aan de conferentie voorgelegd. En indien de belangen der
Vereenigde Staten niet geheel verwaarloosd waren, toch gaf Hoover
een prijzenswaardig voorbeeld door zich, namens zijn land, tot
zware offers bereid te verklaren.
t

t

(I) Vergadering van 22 Juli 1932.
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Na eerst te hebben opgemerkt dat alle staten het ee'ns waren
dat de huidige conferentie tot een eersten grooten stap in de goede
richting leiden moest, stelde Hoover voor alle bewapeningen met
een derde te verminderen.
Voor wat betreft de landmacht dienden alle stormwagens, alle
scheikundige krijgsmiddelen en het zwaar veld-geschut volledig afgeschaft te worden. Daarenboven moest dit deel van het leger dat
niet hoofdzakelijk als politiemacht gold, eveneens met een derde
verminderd worden. Voor wat betreft het vliegwezen, zouden alle
bombardement-vliegtuigen afgeschaft moeten worden en elk luchtbombardement bepaald verboden; ook de vloot (het groote wapen
der Vereenigde Staten) zou eene gelijkaardige vermindering ondergaan : De tonnemaat der slagschepen, door de verdragen bepaald,
moest met een derde verlaagd worden; de tonnemaat der kruisers,
en torpedo-jagers met een vierde, de tonnemaat der onderzeeërs
met een derde, zonder dat de geheele tonnemaat der duikbooten van
gelijk welk land de 35.000 Ton mocht overtreffen.
Ten slotte deed de Amerikaansche President opmerken dat het
aanvaarden dezer praktische en concrete voorstellen ten zeerste
geschikt zou zijn om het geschokte vertrouwen te herstellen, en om
aan elk land de gelegenheid te geven ernstige bezuinigingen te maken.

* **
Het initiatief van Hoover werd veeleer koel onthaald. Alleen de
Italiaansche regeering betuigde zonder voorbehoud hare volledige en
algeheele instemming. De andere mogendheden, met inbegrip van
Engeland en Duitschland, hoezeer zij ook voor ontwapening gewonnen schenen, gaven slechts eene platonische goedkeuring onder allerlei voorbehoud. En nochthans het kwam er op aan een besluit
te treffen, vermits de vacantie periode voor de deur stond en dat men
de conferentie niet kon verdagen zonder eene beslissing te nemen.
Velen betreurden het ten zeerste dat de onderhandelingen welke
achter de schermen door de bijzonderste afvaardigingen werden gevoerd, zoo deerlijk in de war waren gestuurd door het initiatief van
Hoover.
Na een openbare bespreking van het voorstel, werden opnieuw
de wekenlange besprekingen gehouden tusschen de verschillende
groote afvaardigingen om het eens te geraken over eene motie die
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de vorderingen welke de conferentie tot dan toe gemaakt had, zou
vastleggen en aldus bij de herneming der besprekingen verderen
vooruitgang zou mogelijk maken.
De vrucht van dien langen arbeid was de motie Benès, wiens
lengte helaas niet in verhouding is met den mageren inhoud.
Het lijkt mij best den tekst van de motie Benès volledig te
publiceeren, en den lezer zelf te laten oordeelen!
I
«

La Conférence pour la réduction et la limitation des armements,

« Profondément persuadée que l'heure est venue pour toutes les

nations d'adopter des mesures substantielles et étendues en vue du désarme ment pour consolider la paix du monde, hater la reprise économique
et alléger les charges financières qui pèsent actuellement sur tous les peupIes;
« Soucieuse d'éviter une course à la puissance des armements à la
fois ruineuse pour les peuples et menaçante pour leur défense nationale;
« Rappelant ses résolutions des 19 et 20 avril 1932;
« Maintenant fermement sa détermination d'accomplir une première
étape décisive comportant une réduction substantielle des armements,
sur la base de l'article 8 du Pacte de la Société des Nations, et comme la
conséquence naturelle des obligations résultant du Pacte Briand- Kellogg;
« Saluant cordialement l'initiative que Ie Président des Etats- U nis
d'Amérique a prise en formulant des propositions concrètes tendant à
une réduction substantielle des armements par l'interdiction de certaines
méthodes de guerre, par la suppression de certains matériels et par des
réductions d'importance variabIe atteignant pour certains armements la
proportion d'un tiers;
« Considérant en même temps Ie projet de convention de la Commission de préparation, les déclarations et propositions faites à la Conférence par nombre de délégations, et les rapports et résolutions des diverses commissions de la Conférence;
« Décide dès maintenant, en s'inspirant des principes généraux qui
sont à la base de la déclaration du Président Hoover :
« 1° Qu'il sera effectué une réduction substantielle des armements
mondiaux qui devra être appliquée d'ensemble par unc convention générale aux armements terrestres, navals et aériens;
« 2° Qu'un but essentie! à atteindre est de réduire les moyens de
l'agression. ))
II
«

Conclusions de la première ph ase de la Conférence.

« La Conférence, constatant qu'un accord a dès maintenant pu être
réalisé sur un certain nombre de points importants, décide, sans préju-
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dice d'accords ultérieurs plus étendus, d'enregistrer d'ores et déjà les
mesures concrètes de désarmement qui suivent et qui sont considérées
comme devant faire partie de la convention générale à intervenir. Elle
décide en outre d'arrêter certains principes pour servir de base à de nouvelles réductions d'armements et de déterminer la procédure nécessaire
en vue de poursuivre activement ses travaux.
«!. Forces aériennes.
« La Conférence pleinement consciente du danger que pourrait faire
courir à la civilisation Ie bombardement aérien dans l'éventualité d'un
conflit futur, et déterminée à prendre toutes mesures pratiques pour par er
à ce danger, enregistre, dans la présente phase de ses travaux, les conclusions suivantes :
« 1° Toute attaque aérienne dirigée contre les populations civiles
sera prohibée de manière absolue;
« 2° Les Hautes Parties contractantes s'engageront à abolir entre
elles tout bombardement aérien, sous condition d'accord sur des mesures
à adopter pour rendre effective l'observation de cette interdiction.
(I Ces mesures devraient comprendre les suivantes :
« a) L'aéronautique militaire fera l'objet d'une limitation numérique
et de restrietions des caractéristiques des aéronefs;
« b) L'aéronautique civile sera soumise à une réglementation et à
une publicité intégrale. En outre, les aéronefs civils, dont les caractéristiques dépasseraient les limites fixées, seront soumis (sauf pour quelques régions ou un tel régime ne convient pas) à un régime international
capable d'empêcher efficacement l'emploi illicite de ces aéronefs.·
« 2. Forces terrestres.
« a) Artilletie terrestre.
« 1° Toute l'artillerie lourde terrestre dont les calibres seraient compris entre toute limite de calibre maximum fixée comme il est dit au paragraphe 2 ci-dessus et un calibre inférieur à définir sera limitée en
nómbre.
« 2° La Convention limitera Ie calibre maximum de l'artillerie terrestre.
« A la condition qu'une méthode efficace soit établie pour empêcher
la transformation rapide de l'artillerie sur affûts fixes en artillerie mobile, différents maxima pourront être fixés comme suit :
« a) Une limite maximum pour Ie calibre de l'artillerie de cote, qui
ne sera pas inférieur au calibre maximum de l'artillerie navale;
« b) Une limite maximum pour Ie calibre de l'artillerie des organisations défensives permanentes des frontières ou des places fortes;
« c) Une limite maximum pour Ie calibre de l'artillerie mobile terrestre (autre que l'artillerie employée pour la défense des cotes).
(I b) Chars de combat.
« Le tonnage unitaire maximum des chars de combat sera limité.
« 3. Guerre chimique, bactériologique et incendiaire.
« La Guerre chimique, bactériologique et incendiaire est interdite
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dans les conditions recommandées à I'unanimité par Ie Comité Spécial.
« 4. ContrOle.
« I1 sera institué une Commission permanente du désarmement ayant,
d'une manière générale, comme constitution et prérogatives, celles qui
sont esquissées dans la partie VI du projet de Convention de la Commission
préparatoire de la Conférence du désarmement avec telle extension de
pouvoir qui apparaîtra nécessaire à la Conférence pour permettre une
application effective de la Convention. »

III
«

Préparation de la seconde phase de la Conférence.

« La Conférence invite Ie Bureau à continuer ses travaux pendant
la période d'ajournement de la Commission générale en vue de rédiger,
avec la collaboration s'il est nécessaire, d'un comité de rédaction, des
projets de textes concernant les questiolls sur lesquelles l'accord a déjà
été réalisé et qui seront communiqués, aussitöt rédigés, à l'ensemble des
délégations. Ces textes seront ensuite soumis à la Commission.
« Les points qui exigent des études approfondies seront examinés
par Ie Bureau ou par les comités appropriés, avec I'aide des gouvernements intéressés, afin d'aboutir à des conclusions précises dès que la
Commission générale sera de nouveau réunie.
« Les questions qui seront soumises à ces études sont les suivantes :
« I. Effectifs.
« I1 sera effectué une stricte limitation ainsi qu'une réduction réelle
des effectifs.
« A cette fin, la Conférence invite Ie Bureau à examiner, avec Ie concours de telles délégations qu'il jugera utiles, la proposition du Président
Hoover concernant les effectifs. Ces études devront être conduites en
tenant compte, pour chaque pays, des conditions actuelles exigées par
sa défense ainsi que du nombre et du caractère de ses forces.
« 2. Limitation des dépenses de défense nationale.
« a) La Conférence décidera, à la reprise de ses travaux, en tenant
compte des conditions particulières de chaque Etat, quel système de limitation et de publicité des dépenses pour la défense nationale procurera
aux peuples la meilleure garantie d'un allègement de leurs charges financières et empêchera que les mesures de désarmement qualitatif et
quantitatif à insérer dans la convention ne soient neutralisées par des
accroissements ou perfectionnements des armements autorisés.
« b) En vue des décisions à prendre sous cette rubrique, la Conférence
invite la Commission des dépenses de défense nationale et son Comité
technique à poursuivre et à compléter Ie travail dont ces organes sont
chargés et à déposer aussi rapidement que possible leur rapport. La Conférence demande à son Bureau d'établir, sur la base de ce rapport, un
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plan qui atteigne Ie but envisagé, en prenant en considération les conditions particulières des divers Etats.
« 3. Commerce et fabrication des armes.
« Le Bureau créera un comité pour faire des propositions à la Conférence, dès la reprise de ses travaux, en ce qui concerne la réglementation à appliquer au commerce et à la fabrication privée et d'Etat des
armes et des matériels de guerre.
« 4. Armements navals.
« En ce qui concerne les propositions faites au sujet des armements
navals par Ie Président Hoover et les autres propositions relatives aux
armements navals, la Conférence invite les Puissances des Accords navals
de Washington et de Londres, accords qui ont déjà donné des résultats
importants, à se concerter et à faire rapport à la Commission générale,
si possible avant la reprise de ses travaux, au sujet de nouvelles mesures
de réductions navales qui seraient réalisables comme une partie du programme général du désarmement.
« En même temps, la Conférence invite les Puissances navales, autres que les signataires des accords précités, à prendre des dispositions
pour déterminer Ie degré de limitation navale qu'elles pourraient accepter en ayant égard aux Traités de Washington et de Londres et au
programme général de désarmement envisagé dans la présente résolution.
« Le Bureau sera ten u au courant du développement de ces négociations qu'il aura pour tache de coordonner dans Ie cadre de la convention générale en vue de préparer les décisions d'ensemble de la Commission générale.
« 5. Violations.
« Des règles du droit international seront formulées en fonction des
dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi des armes chimiques
bactériologiques et ilicendiaires et du bombardement du haut des airs,
et elles seront complétées par des mesures spéciales pour Ie cas de violation de ces disp.ositions.
« 6. Travaux futurs de la Conférence - Procédure.
(I En attendant la reprise des séances de la Commission générale,
Ie Bureau tiendra les délégations au courant de l'état des travaux.
« 11 lui appartiendra de fixer la date de la nouvelle réunion de la
Commission générale avec un préavis d'un mois. Cette réunion aura lieu
dans un délai maximum de quatre mois à dater de la reprise des travaux du Bureau, qui se réunira dans la semaine commençant Ie 19 septembre 1932.

IV

« Dispositions

générales.

« La présente résolution ne préjuge en rien l'attitude de la Conférence à l'égard de mesures plus larges de désarmement non plus qu'à l'égard
des propositions de nature politique présentées par diverses délégations.
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v
« Trève des Armements.
« En vue de s'assurer qu'en attendant la reprise des séances de la
Commission générale et durant la deuxième phase des travaux, aucune
Puissance ne prendra d'initiative susceptible de compromettre la préparation de la convent ion générale du désarmement, la Conférence décide de recommander aux gouvernements de renouve1er, pour une période de quatre mois à compter du premier novembre 1932, la trêve
prévue par la tésolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date
du 29 septembre 1931.»

Na het aanvaarden der motie Benès, waarvan deel V, door de
algemeene vergadering werd gestemd, ging de Conferentie uiteen.
Het eerste deel der onderhandelingen is hierbij besloten, en
het past dat wij thans een bilan maken van de bereikte uitslagen.
Men mag daarbij niet vergeten, dat de Algemeene Commissie
niet bevoegd is om besluiten te nemen welke bindend zijn voor
de betrokken Staten. Dergelijke bindende beslissingen kunnen alleen
getroffen worden door de Algemeene vergadering en enkel met
eenparigheid van stemmen.
Het geldt hier slechts eene aanbeveling gemaakt door de Algemeene Commissie aan de Conferentie. En die aanbeveling geschiedt
dan nog op zoo voorzichtige wijze, met zooveel terughoudende beperkingen dat de uitslag niet als bevredigend mag aangezien worden.
Welke beginselen werden dan ten' slotte door de Algemeene
Commissie aanvaard?
Vooreerst het princiep eener algemeene vermindering der bewapeningen. Niet alleen de aanschaffing van nieuwe wapenen wordt
verboden, doch men is het tevens ééns, dat de bestaande uitrustingen
moeten verminderd worden. Dit princiep wordt echter afhankelijk
gemaakt van het vervullen van gewisse politieke voorwaarden.
Verder meent de Algemeene Commissie dat deze bewapeningsbeperking op kwalitatieve wijze moet geschieden. De landlegers, de
vloot, en de luchtmacht zullen elk een aantal aanvalseenheden moeten inboeten.
Doch al deze maatregelen worden in zeer engen zin omschreven. Dit geldt voor het geheel der motie Benès. Wij zouden in elk
der paragrafen teksten kunnen aantoonen die de principiëele beslissing eenigszins ontzenuwen.
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Het meest typische voorbeeld is wel dit deel der motie dat
betrekking heeft op de luchtbombardementen :
« Les hautes parties contractantes, zoo luidt het, st engageront
à abolir entre elles tout bombardement aérien ...
Doch die woorden « entre ell es )) hebben juist voor doel de bombardementen tegen eigen onderhoorigen toe te laten. De Amerikanen
dachten inderdaad aan de Philip pi enen, en de Engelschen aan het
Noord-Westelijk gedeelte van Indië. Een weinig sarcastisch, doch
zeer juist, heeft men gezegd dat dit verbod enkel gold voor de blanken.
Vele andere deelen van den tekst zijn uitermate vaag. Cijfers zijn
heel dikwijls met zorg vermeden. Concrete verbintenissen zijn in
feite zooveel mogelijk ontweken geworden.
Tot nog toe hebben wij er enkel over geklaagd dat de uitslagen
zoo bitter weinig te beteekenen hebben. Doch er is meer. Meer dan
eens in den loop der besprekingen, en ook in de motie Benès zelf,
zien wij dat er eene strekking bestaat om de ontwapening te herleiden tot eene regeling, tot eene humanisatie van den eerst volgenden
oorlog. Wij vinden inderdaad bepalingen waarbij het gebruik van
dit of dat wapen, dat een bijzonder wreed karakter vertoont, verboden
wordt. Men denke aan de bepalingen nopens de luchtbombardementen, de stikgassen, de bacteriologische bommen, enz.
Het doel der ontwapenings-conferentie mag niet zijn den oorlog minder gruwelijk te maken, doch wel hem in zijn geheel te voorkomen. En het doel van het verbod om bepaalde wapenen te gebruiken moet zijn de conferentie toe te laten het bezit van dergelijke
wapenen volstrekt te verbieden. Het eene verbod moet de voorwaarde zijn en de aanleiding van het andere. Zooniet loopt de conferentie
gevaar geheel te verwateren. En de ondervinding heeft ons geleerd
wat dergelijke maatregelen beteekenen. Zijn niet de voorschriften
van de Conferentie van Den Haag, in den laatsten wereldbrand
eene doode letter gebleven '?
Daar ligt ons insziens het grootste gevaar voor het welgelukken
der Conferentie.
Het is dus niet zonder gegronde redenen dat wij herhalen dat
de motie Benès ons niet kan bevredigen.
Doch wij mogen anderzijdsch niet blind zijn voor den gemaakten vooruitgang.
Inderdaad wanneer de Conferentie in het begin van dit jaar
geopend werd, waren de vooruitzichten uiterst donker. Iedereen
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was tot de grootste teleurstelling voorbereid. Ware op dit oogenblik
de motie Benès gestemd geworden, dan zou iedereen getroffen geweest zijn door den gemaakten vooruitgang. Doch sedertdien zijn
de meeningen veel gevorderd. En dat is niet de minste verdienste
van de Conferentie. Zij heeft het vraagstuk tot grootere rijpheid
gebracht, en de geesten voorbereid tot belangrijke beslissingen.
Het heeft weinig gescheeld of de motie Benès werd verworpen.
Een achttal kleine Staten waaronder België, Tcheco-Slovakije, Nederland, Zwitserland e. a., deden de weegschaal in haar voordeel overhellen. Maar er was eene meerderheid in den schoot der conferentie
om meer te eischen. Een groot aantal afgevaardigden wenschen dat
men verder zou gaan in de goede richting. Enkele groote Staten
boden weerstand, en de motie Benès is voor hen het maximum
van wat zij thans kunnen toegeven.
De waarde van de motie Benès ligt voor ons juist daarin, dat
zij een miminum vertegenwoordigt, dat in elk geval zal verwezenlijkt worden. Geen enkele Staat heeft tegen gestemd omdat zij te
radicaal was. Zij die ze verworpen, deden het enkel omdat zij hen
te gematigd voorkwam. En verscheidene afgevaardigingen die de
motie stemden, deden het niet uit overtuiging doch slechts om tactische redenen.
Zij deden het omdat zij hoopten dat wat thans niet bereikt
werd, in de volgende zittingen zou mogelijk blijken, wanneer men
aan de groote Staten de mogelijkheid zou ~ebben gegeven de openbare opinie daartoe voor te bereiden.
Niet de tekst der motie Benès, maar de omstandigheden waarin
zij werd gestemd, geven ons het recht hoopvol de toekomst te ge moet
te zien.
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Arabesken
I
ADAM.

T usschen woekerplanten en nachtschade,
een donkere gestalte aan den horizont,
staat Adam tegen avond op zijn spade
en proeft voor 't eerst de aarde van zijn mond.
En ziet de vrouw, die zwaar en blond,
in haar gewaad van vale bladen,
kreunend de ar~en strekt naar een genade
die zij ten halve niet verstond.
Besef en zorg, arbeid en zure wind
hebben hun aanschijn ruw versneden;
maar van hun beider ziel en leden
bloeit tusschen beiden nu de bloem: het kind
en lachen stil en droef en hebben vrede.

823

11
EVA.

Zij was onder de bloemen schoon; zelf bloem
en pril genot en louter leven
heeft zij, door te naïeven lust gedreven,
haar sidderende hand geheven
en plukkende ook geproefd den doem
en is sindsdien, maar zonder roem
een droeve bloem gebleven.
JAC. SCHREURS,
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Fragment uit « Rietvelde

» (I)

door Dr. Albert van Driessche.
Het rythme der seizoenen ging over Rietvelde.
Ebbe en vloed beroerden de Schelde in de dubbele wisselmaat
van elken dag, met tusschen in de schijnbare rust van het doode
getij en den wekelijkschen sprong in den tijd van uur op uur.
Het uitzicht van hemel en aarde veranderde gedurig met den
groei en den bloei, het zaaien en 't maaien van graan en gewas. Het
leven volvoerde zijn gebakenden weg naar de onverbiddelijke wet
van komen en keeren. De jonge Rietveldenaren verdrongen de
ouderen van dagen en de jeugd was als spoedig gestegen boven de
vlakke lijn van het tanend voorgeslacht.
En nu waren drie studenten van Rietvelde te gelijk aan de
Hoogeschool ! Dat was wat. Nog nooit gebeurd! Daar werd ook een
Zondag over gepraat in de herbergen en in de winkels, als ze den
eersten keer, met hun studentenpet op; uit de Hoogmis waren gekomen.
Daar was vroeger wel al eens een geweest; maar dat was een
pastoor en die had geleerd voor iets. waar geen mensch iets van begreep. Die was nu voor het oogenblik professor aan het Seminarie
in Kannoniek Recht. Waarin dat feitelijk bestond, of hij aan de jonge
levieten het Evangelie leerde zingen of die met een kruin leerde biechthooren, daar bleef haast iedere Rietveldenaar het antwoord op verschuldigd.
Maar nu waren er eigenlijk drie echte studenten, jongens van
Rietvelde, met een broek en een frak aan lijk alle jongens van het dorp.
En die leerden voor iets dat de minste slimmerik onmiddellijk kon
weten wat er mee bedoeld werd en wat het om het lijf had.
Jules Van Hoogenbemde, de zoon van de Walhoeve, studeerde
voor landbouwingenieur; om te worden een van die fijne mannen
uit den boerenbond die u des Zondags morgens komen vertellen
over het beste plantgoed, den melkspiegel, de kwaliteiten van een
goeden springstier, sodanitraat en superfosfaat en de beste manier
komen aanleeren van uw spaarcenten te laten bewaren.
Arthur Van Mededaele leerde voor doktoor.
(I) Deze roman zal eerstdaags verschijnen.
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En de jonge meisjes bloosden er bij als ze er aan dachten, want
die zou dan later ook kinderbedden doen. Mar bij hun eigen vrouw
doen de doktoors dat niet en ge kondt er dan toch nog mee trouwen,
dachten de weinige burgersdochters.
Daar was eindelijk Mijnheer Alfred van den Burgemeester.
Die ging advokaat worden of juge, of toch een van die heeren
die al de wetten van buiten kennen, doch waar ge best maar niet
te veel mee te stellen hadt.
Aan de Hoogeschool hadden de drie Rietveldenaren niet veel
meer met elkander gemeens dan het dorp waar ze vandaan kwamen.
Arthur, de zoon van den ontvanger was er zelfs niet eens geboren.
Doch zijn vader, een knappe beambte, had vrijwillig aan alle bevordering verzaakt om te Rietvelde te kunnen blijven waar zijn vroeg
gestorven vrouw begraven lag.
Elk van hun drie was weldra zijn eigen weg gegaan, die voerde
naar een bepaald kringetje van kameraden of studiegenooten dat als
het water over den drenkeling toesluit en waarin de meesten hun
eigen persoonlijkheid voor een groot deel bij inboeten.
Alfred Van der Kelderen had zijn gezellen gevonden onder
een stelletje zoons uit hoogere burgerij waarmee hij van huize uit
was aangespannen en die hij in het grootstads college waar hij zijn
latijnsche klassen had uitgedaan, had leeren kennen. Ze woonden
op dure kamers in de bijzonderste straten der Hoogeschoolstad en
namen hun maaltijden in het voorname Restaurant. Ze kwamen
niet veel onder de massa der studenten; ze wandelden deftig met
hoed en handschoenen aan langs de lanen en door de parken en bij
slecht weer zaten ze des avonds in het groot café bij een tas thee
waar ze heel profijtelijk aan slurpten of een glas orangeade waar ze
met een stroopijltje uit zogen, een gezapig partijtje bak of een stomme
domino te spelen.
Jules Van Hoogenbemde, door het bijzonder vak dat hij studeerde, laveerde zoo een beetje buiten den grooten stroom waarop
de andere fakulteitstudenten rumoerig bewogen en waaraan Wijsbegeerte en Letteren maar vooral de Medikasters ebbe en vloed
verwekten. Hij had kameraden gevonden in zijn medescholieren die
uit de vier windstreken van het land en ook van overgrensche gewesten herkomstig waren.
Doch Arthur Van Mededaele, de kandidaat in de medicijnen,
vaarde met alle zeilen uit op de woelige zee van het groot studenten-
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leven die onrustig voortklotste aan den voet der stoere tempels der
wetenschap en langs de gulzige keldergaten der stamkroegen.

Nu en dan echter, om de maand of zoo wat kwamen de drie
Rietveldenaren toch bij elkaar op de vergadering van de streekvereeniging.
Alfred Van der Kelderen ging er heen zonder overtuiging uit
een soort medelijdende sympathie of omdat hij het niet laten dierf.
J ules van de Walhoeve beleefde er een avond van deugdelijke
gezelligheid, dronk er een stevige pint en trok zich daarna weer
min of meer terug in zijn afgelegen kwartieren.
Maar Arthur Van Mededaele leefde dat clubleven mede in
vollen geestdrift. Hij gedijde daarin als een wilg aan den waterkant.
Eens op een avond, na de gebruikelijke fuif waarbij Van der
Kelderen koel en onverschillig had zitten toekijken naar de uitgelaten jool van de andere studenten, doch waarbij Jules Van Hoogenbemde goed zijn deel van het vat je Munchener bier had gedronken,
stond Arthur Van Mededaele, die de bard van het gezelschap was,
op het verhoog en zong vol begeestering het slotlied waarmee ook
elke vergadering begon :

o Scheldestroom ! 0

Scheldestroom !
Hoe schoon zijn uwe boorden!
Gij trekt mij aan met sterk gebaar,
En draagt mijn droom ik weet niet waar
o Scheldest room ! 0 Scheldestroom !
Wij schenken u ons harte .•. !
Er zat gloed in zijn oogen en bewogenheid in zijn stem.
En nu stonden de drie Rietveldenaren nog wat na te praten
op den hoek van een straat.
Een drieste najaarswind kwam van de Waalsche heuvelen door het
Dijledal de stad inrennen doch hij liep weldra te pletter tegen het
scherpe dak van de Sint Pieterskerk. De nok van de hooge gebouwen
zat al verscholen in de zware duisternis die over de wereld woog.
« Een echt weer voor de waterhonden zei Jules ineens.»
Alfred keek hem een beetje hooghartig doch niet zonder mildheid aan.
« Waarom komt gij daar altijd bij mij mee voor den dag, Jules?
Ik heb ik daar toch geen schuld aan, zoomin als gij schuld hebt aan
wat van uwen kant is voorgevallen.»
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« Maar dat was toch geen proper werk van uw papa van die
meerschen zoo geniepig van voor mijn vaders neus weg te schoepen. »
« En als mijn zuster getrouwd is, zeg, was dat proper werk, dat
uw vader Vinus met dat vies gespan over het dorp zond?»
«

Wie zegt er dat mijn vader dat bevolen heeft?

Wel, iedereen!
Alle waterhonden zeker?»
« Komt, jongens, laat die kleine stommiteiten van ons achterlijk nest ginder achter.»
« Elke vogel bouwt zijn nest waar hij het hebben wil en het
is te hopen dat we allebei, gij op het hof ter Sparren, en ik op de Walhoeve het onze zullen bouwen en misschien Thuur ook. Zeg Thuur
het huis van den Notaris, dat waar nog iets voor u.
« Ge trouwt met zijn dochter en die vetzak zal toch niet lang
leven. »
« Er staat geschreven, kwam Thuur tusschen : Estote Sobrii
et vigilate ..• wat in vrije Vlaamsche vertaling en toegepast op de huidige situatie en de stemming waarin gij beiden, zoo als ik trouwens,
op dit oogenblik verkeert, zeggen wil : Ge zijt nog niet zat - past
dan op dat ge geen en zeever vertelt.))
« Neen maar, Alfred, kwam Jules terug, ge moet mij beloven
als gij op het Hof zijt en ik op de Wal hoeve en we zijn beiden heer
en meester dat ~ij mij de meerschen verkoopen zult.
Thuur, gij zijt er getuige bij. Kom Alfred leg uw hand in de
mIJne. »
« Toe Jules laat ons gaan slapen het is twaalf uur.»
« Nooit te laat om goed te doen. Alfred; kom geef mij uw hand
daarop!» Thuur hier! - kijk toe !»
Maar Alfred glimlachte en hield zijn hand in zijn overjaszak.
« Och daar zal nog zooveel water door de Schelde loopen voor
dien tijd.»
« Ja, en misschien door den dijk ook! Maar dan stoppen we de
goot weer op en geen enkele waterhond die er handen mag aan steken!»
« Mannen, luistert, zei Thuur, genoeg nu! Komt morgen avond
alle twee te half zes naar mijn kot - ik heb een verrassing voor u
beiden. »
«

« Iedereen?

***
Klokslag half zes klommen Alfred en Jules het draaitrapken

828

aan het einde van den witgoedwinkel op, recht naar Van Mededaelens kamer.
« Binnen! Alfred, laat uw aristokratisch lichaam neder op deze
sofa, zij is wel wat verkleurd in haar goedkoope pluche en haar
ingewand piept. Zij is uw voornaam achterwerk niet waardig; doch
die geeft wat hij kan is een eerlijk man!
Jules, stel u tevreden met dit demokratisch zitse1, halfslachtig
gebroed van een keukenstoel en een eetkamer dito, pure bourgeoisstijl, kenmerk : smakeloosheid!
Kapstokken? hier zie!))
Hij hing Alfreds bolhoedje aan den haak in de deur en zette
Jules' studentenpet op het glimmend kalotje van het half onttakeld
geraamte in den hoek.
« Pakt een cigaar ik heb maar een soort, dezelfde des Zondags als in de week. Ze zijn geteld tot op het einde van den trimester,
beleefd verzoek er dus geen op zak te steken -lucifertjes hebt ge
zelf meegebracht, hoop ik. Bier heb ik niet meer op mijn kot; de
gelegenheid maakt den dief en in de kroeg is het altijd versch.»
N u waren de drie Rietveldenaren gezeten in de kleine studeerkamer.
Over den lessenaar lag een geillustreerd boek van ontleedkunde
open, een reusachtig dijbeen met aanteekeningen in rooden inkt
rond de knobbels, er langs over een.
Arthur merkte dat Van der Kelderens niewsgierigheid geprikkeld was.
« Van 'nen struischen kerel hé, Fred. Ik denk niet dat het van
Janneken Teut is!)) Alfred begon in het boek te bladeren.
« Verboden vrucht, zei Arthur, ik wil geen vreemde zonden
op mijn geweten, en hij sloot het boek en borg het in de lade.
In een ivoorkleurig schelpje van een kinderschedel rustte een
stompje cigaret, wat assche en een aarden pijp.
Aan de wanden hingen overal goedkoope prenten gespijkerd :
Dempsey de wereldkampioen der boksers stak zijn zware vuisten
uit naar Dolores Del Rio, de filmster, die droomoogend tusschen
haar lange wimpers keek. Guido Gezelle's moede blikken rustten
gelaten op een Enge1sche kleurprent waarop een jonge khaki man
een schreiend meisje vaarwel kustte door het raampje van een ongeduldigen trein.
Tusschen de vensters een leuwenvlag met een kruisbeeld daarop.
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Arthur liet zijn makkers den tijd om alles in oogenschouw te nemen.
Intusschen maakte hij een klein rieten tafeltje ledig en haalde
zijn keerspan van zijn slaapkamer.
« Gedaan met inventaris maken, Alfred ? Het is hier natuurlijk
geen tentoonstelling van dekoratieve kunst. Mijn boudoir Pompadour en mijn Romeinsche badkamer zijn langs achter, aan den anderen kant van het gangsken. Alles in verhouding met het civiel
prijsken dat wij betalen.»
« Luistert nu mannen; twee dingen vraag ik u vooraleer wij tot
de eigenlijke werkzaamheden van dezen avond overgaan. Eerst en
vooral moet gij over het gebeurde - of nog te gebeuren liever,
zwijgen!
Tweedens, moogt gij geen schrik hebben van de dood!
Het eerste hangt af van de maat uwer vriendschap en het tweede
van den staat van uw geweten.»
« Ja maar! zei Alfred, geen dwaasheden, geef wat uitleg!
« Van dwaasheden of dergelijks is geen spraak. Ik heb u gezegd dat ik wat interessants voor u had, dat moet u volstaan. »
Maar die twee voorwaarden dienen stipt vervuld. Zijt gij bereid? Volgt mij dan.»
De twee kameraden wisten niet goed hoe ze het opnemen zouden. Doch Thuur liet hen geen tijd om te reageeren.
« Daar is echter nog een zaak, hervatte hij, waarover wij zekerheid moeten hebben. Doch daartoe is het noodig dat wij ons in betrekking stellen met het rijk van hiernamaals.
Het komt er namelijk op aan te weten of de geest van Vinus,
de moordenaar van de bult en de natuurlijke vader van J ulie den
Teut haar kind nog op de Stix vaart of op deze wereld nog verkeert.
En niet alleenlijk dat maar of hij niet in deze stad ronddwaalt.
Bevalt het u mannen het mysterie van het hiernamaals te benaderen? »
Hij zegde dat alles met een heiligen ernst over zijn gelaat en
met een plechtigheid in zijn stem die ze van hem' niet gewoon waren.
Alfred wilde opstaan en vroeg : « Zeg eens, houdt gij ons voor
den aap?»
« Geen kwestie van, vriend. De dingen die gebeuren gaan zijn
te ontzaglijk en het oogenblik zou kwalijk gekozen zijn voor de scherts.
Zit neer en wees kalm.))
J ules Van Hoogenbemde was eerst wat bleek geworden maar
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hij overmeesterde zijn emotie en zei gemaakt stout : « Ik geloof er
niet aan, doe maar op.»
Thuur stak de kaars aan, draaide de gloeilamp uit en schoof
het tafeltje tusschen hem en zijn vrienden.
« Komt nu alle twee bij het tafeltje zitten, dicht bij en op uw
gemak. Legt uwe handen er op; zacht maar vast, zonder duwen.
Zóó, wijd open gespreid, dat ons pinken en duimen raken, om een
ononderbroken band te vormen. Stil blijven zitten, een oogenblik
terugtrekken in uw zelf - kalm zijn! »
Meteen blies hij de kaars uit en wachtte.
« Licht, maar degelijk uwe handen laten raken, niet te hard
steunen, al uw aandacht concentreeren op het voorwerp van uw verlangens. »
Hij wachtte weer een poosje.
« Ik voel dat uw brein ontvankelijk is en met het mijne in harmonie. Zoo is het goed! Let op! Ik begin!»
« Is de geest van Livinus van Overtwater in deze stad aan de
Dijle aanwezig? Een klop! als hij er is, twee kloppen als hij er niet is! »
Hij hoorde het hart van Alfred Van der Kelderen die aan zijn
rechter zij stond bonzen.
« Een klop! twee kloppen!»
Daar ging ergens in de duisternis der kamer een vaag getik
als van een gehandschoenden vinger op een houten vlak•••
Een maal! twee maal!
« Kalm blijven niet verroeren! Nog een vraag.))
« Is de geest van Livinus van Overtwater nog op deze wereld?
Een klop als hij er nog is, twee als hij er niet meer is. »
Weer ging de zachte vingertik. Een - twee!
« Goed! handen van tafel ineens! Op!»
Thuur draaide het elektrische licht weer aan en meteen gmg
de deur van zijn kamer open.
Een makker kwam op zijn kousen binnen.
« Miel, gij zijt bedankt, pak een cigaar - doe uw schoenen aan
en kom binnen een half uur in den Gambrinus, gij hebt uw werk
goed gedaan en eenen demi verdiend.»
En gij mannen komt nu alle bei mee voor het tweede bedrijf. »
Van der Kelderen bleef nog wat verdwaasd zitten en wist niet
goed wat gedaan.
Maar Jules had zijn pet al op.
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« Kom,
« Maar

't zal zoo erg niet zijn zeker.»
zwijgen in elk geval!»
Ze gingen gedrieën een paar drukke straten door waar de voetpaden stormenderhand werden ingenomen door meisjes allerhande,
naaistertjes, modistjes, winkeljuffers en daktylos.
« Der Walkuren Rit!» zei Arthur, komt langs hier!»
Uit de eindeloosheid van de winterduisternis vielen van overal de Angelusklokken der vele kloosters in : uit een kerk waar ze
langs spoedden beproefde het fijn gezang van nonnen over de hooge
orgelklanken heen door de stil-gloeiende kleurramen naar buiten
te dringen in de avondstilte.
Wat verder rees een hoog konvent voor paters waar een rij
kleine verlichte vierkantjes stilte van studie vermoeden liet.
« Hier zit mijn biechtvader zei Thuur, tweede winket rechts als
ge binnen komt. Ten zeerste aanbevolen. Klienteel uitsluitelijk
vormlooze kwezels; nu en dan een studentenzonde daartusschen in
wordt gretig en in dankbaarheid aanhoord, dat geeft wat afleiding
en knapt den armen man wat op in de suffe karwei waartoe hij bestemd was. Zijn tevredenheid merk ik steeds aan de penitentie,
eenig en altijd : drie weesgegroetjes! « Abonné» zeg ik al van zoo
gauw het schuifke opengaat.»
Ze waren intusschen gekomen aan het uiteinde van een schraal
verlichte straat ver van alle autostank en tramgebel. Het gedempt
ruischende water over het ondiepe keienbed van een inktzwart rivierken droeg de stilte verder door tusschen de grillige achtergevels
der klein burgelijke huizekes waar hier en daar een gele lichtschijn
achter een neergelaten store, de verborgenheden van knusse leventjes
vermoeden liet.
« Zeg Thuur, wat zijt ge met ons van zin, vroeg Jules? »
« Zwijg ongelukkige! uw uur is nog niet gekomen. Overweegt
alle twee nog eens uw zondig leven, denkt aan de vier uitersten van
den sterfelijken mensch, verwekt in allen deemoed een akt van berouw, houdt in uw linkerhand uw paternoster en in uw rechter een
briefje van twintig frank.
O! Schrikt niet, het is niets te veel voor wat gij zult te zien krijgen. De plaatsen in den schouwburg voor een gewone vaudeville
zijn in verhouding tot het tragisch spektakel dat u te wachten staat
veel hooger.»
Meteen wilde hij bellen aan een klein bekopnageld deurken
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nevens een eigenaardig gebouw dat van onder in baksteen, van boven
bijna heelemaal in glas was gelijk het koorgedeelte van een kloosterkerk.
Maar een lange gestalte kwam haastig langs den gevel heen
glijden. Thuur nam eerbiedig zijn petje af en liep een eindje door.
Toen de professor weg was keerden ze terug.
(c Dat is de man die over leven en dood beschikt zei Thuur,
letterlijk en figuurlijk gesproken. Hij ontleedt de lijken en de studenten, de eerste ter hardsteenen tafel, de tweede bij een houten
meubel met groen tapijt. Een verschil is er, zij liggen er boven op,
wij zitten er achter, maar de vernietiging is dezelfde.»
Nu belde hij werkelijk.
Het duurde wat lang eer iemand kwam open doen.
Alfred en J ules wilden spreken.
« Sjut! zei Thuur : silentium strictissimum!
« Jules, doe uw pet met het onwaardig teeken der Boerologie
af en steek ze in uwen zak. Een bolhoed kan er door, dat is neutraal,
wees hij op Alfred.
Het deurke werd eindelijk geopend en in het licht van de gloeilamp verscheen een man met een rosse snor als een veeg dwars
over zijn bleek gelaat en een grauw gevlekte voorschoot aan.
« Staf, ik ben het met mijn twee kameraden voor die zaak waarvan ik u gisteren na de les gesproken heb.»
Hij trok een oog naar zijn twee gezellen en ze haalden hun
rechterhand uit den zak.
Staf veegde de zijn aan zijn schort en nam den milden handdruk zwijgend aan. « Doet algauw de deur toe en komt mee. De
professor is maar juist weg! Want dat hij dit moest weten! ik waar
mijn plaats kwijt en gij waart twee keeren gebuisd, mijnheer Van
Mededaele. »
« Zij maar gerust Staf, zei Thuur, wij zijn hem tegengekomen,
hij heeft zijn pantoffels al aan en hij zit met zijnen kleinen op den
schoot en wij, wij kunnen zwijgen als de strafste kommeer ! »
Het groepje ging nu zwijgend achter den knecht het groote gebouw om naar een langwerpig lokaal met groote vierkante ramen
waar een enkel lichtje brandde.
« Mementote ho mines quia pulvis estis» sprak Arthur plechtig : « Alfred, gij die nog latijn leert, is het korrekt?»
Maar Van der Kelderen aarzelde en bleef staan.
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« Kom aan man! niet versagen! jusqu'au bout!)) en hij duwde
de twee weigere kameraden naar binnen.
Over lange tafels hingen plooiloos neder grauwe, zwaar-natte
doeken waaronder de punt van een neus en de toppen van de teenen,
een menschelijke gedaante vermoeden lieten.
Hier was het ware rijk van de Dood. In haar domein was alle
vleesch even arm en luttel. Allen waren hier geëffend en aan elkaar
gelijk geworden in de uiterste schamelheid van hun onttakelde ledematen en leeg geplunderde holten. Tot zelfs de geslachten bestonden niet meer, want in de scherpe hoeklijnen onder de lakens, van
den neuspunt langs de platte borst en den ledigen buik, amper
over de harde knie bollen tot den nagel van den grooten teen waren
ze allen, hij of zij zonder onderscheid van vorm of seks.
Staf had intusschen een paar lampen aangedraaid en nu scheen
een heldere witte klaarte in de zaal.
In twee glazen kasten stond de heele geschiedenis van het lijdende menschdom ten toon gesteld : harde harten in wier donkere
kameren de onvoldane begeerten en het bezinksel van haat en nijd
onder den alcool bewaard bleven; grijze hersenklompen als onontwarbare kluwens waarin de verbroken draden van duizend ongesponnen kwade gedachten verstrengeld zaten; verschrompelde levers
waar al de bitterheid der geestelijke gal in gekristaliseerd zat; weigerige nieren die den stadigen vloed der verderfelijke humeuren in
de geweefsels hadden gestremd en opgehoopt; half weggeteerde longen waar de zweeragie van den laster vieze spelonken had ingewreten; monstervormige borsten waarin 't onthouden zog als een bijtend zuur een afschuwelijken woekergroei ter verdelging der nobele
cellen had verwekt; verkankerde baarmoeders, waarin de verwoeste
vruchtbaarheid was geworden een vreeselijke vloek en een ijselijk
torment.
Tusschen de kasten op schelven langs den muur stonden andere
bokalen met foetussen uit al de tijdstippen van een ongedateerden
ouderdom. Sommigen leken als dwergmonsters van een ongekende
planeet. Gebogen onder het ontzaglijk gewicht van hun enormen
kop, schenen ze de schamelheid van hun onnoozellijf meewarig te
bedroomen. Anderen droegen den schijn van Oostersche wijsheid
en boedhistische gelatenheid in het onnut van het bestaan; en de
grootsten vertoonden den zwaren ernst en den onbegrepen schroom
voor het mysterie van het onbegonnen leven op hun onvoltooid gelaat.
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Alfred bleef verstomd en geslagen staan.
« Een rare winkel niet waar, zei Arthur.))
« Is dat allemaal echt 7

« Hoe bedoelt ge 7 ))

(( Of het geen namaaksel is in was of in paraffine of misschien
van dieren afkomstig.))
(( Neen vriend! Herkomst gewaarborgd en in de archieven geboekt!
Uitsluitelijk menschelijk materiaal. Ho! de hospitalen leveren
stof genoeg met de gewenschte variatie daarbij.
Deze is nog maar de collectie van het grof werk, wat gij ziet
met uw bloote oningewijde oogen. In de lokalen nevens de zalen waar
de rijen ziekbedden staan, is er een dagelijksch festijn voor de gretige blikken van meesters en leerlingen die met glazen gewapend,
den strijd tusschen Leven en Dood tot in de diepste verborgenheden
van bloed en organen vervolgen.
Doch wat mij altijd prikkelt is de vraag hoe de Engel, die bij
het groot Spel van het laatste Oordeel aan 't bedrijf der Verrijzenis
des Vleesches met de regie van 't spektakel belast zal zijn, het aan
boord zal leggen om aan ieder te verrijzen kadaver het zijne te geven
en niets dan het zijne.))
Tegen den kalen witten muur hing een groot kruisbeeld en
daarrond stond in bloedroode en zwarte Gothische letters geschilderd (( Venturus est judicare vivos et murtuos!))
Een sterke formolgeur greep naar de keel.
Over een ouden gasarm hingen een paar versleten schapulieren
geel verschoten door de zerpheid van het doodszweet en twee of
drie tientjes van een blauw-bollekes paternosterken met roestige
kettingeindjes uit de klamme handjes genomen.
(( Hier is hij)) zei Staf en hij trok het laken weg.
Over het gelaat van den doode lag een geveinsde rust.
De kin met den bruinen stoppelbaard stak scherp vooruit en de
tanden waren onder de gespannen lippen op elkaar geperst.
(( Vin us!)) fluisterden Alfred en Jules tegelijk.
(( Ha! ge kent hem! Heb ik u niet gezegd dat ik een verrassing
voor u had! Hier zie! geen twijfel mogelijk.))
En hij nam den langen pezigen arm van het lijk; boven den pols
stond een tatouage L. V. O. in een krans van looffestoen, een nummer en een hart met een dolk doorstoken.
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« In die armen heeft hij Julieken vastgenomen en met die klauw
heeft hij Sooiken bij de keel gegrepen. De Heer weze den zondaar
genadig! »
Staf stopte een pijp en ging wat frutselen bij een bak met allerlei akeligen afval waar een ontvleeschde hand boven uitstak.
« Heeft niemand van u een leder vandoen om zijn scheermes
aan te zetten? zwetste Van Mededaele.))
« Niets zoo zoet als de huid van een redelijk schepsel Gods ... ))
Vooral van het zwakke geslacht en onder de dertig. Uit de dijen
worden de beste reep en gesneden. Gelooid, gedroogd en gespannen,
vijftig frank voor den binnenkant, dertig frank voor den buitenkant.
Zich te bevragen alhier bij Staf, zoover als de voorraad nog reikt. ))
Doch J ules en Alfred waren te zeer onder den indruk van het
oogenblik om den snoever te woord te staan.
Ze bleven een wijle roerloos en gingen dan voorzichtig langs
achter het lijk rond naar de deur toe.
« Wat is dit )), zei Alfred ineens?
Hij wees op de holte van Vinus' kop waar de scheel was afgenomen tot aan het voorhoofd, en de hersenen waren uitgehaald.
« Dat zal ik u straks vertellen, zei Thuur. Kom laat ons nu gaan,
het is genoeg. Wij zullen een gebed voor hem zeggen en een biertje
gaan drinken. Staf, ge zijt bedankt en op ons stilzwijgen kunt gij
rekenen. ))
Als ze buiten waren in de verlatenheid van de straat liepen ze
een eind sprakeloos van elkaar.
Alfred keek nog steeds in de bloedige pan van de schedelholte
die als een leeggeloopen schaal over den rand van de tafel hing.
Zeg, Arthur, hoe komt het dat hij maar een halven kop had? ))
« Dat heeft de Professor gedaan, man. Die wou weten welke
schade een val van precies elf meter vijf-en-tachtig hoog op een
cementen vloer, merk Picha, aan den zetel van iemand als Vinus
zijn verstand kan berokkenen.))
« Neen maar Thuur lach nu toch niet!))
« Maar ik lach niet het minst. De Professor zeg ik u heeft den
schedel afgenomen, en de hersenen er uitgehaald om te zien welke
letselen, makroskopisch en mikroskopisch aan dergelijk avontuur
verbonden zijn.))
« Welk avontuur?))
« Wel, u weet dat Vinus hier ook in het pensionaat was sedert
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zijn zaak met Sooiken den bult zaliger en Julieke den Teut. Welnu
hij is verleden Zondag als hij naar de kapel ging over de ballustrade
van het derde verdiep van 't gevang naar beneden gesprongen, vlak
voor den neus van de bewakers, met het gevolg waarvan gij u daar
straks rekenschap hebt kunnen geven.
Juistiets voor Vinus vindt ge niet Jules'? Maar zie! het verstand
komt voor de jaren niet. En nu wordt hij misschien nog een vraag
op het exaam'? Nu gaan we een glaasje drinken, gij moogt wel trakteeren. »

* **
In het hoekje bij het glazen draai portaal zat een magere bleeke vent
met blauwe schaduwen om zijn lippen op een harmonika te spelen.
Het was heel stil en schemerig in het café. Er waren geen gasten. En de man speelde voor zich zelf - heel mooi maar droevig.
Zacht als een schamele zucht haalden zijn dunne witte vingers met
de bloedlooze nagels de triestige melodie uit de fijne peerlemoeren
toetsen en de bassen onderlijnden somwijlen het snikkende rythme
als met een reeks van gesmoorde vloeken. De speelman hield zijn
moede oogen in de ruimte gericht, ver buiten de herberg, over de
straat, over de stad, over de wereld. Nu en dan slikte zijn scherpe
ademsappel die als de plompe bek van een vogel boven het blinkende
knoopje van zijn hemdbandeken uitstak, een zucht naar binnen.
Met zijn versleten schoen tikte hij voorzichtig de maat tegen den
ijzeren voet van het wit marmeren tafeltje waarop een uitlevend
cigareteindje zijn laatste rooklint vruchteloos trachtte vast te spannen aan de zoldering.
Twee kellners, roerloos als twee karyatieden, stonden onbeweeglijk onder den toog met gekruiste armen, wit-en-zwarte figuren
van een onzeggelijke banaliteit, hun verveling te verademen.
In het buffet was het overdreven décolleté boven de boezemweelde van de jufvrouw, een ergerlijk gebeuren in de melancholie
van het oogenblik. De gloeilamp brandde in haar donkere haren.
En de man speelde voort altijd maar even zacht en treurig.
« Harmonika-spel geeft mij altijd heimwee, zei Thuur, en een
zucht naar huis, naar Kermis in den zomeravond, naar ons Scheldeland en ik weet niet wat nog.
Hij dronk een fermen teug van zijn bier.
« Maar die man zal f'iet lang meer spelen : als die geen tuber837

kulose heeft, dan was Baudelaire niet geslachtziek en dit staat wetenschappelijk vast. Hij schijnt mij meer lucht in één haal in zijnen
trekzak te krijgen dan in zijn kapotte longen op een halven dag.»
Toen Van der Kelderen zijn tweede vermouth-met-koekje
voor zich staan had en J ules en Arthur hun tweede pint « dezen keer
met het schuim van onder » had hij den kellner bevolen, zaten ze nog
altijd sprakeloos met de ellebogen geleund op het tafelvlak uit te
staren en te luisteren naar de bittere klacht van de harmonika waar
geen eind aan scheen te komen.
« Garçon! Geef den muziekant een glas bier,» gebood Arthur.
Zijn twee kameraden schrokken lichtjes op uit hun gepeinzen
die van een zelfde punt vertrokken, van den ledigen schedel van Vinus, van daar afdwaalden naar ieders eigen gebied van huis en omgeving waar ze weer elkaar ontmoetten om weer naar de startlijn terug
te keeren.
« In een zaak als deze, zei Arthur, welke tusschen uw beider
vaders hangende blijft is er natuurlijk gelijk en ongelijk aan de twee
kanten. Doch als ieder van zijn kant onbevooroordeeld en zonder
vooringenomenheid zijn gezond verstand gebruikt en van zijn gelijk
en ongelijk wat af en wat bij doet zijn dergelijke dingen gemakkelijk
te herleiden tot hun ware verhoudingen.»
« Denkt ge dat, zei Van Hoogenbemde'? Maar de kern van de
zaak is dat mijn vader doodgaarn die meerschen had gekocht en dat
Alfred's papa ze heeft en ze niet meer lossen zal, nu minder dan ooit.
Al het andere wat daarvoor en daarna gebeurd is mag daartoe gebracht worden.»
Van der Kelderen zei eerst niets.
Maar de twee anderen keken hem vragend aan.
« Ja, sprak hij. Wat wilt gij dat ik voor het oogenblik doe. Doch
later kunnen wij nog zien.»
« Ja later, zei Thuur, en wie weet kan ik nog niet als bemiddelaar optreden,
Een pastoor en een dokter hebben altijd vijf voor, zei onze Pa
altijd. »
« En vijf van den laatsten slag, voegde J ules er aan toe.
Garçon geef ons nog een rondeken! Toe, Toe! Zulke dingen
als wij heden beleefd hebben komen niet iederen dag voor en blokken doen we van avond toch niet meer.»
« Prosit Rietvelde aan de Schelde!))
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Verzen
I
Een begenadigd mens
wist een bloeiend geheim :
hij zon op 'n vers
maar vond geen rijm.
Zijn hart was éen bloei
in 't plotse Licht
en mijmerend zocht
zijn ziel het gedicht.
En, ach! deze mens
om een dwaze rijm
verzweeg in zijn ziel
en hart het geheim.
Waartoe zich gesard
als 't rijkste rijm
van ziel en hart
God steeds zal zijn?
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II

Naar Uw beeld geboetseerd
in broze leem
droeg ik de tooi
van tn trots diadeem.
En stortte vaak
van het voetstuk af
huivrend om tt geluid
dat de paarlenval gaf.
Maar rees dan recht
in tt puin van leem en edelsteen
midden de milde schittering
die uit de scherven scheen.
Droeg ik te trots
de kroon van edelsteen
en brak mtn val
Uw beeld'? ach! neen! neen!
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III
Toen rustte God
ten zevende dag :
wijl zijn Hart voldaan
aan zijn Schepping lag.
Zijner drievuldigheid
godlike geest :
de Vader, de Zoon
en heilige Geest,
aanschouwde lang
't Licht en de mens
en schiep geheim
Zijn laatste wens :
weze een godlik deel
onzer Drievuldigheid
in hart en ziel
de mensen toegewijd.
Als d' eengeworden wens
der goddelike Drie
geviel de mens
de gaaf der... poëzie.
ALBE.
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Het Toerisme in onze Literatuur
door Dr. Felix Rutten.
Het reizen om het reizen zelf, is iets van deze eeuw. De tijden
der volksverhuizing schijnen weergekeerd. Men wil nu eenmaal,
na een tijd van daagschen arbeid, uitpuffen in een andere omgeving,
al is dat niet altijd voor lang. Zoo hebben ons de reisvereenigingen,
na het uittrekken « en détail », zelfs het toerisme « en gros» bijgebracht.
Voor het minste deel der vakantienemers wordt het een studiereis;
voor de meesten is het tijdverdrijf en vermaak.
Van ouds zit den Nederlander, die de zee in erfpacht kreeg,
het varen in het bloed, - al kennen wij óók in ruime mate « de beste
stuurlui aan wal». Maar met het vaardersbloed won oud-Holland
zijn kolonies en zijn zeeroem, al werd daarvan ook heel wat ingeboet.
Zijn ondernemingsgeest zocht door alle eeuwen nieuwe banen; die
bouwde Amsterdam op Poolsche palen, en liet Hollandsche namen
- met Jan Maayen - op Groenland; hij stichtte Batavia en NewVork. Onze kooplieden gingen niet eens altijd de zeehelden achterna,
waar de Ruyters bezem de baren hadden schoongeveegd : zij wezen
hun vaak zelfs den weg. En met dezen ondernemingsgeest, die niet
minder aasde op roém dan op rijkdom, kreeg heel de eeuw een sportief karakter.
Nog altijd had Rome, en ook Jerusalem, vromen getrokken tot
bidden en boeten. Maar wanneer Petrarca nu de eerste is, die een
berg bestijgt om het genot van het uitzicht, wordt daarmee den
dichters een voorbeeld gegeven en is het toerisme geboren. Nu
gaat het Renaissancistische Zuiden, dat tot dan toe niet dan bedevaartgangers kende, die litanieën zongen, ook andere lofliederen
hooren, wanneer humanisten en schilders thans op hun beurt, het
pelgrimeeren hebben geleerd, met paletten en perkamentrollen onder den arm.
Aanvankelijk trokken de bergen de noorderlingen niet aan,
zooals de verre kusten ze tot nu hadden verlokt. Zij voelden zich
wel met de baren, maar niet met de bergen verwant. Als de plattelanders daarnaar opzagen, voelden ze pijn in den nek. Toen de trek
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naar Italië in het begin der XV e eeuw een verschijnsel werd, was
Italië's geleerdheid, - niet zijn natuurschoon, en niet zijn volksleven, - de magneet die de Nederlanders aantrok. Het was niet zijn
rijke bodem, maar de grond der Latijnen, dien men er zocht : wie
Italië niet gezien had, gold niet voor een man der wereld; maar met
dit Italië bedoelde men het Humanistisch wereldcentrum. Zoo was
Erasmus, die te Turijn doctoreert, naar het Zuiden getogen om er
Latijn en Grieksch te spreken met geleerde heeren, en om volledig
humanist te zijn. Het Italiaansch versmaadde hij. En de volksdichter Huygens schrijft Latijnsche gedichten.
Anders was het met Pieter C. Hooft. Deze leert in Italië het
sonnet hanteeren, naar het voorbeeld van Petrarca en Bembo; en
hij vond er voorbeelden voor zijn historiekunst, zijn herdersdicht
en zijn brievenstijl. Maar leerde hij er ook toerist-zijn, naar het
voorbeeld van zijn meester? Uit zijn « Reisheuchnis » blijkt genoeg,
hoe weinig hij er zich esthetisch ontwikkelde, al zwierf hij er drie
jaar rond. Daar onze N ederlandsche classici er zich vooral in de
bibliotheken begroeven, kon het zonnig Ausonië moeilijk voor hen
een openbaring en een weldaad zijn. Om hun liefde voor de letteren,
bleven zij er blind voor de kleuren. Om de oude godenbeelden,
zagen zij er het nieuwe leven niet. En daarenboven kwamen zij er
nauwelijks zonder vooringenomenheid, als Reyer Anslo die er
Roomsch werd. Huygens' inzicht blijft beëngd door papenvrees ;
evenals Jonker van der Noot vroeger, bekijkt ook Marnix van Sint
Aldegonde de Eeuwige Stad als het apocalyptisch Babylon.
Johan van Heemskerk studeert te Bourges, Rudolf Agricola
te Pavia en Ferrara, Stalpaert van der Wielen te Rome. Met Reyer
Anslo was Arnoud Hooft, de zoon van den Muider Drost, hierheen
getogen, en Isaac, de zoon van professor Gerard Vossius. Jan Six
van Chandelier volgt er hen met van Mander en anderen. Maar
in hen bespeurt men nog geen druppel toeristenbloed. Wat haalden
zij er meer dan letterwijsheid en geleerdheid? En beleefden zij,
die jonger en onbevangener waren, er meer en beter misschien het
bloeiend leven der eeuw, voor zoover het niet stoelde op het herboren heidendom? Zonder geestdrift was er Dirc Potter al van teruggekeerd; Matthijs van der Merwede van Clootwijk, naar het
Zuiden gegaan « om te leeren wat Italië ende d'Italianen zijn ll,
noemde ze, naar pater Molkenboer aanhaalt : « Uytschot van de
Gotten, die me als Swynen hoort te kotten.»
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De eerste die een begin van Nederlandsch toerisme in Italië
vertegenwoordigde, was Vondels broeder Willem. Zeker, van Mander was er met zijn oogen geweest : daarvoor was hij schilder; maar
Wi1lem van den Vondel was er met zijn ziel, en zóó dus veel méér
en veel werkelijker dan Hooft vóór hem. Negen maanden liep hij
college te Siëna, drie jaar zwierf hij door Italië rond; te Rome knielde hij voor Urbanus VIII. Buiten het humanisme om, bracht deze
jurist, als eerste Nederlander, iets van Italië, van het land en zijn
schoonheid, mee thuis. De eerste beschrijving eener Rome-reis,
die in onze literatuur haar plaats vond, was van zijn hand. Een
gedicht van Wi1lem bleef ons in de vertaling van Joost bewaard.
Maar met zijn Italiaansche brieven naar huis, is ook zijn dagboek,
sinds I750, spoorloos verdwenen. Wanneer er nu iets van den Italiaanschen luister, van de groote pracht van Rome vooral, door onze
XVIId'eeuwsche letteren straalt, dan is dat in de verzen van Joost
van den Vondel, daar deze een glimp daarvan had opgevangen uit
Wi1lems proza en gesprekken. Kiemde Vader Vondels vereering
voor Urbaan trouwens niet uit Wi1lems roomsche ervaring? Deze
ervaringen moeten als het klankbord geweest zijn, waarop Joost
zijn gouden snaren spande. Hoe beklagen wij het, dat de dure reis,
die aan den jurist overigens niet slecht besteed was, niet ten deel
mocht vallen aan den poëet, zijn broeder. Maar de handelaar was
gebonden. De kousenkoopman bleef thuis in de Warmoesstraat.
Intusschen konden de groote heeren onzer letteren zich iets
voor hun ontwikkeling veroorloven. Cats steekt twee maal de zee
over als gezant naar Engeland, en Huygens ziet, eveneens als gezant, zoowel Londen als Venetië. Dirc Potter was grafelijk secretaris
geweest; de Fries Agricola is met een gezantschap naar Innocentius
VIII meegegaan; Reyer Anslo werd secretaris in dienst van een
kardinaal. Justus van Effen zou nooit zijn « Spectator» geschreven
hebben, had hij ook op zijn beurt geen post bekleed als gezantschapssecretaris. Zoo werden Engeland, Frankrijk, Italië door Nederlandsche dichters bezocht: maar de reis raakte hun ziel niet, en hun toerisme bleef nog buiten hun kunst.
Dan speelt het toeval een wonderlijk spel met onzen dichtervorst. Deze, welhaast de eenige der groote zeventiend' eeuwers, die
zich alleen met Amsterdam vergenoegen moest en een reisje naar
Keulen, - of hij ook Brugge zag, is niet eens zeker, - gaat nu plotseling scheep voor Denemarken : zelfs twéé maal, volgens getuige-
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nis van Brandt. Maar het was geen reislust die hem dreef, geen
romantiek die hem aanvoer: geen verlangen naar een nieuwe schoonheid of wetensdrang. Het moet wel harde noodzaak geweest zijn, die
den ouden man noopte tot dezen maatregel ({ om zijns zoons schulden te innen», naar Brandt opmerkt : ({ daer hij weinig genoegen
vondt». Dat dit zoo was, liet Vondel blijken door zijn bekende verzuchting : ({ 0 God wil mij verlossen, van dese Deensche ossen».
Wellicht was zijn hart te zeer door leed bezwaard, dan dat toeristieke vreugde er in kon opbloeien tijdens deze reis. En waren de
seizoenen der geestdrift niet voorbij voor hem'? ({ Ick sloot een ring
van tienwerf seven jaren... »
Maar zoo geen nieuwe kunstenaarsvreugd in zijn oud hart
ontwaakte, zoo bleef Vondel op deze reis toch niet zonder troost.
Daar Vondel twaalf jaar te voren al opgezocht werd in Amsterdam
door Huig de Groot, als gezant van koningin Christina van Zweden, is het wel mogelijk, dat men hem te Kopenhagen aan het hof
ontving. De namen, in de verzen dezer Deensche dagen weerspiegeld, laten raden dat hij er eervol bejegend werd. Karel van Mander,
kleinzoon van den schrijver van het ({ Schilderboek», portretteerde
er Vondel, grijs en vermaard.
Een kleine bundel ({ Parnas aen de Belt» was de vrucht der zeevaart van I657. De naam van Kroonborg, in deze bladzijden verspreid, was alles wat van Denemarken als zoodanig gewaagde. Méér
rimpelde er niet in zijn verzen onder den adem dezer Noordzeereis.
Geen vlaag van nieuw geluid, te Kopenhagen opgestoken, voer met
den wind mee, die Vondel thuisbracht aan het IJ. Geen openbaring
eener vreemde cultuur, geen nieuwe ontroeringen. Kon hij dan nog
méér wereldburger worden dan hij al was, cosmopolitisch in zijn
alzijdige belangstelling'? Alleen de toeristieke vreugde ging aan hem
voorbij. Vondel had geen ontdekkingen gedaan, of was niet geroerd
door het nieuwe dat hij geûen had. Voor jonge estheten, die aasden
op nieuwen schoonheidsbuit, opende deze reis geen nieuwe perspectieven. Er waren geen nieuwe bronnen aangeboord, geen vergeûchten ontsloten. De romantiek, - ({ als gemoed genomen : vlucht
uit de werkelijkheid», naar het woord van Verwey, - zou eerst
veel later haar wieken spannen.
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lijkte onze Nederlandsche literatuur. Zij schoeide zich naar fransche
en spaansche voorbeelden. Niet uit het leven puurde zij, maar uit
het leerboek. Zij kommerde zich om geen vreemde volkeren, en had
met letteren genoeg. Zij liet den wind waaien en de kleuren bloeien
op vreemde stranden, en sloot zich op in haar vaderlandsch binnenhuisje. De gezantschapsreizen der gebroeders van Haren gingen
niet verder dan tot Brussel en Aken. Een N ederlandsch dichter
kreeg eerst iets van een wereldburger, toen hij, - Wi11em Bilderdijk,
- uit het eigen land verbannen werd. Onze poëzie had geen aanleg om cosmopolitisch te worden, toen de natie op geen zeehelden
meer boogde. In de aderen van den Portugeeschen Jood Da Costa
was het warme avonturiers bloed bekoeld : den protestantsch geworden vaderlander dreef het niet metterdaad naar lauwer zuidelijke
stranden, toen Chateaubriand naar het Oosten en naar Amerika
toog, en Goethe naar Italië ging. Goethe voelde het lichten van een
nieuwen tijd over de daken van het Straatsburger Münster slaan.
Herder hoort het lokken van de nieuwe geluiden van alle zijden.
Lamartine bereist Palestina en droomt op de Napelsche kust. Alleen
het zwervende leven gaf aan Bilderdijk eenige overeenkomst met
Byron; maar hij was wel verre van een triomfantelijk Child Harold,
en de ballingschap maakte geen Shelley van hem en doopte hem
evenmin tot {( Weltkind ».
Onze literatuur die met de groote heeren der XVIIde eeuw te
paard gestegen was, vluchtte met de predikanten der XVIIIde en
XIXde in de studeerkamers en de sfeer van het eerzaam woonvertrek. Feith renteniert op Boschwijk, en Staring, de doctor juris van
Göttingen, op den Wildenborch. Bellamy sterft jong. Pieter Nieuwland, van der Palm en Jacob Geel leeraren thuis. Alleen Kinker
wordt professor te Luik. Helmers bezingt de Hollandsche zeevaarders, met beide voeten op den vasten wal, en T ollens schildert het
Noorderlicht als was het een vuurwerk op de Maas. Van Alphen
tuurt op den vaderlandschen sterrenhemel. Adrianus Bogaers verlaat de rechtbank te Rotterdam niet, als hij met Heemskerk naar
Gibraltar vaart. Van Zeggelen bezingt Californië in zijn theekoepeltje ;
hij kon {( Pieter Spa» berijmen zonder zelf met hem naar Engeland
te gaan. Van Lennep, verheugd over de opname van zijn {( Pleegzoon» te New-York, zit aan huis gebonden door zijn historische romans, zijn Vondel-uitgave en zijn kamerlidmaatschap. Koetsveld
en Ter Haar, Heye, Bosboom- Toussaint, Beets, Hofdijk en Ten
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Kate zijn honkvaste vaderlanders, die wel wat vreemd hebben opgezien, daar zich ook een kostschoolhouder te Londen, de schoolmeester Gerrit van de Linde, wist binnen te smokkelen in de Nederlandsche letterkunde.
Daar is in heel de literatuur van de tweede helft der XVIIIde
eeuw een weemoed en een droefheid over de steenharde werkelijkheid, die allen blijden, opgewekten levenszin uitsluit. Het gemoed
dier eeuw lijdt aan het leven. Een stroom van sentimentaliteit golft
over het geslacht van toen, dat deze verteedering ook weer afleert,
- trouwens meer mode dan echtheid, overgewaaid uit Klopstock
en den Göttinger Musenalmanach. De omstandigheden werken deze
vernuchtering in de hand, als de verstandelijkheid blijft bovendrijven. Waaraan zich bedrinken, als alle vaten leeg zijn'? De heele
natie was leeg. Men heeft onzen Parnassus van toen een « zeurende
kinderschool » genoemd. Na 1813 gaan alle zaken slecht. De misdeelden van vroeger zijn de nieuw opgekomenen van nu, en deze
zullen het geestelijk peil niet verhoogen. Het leven is zonder wiekslag. De nieuwe idealen zijn soberheid, eenvoud, huiselijk leven,
nederigheid en tevredenheid. Zoo bracht de berooide staat der financiën dat mee. Men berijmt een « ledigen stoel», een slapend
kind of een gevallen meisje. Konden de brave burgers van toen wel
anders dan eenvoudig leven'? In de engte waarin zij zich opsloten,
waren zij hard, kleindenkend, zelfgenoegzaam. Benepen chauvinisten, die in het materiëele verzonken. Om de politieke onmacht
bleef de welvaart uit; tevreden was niemand.
Maar dan beginnen zich nieuwe stroomingen af te teekenen
in het godsdienstige en politieke leven. In Bilderdijk heeft men de
romantiek gespeurd. Er is « reveil» geblazen. Persoonlijkheden
nemen vaster omtrekken aan. Gesloten vensters worden opengegooid. Reeds was het geslacht van '40 opgegroeid. Beets neust in
Engelsche boeken, en Ten Kate in allerhand vreemde literatuur.
Maar om den voorjaarswind die opstak, stapten de dichters nog
niet uit hun kamerpantoffels. Met Lodewijk Mulder, met Hendrik
Jan Schimmel en de Genestet zit de vaderlandsche poëzie nog bij
den veiligen haard. Doch de Gidsmannen zijn geboren : Bakhuyzen
en Potgieter. Deze werpen de pruik af, slaan de deuren open en stormen de wereld in, waar de verte ze roept. Alberdingh Thijm echter,
tien jaar nà hen, weet nog niets door eigen aanschouwing van het
buitenland : zijn zoon die zijn biograaf werd, vertelt hoe zijn vader
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zich door het Oosten beïnvloed wist door Mevrouw Schneider, en
door het Westen in den persoon van James Weale, terwijl Frankrijk
hem daagde met Henri de Bornier, toen deze den vertaler van zijn
« Fille de Roland» in Amsterdam bezocht.
Potgieter van 1808, Bakhuyzen van 1810; dan volgden Douwes
Dekker, Busken Huet, Vosmaer, Gerard Keller, Allard Pierson,
Jan ten Brink, dr. Wap, Simon Gorter, Carel van Nievelt, Schaepman, Emants, WinkIer Prins, - het geslacht vóór Perk. En tJ.let
hen werd de Nederlandsche literatuur weer cosmopolitisch. Dan
houdt de huisbakkenheid op, wanneer de dichters weer op reis gaan
als eertijds. Het toerisme verjeugdigt de literatuur. De wind van
buiten zet de zeilen bol. Nieuwe gezichten komen in de geopende
vensters staan. Nieuwe kleuren glanzen uit de boeken op. Het geluid van de groote wereld, ginder ver, wordt ruchtbaar.
De beginner was Potgieter, de schrijver van « het Noorden», de
zanger van « Florence », - Potgieter die, naar Verwey's woord,
staat voor de negentiende eeuw ten onzent, en voor de Europeesche
romantiek in Nederland. En met Potgieter verschijnt het toerisme,
als rijk-bevruchtende factor in onze literatuur. En daarom is het
jaartal 1831-1832, het jaar van Potgieters verblijf in Zweden, als
een mijlpaal in de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
Den tweeden keer dat een vaderlandsch dichter scheep ging
voor Scandinavië, - en deze. zocht wel géén Parnassus aan de Belt,
- speelde ook hierbij weer het louterste toeval zijn wonderlijk spel.
Wat ging Everardus Johannes er wel zoeken, waar Vondels hart
zoo koud gebleven was? Lag Zweden zelf niet in nog killer regionen
dan Kopenhagen? Een glimp van de poëzie van het Noorden was
Nederland geopenbaard in 1805, door de vertaling die Bilderdijk
gegeven had, met den « Fingal » van Ossian. Nadien had Tegnèr
nu wel in Lund gezongen. Maar het valt hard te betwijfelen of Potgieter, alsdan handelaar te Antwerpen, daarvan had gehoord, toen
hij opdracht kreeg van zijn principaal om naar Zweden te gaan.
W. G. van der Meulen, handelaar in suiker te Amsterdam, was erfgenaam geworden van een landstreek in Zweden, noordelijk van
Gothenburg, als « Tripsche goederen» bekend. Dezè waren afgestaan aan Elias Trip door de Zweedsche Kroon in de XVIIde eeuw.
Het niet te versmaden bezit werd slordig beheerd; en nu gaf van der
Meulen zijn ondergeschikte, Everardus Potgieter, de opdracht om
deze aangelegenheid ter plaatse te onderzoeken.
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Potgieter kweet zich loffelijk van deze taak. Maar met den
jongen zakenman was ook de dichter op reis gegaan. Een nieuwe

wereld had zich voor hem geopend. Hij had er het leven leeren kennen van een ander volk, waarvan hij met een roerend gedicht afscheid nam. Twee bundels proza, oorspronkelijke en vertaalde
bladzijden, balladen en vertellingen, beschrijvingen en indrukken,
waren de vrucht van dezen tocht. Het eerste deel van « Het Noorden» verschijnt in Westermans « Verzameling van voortbrengselen
van uitheemsche vernuften». En zoo nieuw was dit bandje, naast
het eerste nummer dezer verzameling, - bewerkingen naar het Engelsch, door van Lennep bezorgd, - dat Jacob Geel er geen raad
mee wist.
Het toerisme van den zakenman heeft een gat in de literatuur
geslagen. Potgieter moet er zelf verbaasd over zijn geweest. Hij
was toen, zooals Verwey hem teekent, niet anders dan een arme
jongen met een verloopen familie, maar met de koninklijke dwaasheid in zich, eenmaal een groot kunstenaar te willen zijn. Het Noorden heeft den kunstenaar gewekt in den koopman. De sagen hebben
hem aangelokt, nu eens zoo stoutmoedig, dan weer zoo teer. Hij
heeft er den levenden adem der volkskunst gespeurd. Met zijn gemoedelijk wezen, ontwikkelde er zich zijn dichterlijke aard. Hij
zag er de bonte veelheid van menschen en dingen, nieuwe gestalten
en nieuwe toestanden. Gelukkig ziet hij die nog niet met de oogen
van den realist, die hij later zijn zal : want de eigenlijke Potgieter
is vooral critisch, méér erudiet dan gevoelsmensch! Maar in zijn
geestdriftige jeugd omarmt hij het wonder in blijde overgave. Het
stormt op hem af. Maar de stof overstelpt hem niet. In de worsteling met haar, blijft hij de meerdere. Hij vindt de vormen, waartoe
zijn kunstenaarschap zich neigt. Aan de waarneming der werkelijkheid ontleent reeds zijn eerste proza zijn kracht.
De dichter-koopman blééf toerist. Ter gelegenheid van de onthulling van Dantes standbeeld toog Potgieter naar Italië en zag er
de stad met haar « tal van tinnen». Het gedicht « Florence», dat
hij onder den indruk van deze Italiaansche reis geschreven heeft,
behoort tot de hoogtepunten van onze letteren.
En nu verbreedt zich met ieder volgend schrijver de horizon
van het literatuur-lezend publiek. Telkens gaat een ander venster
open, dat frissche lucht binnen laat en nieuwe vergezichten opent.
De literatuur wordt er wel niet plotseling zoo veel beter op : na
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Hildebrand beteekent de heele Beets immers een inzinking, en
Schaepman, Jan ten Brink en Gerard Keller staan als in een dal
tusschen Potgieter eenerzijds en het driemanschap Multatuli, Busken Huet en van Vloten. Maar de buitenlandsche luchttoevoer
wordt nu niet meer afgesneden. De Nederlandsche geest is voor
goed uitgestegen boven de duffe engheid van T ollens' geslacht.
Bakhuyzen heeft zijn studies voltooid in 1842 en reist aanstonds
naar Duitschland, om er overal te snuffelen, en woont dan te Brussel. In Douwes Dekker stormde het avontuurlijke bloed, waarvan
het toerisme leeft : zeventien jaar verblijft hij in Indië, om wereldberoemd te worden als de schrijver van « Max Havelaar ». Huet
is redacteur van de Javabode en journalist te Parijs : hij schrijft
boeken over deze stad en zijn reizen. Parijs en Indië maken van Jan
ten Brink een wereldburger. Vosmaer leidt het jonge Nederland tot
de Grieken in, Gerard Keller volgt Potgieters spoor en reist naar
het Noorden, naar Schotland, naar Spanje. Heeft Potgieter trouwens Ten Kate niet gebracht tot het vertalen van T egnèr '? Allard
Pierson wordt professor te Heidelberg en bericht over Hellas en
Israël. Simon Gorter verblijft twee jaar in Zuid-Frankrijk, waarvan
hij vertelt in « Arcachon». Van Nievelt, ambtenaar op Java, vestigt
zich te Wiesbaden. Dr. Wap beschrijft zijn reis naar Rome in het
voorjaar van 1837, en Schaepman, die twee jaar in de Eeuwige Stad
woont, doorgloeit zijn katholieke verzen met Italiaansch vuur.
Emants schrijft weer een boek over Zweden, Winkler Prins vertoeft
in Engeland en Parijs; Jac. van Looy, prix de Rome, schilder en
prozaschrijver, bezoekt naast Italië ook Spanje, en Werumeus Buning
wordt bekend door zijn marine-schetsen « van vreemde zeeën en
stranden». Sinds 1850 is er een soort van Nederlandsch-Indische
literatuur bij ons ontstaan, zooals Jan ten Brink heeft opgemerkt:
maar op Potgieters spoor, - den eersten toerist onzer XIXd'eeuwsche letteren, - ontstond mede, met den wind der romantiek nog
in haar zeilen, een soort van internationale literatuur, die dan door
een nieuwe periode wordt gevolgd op den klank der « gebeeldhouwde sonnetten», die Jacques Perk hoofdzakelijk te danken had aan
de Belgische Ardennen.
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Sint Elisabeth (I)
door P. Climacus Bayer O. F. M.
Die droeve winter ging voorbij. De dagen werden al lichter
en lichter, tot plots, haast onverwacht, de lente als een wit trillend
vuur tegenaan het blauw der luchten stond. Voor 't eerst bracht
dit gebeuren in Elisabeth een wondere gewaarwording teweeg. Niet
alleen gevoelde zij ineens een bewuste belangstelling voor het leven
daarbuiten, zóó als zij het voordien nimmer had gekend, maar ook
ervoer ze in heel haar wezen een verandering, die zij zich niet kon
verklaren. Soms, als zij alleen in den tuin rondwandelde en in het
jonge groen de vogels hoorde zingen en schuifelen, de bloemen
hun knoppen zag openbreken, doorstroomde haar een zalige verrukking, zoodat ze van louter plezier moest springen en juichen
en stoeien met de vlinders, tot zij vermoeid in het gras neerviel.
Maar een andere maal - niet zelden al enkele uren daarna - kon
er een vlaag van verdriet over haar komen, een grenzeloos verlangen,
dat geen uitweg vond en ze smartelijk deed snikken.•.
Waarom? vroeg zij zichzelve af, 's avonds in het schemerduister
van haar kamer gezeten. Zij tuurde voor zich uit, naar den donkeren
wand. Buiten hoorde ze zacht den voorjaarsregen ruischen, speurde
den zoeten geur van bloemen, die opsteeg onder haar raam ... Misschien
wel om al de ellende, welke zij deze winter had meegemaakt ....
Misschien ook wel, omdat zij zich hier immer als een vreemde gevoelde, die toch niet werd begrepen. - Weer stonden haar oogen vol
tranen. Neen, ze hielden niet van haar: dat had ze allang gemerkt.
Telkens had men iets over haar te zeggen, vooral den laatsten tijd,
ofschoon ze toch in alles alleen datgene trachtte te doen, wat God
van haar verlangde•.•
0, ze had bij tijden moeite zichzelve in te houden, wanneer
ze bemerkte, hoe achter haar rug met haar godsvrucht en eenvoud
gelachen werd. Alsof er iets kwaads in stak, dat zij zich nu eenmaal
onmogelijk kon vereenigen met dat wereldsche leven, met al dien
opschik en grootdoenerij, welke nergens anders voor diende als
om de aandacht der menschen te trekken. Maar dan dacht zij eraan.
(I) Zie n r 9, I932.
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hoe Onze-lieve-Heer nog veel meer had moeten verduren en een
zachte, troostende blijdschap verdreef spoedig al haar opstandigheid.
Een morgen - zij herinnerde het zich nu weer levendig was ze met haar pleegmoeder en Agnes naar de Lieve Vrouwe-kerk
te Eisenach geweest, om de schoone Mis der Duitsche ridders te
hooren. Omdat de landgravin het beslist wilde, had ze haar wit
zijden japon aangedaan, waarover een blauw fluweelen, met hermelijn
gevoerde mantel. Ook haar gouden kroon had ze opgezet. Al bij het
binnentreden der kerk, had ze gevoeld, hoe de menschen haar aanzagen en stil werden van verbazing. Het hinderde haar uitermate.
Eerst toen het H. Sacrificie begonnen was, had ze weer durven
opzien. Haar blikken ontmoetten het kruisbeeld. Wonderbaar zooals
dit haar aanstonds had aangegrepen! 0 neen, het was niet « mooi »•..
vroeg in 't geheel geen aandacht voor lijn- of kleurenspel... handen
en voeten waren zelfs veel te groot, het lichaam ineengekrompen
tot een bijna vormelooze massa, maar toch : welk een deernis sprak
eruit, met welk een eindeloosheid van pijn zagen die oogen op haar
neer. Alsof de maker ervan al het andere met opzet had vergeten,
behalve het goddelijk mysterie, dat hij hier had willen uitbeelden ...
En hoe langer zij het had aangezien en op haar had laten inwerken,
des te meer was het beginnen te leven en te spreken ... zóó hulpeloos,
zóó arm en verlaten... om met het « Kyrië» al maar God om ontferming te smeeken voor haar hoogmoed, haar eigenwil... Toen opeens,
zij wist zelf niet hoe het kwam, had ze onweerstaanbaren aandrang
gevoeld, haar kroon af te leggen en zich zóó, met losse haren, plat
op den grond te werpen. Waar ze was, wat de menschen er wel
van zouden zeggen : daarover had ze geen moment nagedacht.
Maar nauwelijks lag zij in aanbidding voor het kruis uitgestrekt,
of achter zich hoorde ze driftig schuiven met stoelen, verward fluisteren van stemmen.
« Elisabeth, wat beteekent dat'? » klonk driftig de stem van haar
pleegmoeder. « Heb je weer wat nieuws gevonden, om je bespottelijk
te maken!»
En dan Agnes : (( Zottin, dat ze is! Ze kan hier nog niet eens
haar fatsoen houden! » Meteen werd er ruw aan haar mantel gerukt.
Bijna kreunend had zij zich toen opgericht en gebeden : (( Ach,
laat mij, moeder. Ik zie hier Jesus, mijn lieve Heiland, met scherpe
doornen gekroond. Mijn kroon is een bespotting voor Hem.» En
andermaal, bezwijkend voor den zoeten aandrang dien ze in haar
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voelde, had ze zich neergeworpen, haar oogen overvloeiende van
tranen, welke zij met de slip van haar mantel trachtte op te drogen.
De landgravin en Agnes wisten toen niet beter te doen dan haar
voorbeeld te volgen en eveneens het gelaat in hun mantel te verbergen.
Maar toen ze daarna dien morgen thuiskwam! God, wat ze
al niet had moeten aanhooren! 't Sneed haar nog door de ziel, wanneer ze eraan terugdacht. Was er ook onderweg vrijwel geen woord
gerept, eenmaal aan tafel gezeten, was de storm losgebroken. Of
zij dan in 't geheel geen opvoeding had genoten... dat je wel kon zien,
dat ze altijd met het mindere volk omgang zocht : ze begon hun
manieren al aardig over te nemen ... of wanneer het alles pure heiligheid van haar was, dat ze dan maar zoo spoedig mogelijk in een nonnenklooster moest gaan, want in de wereld toch een belachelijk
figuur sloeg... Vooral Agnes, die het immer had over stand en goede
vormen en haar wet 't minst van allen mocht lijden, had weer het
hooge woord. En ze behoefde haar mond maar open te doen, of
de meesten, hetzij geïmponeerd door haar coquette verschijning,
hetzij uit vrees haar te mishagen, vielen ze dadelijk bij.
De land gravin evenwel had gezwegen en scheen zelfs eenigszins
spijt te gevoelen, zich in een opwelling van toorn zóó te hebben
laten gaan. Want al had ze dan ook al meermalen onomwonden
te kennen gegeven, dat zij zich met sommige opvattingen van de
prinses absoluut niet kon vereenigen en haar, Elisabeth, eenvoudigweg
overdreven vond, voor het overige was zij toch een vrome vrouw,
die niet alleen maar voor de wereld leefde. Hetgeen wel was gebleken,
toen zij zich - nu al bijna een maand geleden - had teruggetrokken
in het Catharinastift te Eisenach, om door boete en liefdadigheid
goed te maken, wat haar echtgenoot jegens zijn onderdanen tekort
gekomen was... Nochtans zei ze alsdan aan tafel geen enkel woord
ter verdediging of verontschuldiging. En wie weet, hoeveel kwetsende
woorden er nog waren gevallen, had niet onverwacht Lodewijk
zich geëergerd van zijn zetel opgericht en verklaart, dat hij een
dergelijke taal tegenover zijn toekomstige bruid niet langer dulde.
Daarop had men haar aanstonds met rust gelaten en het verder verloop
van de maaltijd slechts gesproken over de kleine dingen van den dag.
Lodewijk... Alle sombere gedachten waren op één slag geweken,
nu zijn beeld haar voor den geest kwam: een onzeg'lijk, bijna pijnlijkzoete vreugde vervulde haar en deed ze zachtjes glimlachen. 0,
nooit had ze geweten, dat zij zooveel van hem hield als juist dien
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morgen. In eens en voorgoed wist zij zich bij hem volkomen veilig :
ze voelde, hoe zijn sterke, manlijke kracht haar beschermde, waartegen zich niemand verzetten kon •.. Wat was hij op en top een ridder,
edel en fier in heel zijn voorkomen. Bewonderend had zij dikwijls
naar hem opgezien, wanneer hij zich op het binnenplein met de
schildknapen in het steekspel oefende en zijn schoon, lenig lichaam,
hoog te paard gezeten, elke slag handig wist te pareeren. En onvervaard! Toen deze winter, door onvoorzichtigheid van de bewaker
de leeuw uit zijn kooi was losgebroken en allen binnen de burcht
in radeloozen angst verkeerden, was hij het toen niet geweest, die
alleen, met koenen moed, het grimmige dier tegemoet was gegaan en
het enkel met zijn vuisten en stem zóó had weten te bedwingen,
dat het zich als een tamme aan zijn voeten had neergelegd? Ja, zij
wist het : haar Lodewijk zou de hem zoo pas verleende titel van
landgraaf van Thüringen en paladijn van Saxonië met eere voeren.
Doch méér dan dit alles waardeerde zij in hem zijn karaktereigenschappen. Want ook hij had - in tegenstelling met de anderen
- de eenvoud lief; ook zijn medelijden ging uit naar al wat arm en
behoeftig was. En zóó eerbaar waren zijn zeden, zóó stralend zijn
kuischheid in woorden en daden, dat ze telkens weer als zij hem zag,
moest denken aan haar geliefde patroonheilige, Sint Jan, de apostel. ••
Ze hoopte nu maar, dat ze hem eens ten volle haar liefde zou kunnen
toonen... ze zouden samen gelukkig zijn als geen twee ter wereld.
Nog lang zat Elisabeth dien avond in haar kleine kamer, droomend over de toekomst. Als het geklapwiek van een late vogel, die
langs haar venster scheerde, ze uit haar mijmering wakker riep en
ze bemerkte, dat het reeds volkomen duister was. Snel stond zij op,
verrichtte haar avondgebeden en sliep weldra in, een glimlach om
haar mond.
Toen Elisabeth den volgenden morgen naar de kapel ging, om
de H. Mis bij te wonen, hield de gedachte aan Lodewijk haar nog
voortdurend bezig. En nog sterker werd ze erdoor overmeesterd,
toen zij hemzelf daar vóór in het priesterkoor knielen zag, aandachtig
opgaande in het gebed. Recht tegenover hem, aan den vrouwenkant,
nam zij plaats. Na haar gebedenboek genomen te hebben, trachtte
ze zooals immer met vrome belangstelling de H. Geheimen te volgen.
Doch het kostte haar deze morgen uiterst veel moeite : telkens weer
werd ze afgeleid door zóóveel verstrooiende en tegelijk zoete gedach-
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ten, dat ze herhaaldelijk haar hoofd moest spannen, om zich ervan
te bevrijden. Tenslotte, moe van het aanhoudend zich geweld aandoen, bood ze slechts zwakjes weerstand; zelfs kon ze niet nalaten,
nu en dan heimelijk met verliefde blikken Lodewijk gade te slaan.
Dat duurde zoo, tot de Consecratiebel weer ineens al haar aandacht
voor het Misoffer vroeg. Haastig legde zij haar gebedenboek neer,
vouwde eerbiedig de handen en zag naar het altaar. De priester
knielde, hief de H. Hostie omhoog. Als voelde ze op 't zelfde oogenblik al het bloed uit haar lichaam wegstroomen, greep ze de koorbank
vast en staarde met wijd-open oogen voor zich uit. Want in plaats
van de H. Hostie, zag zij daar het beeld van den Gekruiste Zelve,
zieltoogend, met bloedende wonden overdekt. En - was het niet
of die brekende oogen haar zacht verwijtend aanzagen? - onmiddellijk begreep ze. Bijna ontzind van smart sloeg zij de handen voor
het gelaat. Dan, onmachtig, zonk zij neer op de grond en weende •••
weende almaar door, een niet te stelpen tranenvloed, lijk Magdalena
aan de voet van het kruis. Want om een aardsch lief had zij haar
goddelijk Lief vergeten... haar hoogste en opperste Goed... haar
vreugde... haar Al...
De H. Mis was reeds geruimen tijd ten einde, toen Elisabeth
de stem van Lodewijk - maar hoe vreemd plots en zonder bekoring
naast zich hoorde :
« Zuslief, waarom kom je niet aan tafel en laat je ons zoolang
op je wachten?»
Zwijgend richtte zij zich op. Haar vaalblauw, gezwollen gelaat
en rood betraande oogen deden Lodewijk schrikken.
« Je hebt geweend? Waarom?» - vol medelijden tastte hij
naar haar hand. Doch Elisabeth trok zacht haar hand terug en wendde
zich sprakeloos van hem af.
Een oogenblik stond Lodewijk verbijsterd, niet wetend, hoe
haar toestand te verklaren. En terwijl hij haar klein, ineengekrompen
figuur aanschouwde, waaruit niets dan de diepste verslagenheid
sprak, werd het hem plotseling ook zelf te machtig, zoodat hij zijn
ontroering niet langer meester kon. Groote tranen sprongen in zijn
oogen. Neen, zóó zou Elisabeth niet aan tafel kunnen komen: dat
begreep hij wel - en kngzaam verwijderde hij zich, ze alleen met
haar gedachten achterlatend. Aan de pomp op de binnenplaats
wiesch hij snel zijn oogen uit. En na de wachtenden in de eetzaal
te hebben meegedeeld, dat de prinses zich niet in orde bevond,
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toonde hij zich gedurende de maaltijd zoo blij en opgewekt, dat
niemand bemerkte, wat hem daar juist wedervaren was.
Intusschen keerde Elisabeth's omgeving zich altijd meer tegen
haar. Waren er ook al, die haar om haar deugd en vroomheid hoogachten - met name Guda en haar beide dienaressen Isentrudis
en Irmingardis - anderen, voor wie het gedrag der prinses een
zwijgend protest inhield tegen de hernieuwde uitspattingen en onrechtvaardigheden, waaraan het hof zich schuldig maakte, zagen
ze liefst zoo spoedig mogelijk naar huis teruggestuurd. Gedurig
waren zij er dan ook op uit, stemming tegen haar te maken en zelfs
schrokken zij er niet voor terug, onbeschroomd den twijfel te opperen,
of het den jongen gra'lf wel ernst was met de hem toegewezen bruid.
Hoewel Elisabeth dit alles wist - men stak zijn meening geenszins
onder stoelen of banken - bekommerde zij zich niet om dat gepraat.
Want in stee dat Lodewijk ook maar eenigszins onder hun invloed
scheen te komen, toonde hij zich met den dag hartelijker en minzamer
jegens haar en schonk ze de meest ondubbelzinnige bewijzen van liefde.
Telkenmale wanneer hij van een verren tocht huiswaarts keerde,
gold haar zijn eerste groet; dan nam hij haar juichend in zijn armen
en liefkoosde ze, waarna zij geruimen tijd bij elkander zaten en teeder
spraken over wat hun beider hart vervulde. En altijd had hij dan
een of ander kostbaar of zeldzaam geschenk voor haar meegebracht :
een rozenkrans of kruislievenheer, een mesje, kettingjes of spelden
of iets anders, waarmee hij wist dat hij zijn liefste van dienst zou
kunnen zijn. - Tot op zekeren dag toch de onrust haar hart bekroop.
Andermaal terugkeerend van de reis, in groot gezelschap van baronnen en ridders, had Lodewijk haar dezen keer ternauwernood gegroet
en ook nagelaten haar zijn gewoon geschenk te bezorgen. Eerst
had zij zich zelve nog voorgepraat, dat hij op 't oogenblik misschien
't hoofd te vol had van andere zaken, maar de argwaan, 'gaande gemaakt door wat ze voortdurend rond zich moest vernemen, nam
immer toe. 't Maakte haar wanhopig, zoodat zij nachten achtereen
niet kon slapen en zich onophoudend afvroeg wat te doen. Er Lodewijk zelf over aanspreken, durfde ze niet, uit vrees hem te zullen beleedigen. En van hen, die 't meest in zijn omgeving waren, kon ze
er ook niet één haar volle vertrouwen geven. Toch wilde ze, moest
ze zekerheid hebben. Daar herinnerde zij zich onverwacht ridder
Walter van Vargila, haar bij het vertrek uit Hongarije als beschermheer meegegeven. Hoewel hij een zwijgzaam man was, die zich ge856

woonlijk op de achtergrond hield, twijfelde Elisabeth er niet aan,
of hij waakte over haar en zou ze gaarne terwille zijn. Daarenboven
verheugde hij zich in de bijzondere genegenheid van Lodewijk.
Zoodra ze dan ook de kans schoon zag, snelde ze tot hem, om schreiend al haar angsten en bekommernissen aan hem bloot te leggen.
Of hij niet eens bij Lodewijk zelf wilde navragen, waaraan zijn veranderde houding jegens haar was toe te schrijven en of 't waar was,
dat hij ze niet langer als zijn bruid begeerde. De grijze ridder, die
maar al te goed Elisabeth's bezorgdheid begreep, beloofde op zijn
woord van eer aan haar verzoek te voldoen. En spoediger nog als
hij verwacht had, bood zich de gelegenheid daartoe aan.
't Was een herfstdag, dat hij met de landgraaf van de jacht
terugkeerend, eenigen tijd met hem alleen door het bosch reed. Van
verre klonk gezang der achtergeblevenen met soms het hoog, wegstervend getoeter van een jachthoren of donker bassen der honden,
- hetgeen aan dezen zachten namiddag met haar getemperd licht,
een sfeer van zeldzame vertrouwelijkheid gaf.
« Heer)), begon ridder van Var gil a, nadat zij een poos zwijgend
hadden voortgereden « mag ik u een vraag stellen?))
Verwonderd zag Lodewijk hem aan en moest glimlachen om
den bijna schuchteren toon, waarop deze woorden werden gesproken.
« Welzeker, mijn Walter. Zeg vrij wat je op 't hart hebt. Wat
passend is, zal ik je gaarne antwoorden.
« Zoo het geen zaak betrof, die ook mij ter harte ging, zou ik
er liefst over zwijgen)) hernam de ridder bescheiden.
« Welnu, laat hooren)).
« Gij weet, Heer, hoe koning Andreas van Hongarijë mij de
zorg voor zijn dochter heeft opgedragen, van welke plicht ik mij
als een edelman wil kwijten. Mijn vraag is nu deze: wat denkt mijn
Heer te doen met Elisabeth? Verlangt hij haar nog immer als zijn
bruid of acht hij het beter, dat zij naar haar vader terugkeert?
Het anders zoo opgewekt gelaat van Lodewijk versomberde ...
Dus ook hij al had zich door die dwaze hofpraatjes in den waan laten
brengen en twijfelde aan zijn trouw ..• Zwijgend liet hij zijn paard
voortdraven. Zij waren nu aan den zoom van het bosch gekomen en
reden in galop het open veld in. Vóór hen, aan den einder, lag de
Enzenberg, overgoten met het goud en rood der ondergaande zon.
« Ziet ge dien berg daar, ridder van Vargila? )) vroeg Lodewijk
eensklaps terwijl hij zijn paard stil hield en met de hand voor zich
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uit wees ••. Welnu, al was zij van louter goud en mijn persoonlijk
eigendom, dan zou ik er gaarne afstand van doen terwille van mijn
beminde bruid Elisabeth. » En dan op zijn gewone, vertrouwelijke
toon: « Walter, laat de menschen praten: ik zeg je, dat zij mij lief
is en dat ik op dez;e aarde niets lievers bez;Ït.»
Ridder Walter van Vargila, door deze uitspraak ten volle gerustgesteld, was niet bij machte zijn vreugde te verbergen. Zichzelf
verradend, liet hij er onmiddellijk op volgen :
« Staat gij mij toe, Heer, dat ik de prinses met dezelfde woorden
hiervan in kennis stel?»
« Gerust,» antwoordde Lodewijk lachend, « en neem tevens dit
als onderpand voor haar mee. » En uit zijn tas bracht hij een zilveromlijste dubbele spiegel te voorschijn, aan den éénen kant van eenvoudig glas, aan de andere zijde echter kunstig beschilderd met
de marteltuigen Onzes Heer.
Aanstonds bij zijn thuiskomst zocht de ridder Elisabeth op.
En terwijl zij, tintelend van blijdschap het geschenk van hem aannam,
lachtte ze vriendelijk en dankte van harte haar trouwen beschermer.
Nog geen half jaar nadien, in de lente van I22I, werd het huwelijk
gesloten. Lodewi;k telde alsdan twee en twintig, Elisabeth slechts
veertien jaar.
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Fransche Letterkunde
door Marcel Lobet.
Het werk van opbouw vóór den zondvloed.

Voorloopers van de esthetische vernieuwing.
Als het er op aan komt onzen tijd te kenschetsen, welke benaming zullen de geschiedschrijvers van later eeuwen dan kiezen,
welken zinrijken of sprekenden naam? Zullen ze spreken van De
onrustige XXe Eeuw of van De Eeuw der Elektriciteit? Dat weten
we niet. Wij kunnen enkel vaststellen en betreuren dat alle waarden
overhoop worden gesmeten en erkennen dat we midden in een
onderduimsche maar hardnekkige omwenteling verkeer en. Op elk
gebied van de ideeënwereld lijkt het meer dan ooit dringend noodig
de afgedankte formulen te vernieuwen en de uitgediende standpunten voorgoed op te geven.
We zijn nu zoover, dat Cocteau welhaast klassiek zal worden.
Dat is geen paradoks. Al wordt zijn naam enkel nog vernoemd door
een keurbende die weet wat ze aan hem te danken heeft, de ideeën
van Cocteau zijn thans, na een jarenlangen ondergrondschen tocht,
aan de oppervlakte gekomen en schieten in de ruimte tak en twijg.
We mogen er zeker van zijn: al zijn de buitensporigheden van na
den oorlog uitgebrand, ze hebben de wegen gebaand voor nieuwe
schoonheid, schoonheid van onzen tijd, die spreekt tot ons gemoed.
Maar die esthetische revolutie is nog lang niet uit : we zijn nog
in « het tijdperk van het mysterie» waarvan Cocteau spreekt in zijn
onlangs uitgekomen Proeve van onrechtstreeksche Kritiek (I). Wij zijn
tuk op raadsels en worden gekweld door den drang om het onbekende
te doorgronden. In de politiek, in de kunst, op elk gebied van het
geestesleven moeten we gedeeltelijk verzaken aan de lessen van
de traditie en de ervaring en ons begeven tot het doorpeilen van
(I) Essai de critique indirecte (Grasset, Parijs). In zijn Secret professionnel, dat
korts na den oorlog verscheen, zei Cocteau dat wij in een tijd van misverstand leven.
Thans echter is het misverstand aan 't verdwijnen. De Morceaux choisis van Cocteau
die bij Ga1limard (N. R. F.) zoo pas verschenen zijn, zijn ook lezenswaard.
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het onzichtbare. En daarin gaat Cocteau ons voor. Dit essay is enkel
een verzameling van bemerkingen en subtiele aanteekeningen, die
soms met speelsche, onschuldige geestigheden doorspekt zijn; het
boek heeft wel iets van die bouwspelletjes die kinderen spelen,
waarbij ze met blokjes van allerlei vorm duizend verschillende dingen
bouwen. Maar er zijn knappe beschouwingen in het werk en daarnaast wat de schrijver noemt.
Er komen ook vele toespelingen op Chirico in voor, maar dat
komt doordat Cocteau, gelijk een wever, een sterk getouw noodig
heeft om de draden van zijn fantazie te spannen. Hij weeft, het spoeltje schiet weg en weer, en geleidelijk ontstaat een ragfijn weefsel,
dat voor een lezer een ondergrond moet zijn om op voort te borduren.
Trouwens Cocteau verstaat uitstekend de kunst om enkel te suggereeren en zoo den lezer aan 't denken te brengen, om weg te schuilen
en den ander de vreugde van het ontdekken te gunnen. Zoo is dan
datgene, wat enkel een esthetische verpoozing, een dichterlijk spel
bij hem schijnt, het werk van een denker, opbouwend werk. Dit
Essai de Critique indirecte is, zoowel als Le Rappel à l' Ordre (I) een
opeenhooping van materiaal dat we weldra als een onmisbaar bezit
zullen beschouwen.
Vóór Cocteau hebben nog andere voortrekkers van de esthetische hernieuwing opbouwend werk verricht. Ik denk hier aan
Baudelaire, en, dichterbij, aan Marcel Proust. Allebei bleven onbegrepen in hun tijd en w.orden thans meer naar waarde geschat.
Hetzelfde voorbehoud blijft natuurlijk even sterk voor hun werk
gelden, maar hun invloed, onvermoed door hun tijdgenooten, wordt
thans algemeen erkend, en daarom is het noodig er hier nog eens
op te wijzen.
Baudelaire is onloochenbaar de menschelijkste en dus de grootste Fransche dichter van de XX e eeuw. Naast hem lijkt Lamartine,
zooals Huysmans zei, een lauwwaterkraantje. Voor Baudelaire is
het onuitsprekelijke het erfgebied van de dichtkunst, die thuishoort
in een wereld buiten de werkelijkheid, waar geuren, kleuren en
klanken in eeuwige wisselwerking zijn. Een ziekelijk genie misschien,
dat geven we toe, maar toch een geniaal dichter. In zijn psychoanalytische studie Hoe Baudelaire faalde (2) heeft dokter René La(1) Stock.
(2)
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Dr.

RENÉ LAFORGUE,

L'Echec de Baudelaire, Denoël et Stee1e, Paris.

forgue de dwaling in 't licht gesteld van hen, die het menschelijk
genie tot een god willen maken. Wij ook verzetten ons uit alle macht
tegen die dwaling, die door enkele romantici werd begaan. Maar
daarom willen we het genie nog niet binnen de perken van het alledaagsche ingesloten zien. Het werk van dokter Laforgue verdient,
naar onze meening, evenzeer als de Baudelaire van baron Seillière
(waarvan we vroeger spraken) het verwijt, dat het al te· systematisch
is opgevat. Wie de menschen enkel met de oogen van de rede en
de wetenschap wil zien, zal onvermijdelijk in onbegrip tegenover
de menschen verstard geraken. Voor ons is Baudelaire, door zijn
helderen blik te midden van zijn onrust, zijn kwellende zucht naar
bevrijding, zijn dorst naar het absolute, een « Godzoeker » geweest
en, of anderen dat nu afstrijden of niet, een voorlooper van het
katholieke renouveau, - een opbouwende kracht.
Sedert enkele jaren wordt ook het groot belang van Proust's
werk niet meer ontkend. In dat werk zijn weliswaar heel weinig
elementen van geestelijke vernieuwing te ontdekken. Een ding is
echter van belang: Proust heeft ons nieuwe uitzichten van de werkelijkheid leeren ontdekken, nieuwe woningen in de wereld van onzen geest (hetzelfde had Wagner voor de muziek gedaan). Charles
Blondel zegt het, in zijn Psychografie van Marcel Proust (1) : Proust
is een astronoom van de geesteswereld. Zijn theorie aangaande het
onbeheerschte geheugen, de tegenwoordigheid van het verleden, de
hernieuwing van vroegere daden, heeft de zielkunde een nieuw uitzicht gegeven. Dokter Blondel bestudeert methodisch en nauwkeurig wat de ontdekkingen van Proust als oorspronkelijke bijdrage
te beteekenen hebben. Als hij zijn werk « Psychografie» en niet
« Psychologie» noemt, dan doet hij dit omdat Proust ontledend en
beschrijvend werkt en niet als wetenschappelijk theoretikus. Wij
van onzen kant meenen, dat ook Proust ons kostbaar materiaal
heeft bijgebracht en dat zijn werk, dat niet gaaf en niet af is, en
waarvan wij al de leemten beseffen, het oneindige en het eeuwige
oproept. Onder al die ijdelheid, die kleingeestigheid, die kinderachtigheid sluimert het drama, de metafyzische honger, die dit werk
vertrouwd, sympathiek en noodzakelijk maken voor ons.

(I)

Dr.

CHARLES BLONDEL

Psychographie de Marcel Proust, Vrin, Paris.
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De Ark van Noë.
Laten we het nog maar eens zeggen : de omwenteling die wij
meemaken moet opbouwend te werk gaan, en voordat de vermolmde
waarden wegvallen, moet ze toevluchtsoorden voor de menschen
van goeden wil hebben opgericht. Zooals Noë voor zijn ark, moeten
wij grondstoffen verzamelen en plannen ontwerpen voor onze tempels van hooge rust in de toekomst, die « templa serena» waarvan
Lucretius sprak en die de woonplaats van de wijzen zijn. We kunnen
trouwens nagaan hoe krachtig de konstruktieve bezieling is in onzen
tijd, hoe innig ze samenhangt met de omwentelingsidee. We hoeven
enkel te wijzen op het « Vijfjarenplan van de Sovjets» en de ontzaglijke dingen die in Rusland tot stand werden gebracht (I).
Daar is een mystiek van de daad aan 't werk, die alle kans heeft
om ook elders aanhangers te vinden; binnenkort zullen we reeds
andere groote landen grootsche ontwerpen van hervorming en opbouw zien uitwerken, al ware het maar om het bolsjevisme te keer
te gaan. Zien we niet overal pal aces en wolkenkrabbers opschieten
als paddestoelen na den regen, zonder dat iemand het zich schijnt
aan te trekken of ze verkocht of verhuurd zullen geraken; het lijkt
wel alsof het involgen van dien razenden konstruktieven drang
een strijdmiddel was tegen de ondermijnende krachten die ons omringen, alsof het bouwen zelf een waarborg van duur, een waarde
van blijvenden aard bracht. Daaruit blijkt genoeg, dat het opbouwen
zelf een heele filozofie meebrengt.
Het verlangen om iets te bouwen dat blijft is immers nauw
verbonden met den levenswil, vooral als de mensch zich bedreigd
voelt. Tegenwoordig krijgen we geen ernstig artikel over den toestand van de wereld, geen studie over de huidige nooden van de
volkeren te lezen, waarin niet op de opbouwende krachten in den
mensch beroep wordt gedaan. Alle onpartijdig gevoerde enkwesten
besluiten, alom ter wereld, dat de verouderde princiepen hebben
afgedaan en dat het thans tijd wordt maatregelen tot herstel en
heropvoeding te treffen.
Anderzijds trachten enkele uitgevers, met het doel in 't verle(I) Op dit gebied kunnen wij de knappe reportage van Marc Chadourne : L' U.
R. S. S. sans Passion aanbevelen, evenals het onlangs door de Revue Beige uitgeschreven
enkwest : Het vijfjarenplan van de Sovjets.
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den om lessen en voorbeelden te gaan, het leven van groote leiders (I)
en opbouwers (2) uit te beelden, terwijl anderen met zorg de klassieke
werken heruitgeven, met het doel de hechte waarden uit het verleden te vrijwaren.
Tenslotte, om in de zelfde richting voort te gaan, verschijnen
er boeken over de bouwkunde, haar verschillende strekkingen en
haar verband met de andere kunsten, tot zelfs met de poëzie, terwijl
de filozofen stelsels uitwerken die tegen het getij van mode en grilligen smaak bestand zullen zijn.
Laten we enkele van die boeken doorbladeren.

Enkwesten.
Gedurende de laatste maanden zijn er getuigenissen met hoopen aangaande de U. R. S. S. uitgebracht. Maar de meeste van die
verslagen moeten met alle behoedzaamheid geraadpleegd worden,
partijdig als ze zijn, enkel omwille van de propaganda of de tegenpropaganda op 't getouw gezet. Dat valt vooral hieraan te wijten,
dat het haast onmogelijk is in Sovjet Rusland te reizen tenzij langs
de Intourist om - en dat reisagentschap is vooral een bolsjevistische
propaganda-instelling. Het laat de touristen enkel zien wat mag
gezien worden, wat grootsch, indrukwekkend, prijzenswaardig is en
houdt zorgvuldig de ellende, den dwang, de misnoegdheid verborgen, al wat tot kritiek aanleiding zou kunnen geven. Zoo worden de
bezoekers tot bewondering verleid... of verbitterd.
We moeten ook in aanmerking nemen, dat vele Westersche
intellektueelen het interessant vinden met bolsjewistische neigingen
te pronken.
Dat is het nieuw snobisme : kommunisme in smoking.
Marc Chadourne is niet van dat slach. Zijn boek L' U. R. S. S.
sans Passion (3) is objektief en tracht niets te bestoppen. Hij schetst
de gruwelen van dat gemekaniseerde leven, waar de dwang heerscht,
waar nooit gelachen wordt, waar alle krachten gespannen worden
naar een doel: de Voortbrengst. Een angstig-sombere wereld waaruit alle vreugde en vrijheid gebannen zijn. Een wereld, die naar het

(I) Chefs de File, een verzameling die bij Flammarion wordt uitgegeven.
(2) Constructeurs, een andere reeks die bij Dunod verschijnt.

(3) PIon.
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leven reikt, maar enkel doodsche tafereelen vertoont, een wereld,
die in de hel van haar fabrieken een bedrieglijk paradijs tracht te
smeden.
Hoe bereidwillig verlaten we haar om met Aldous Huxley De
Reis rond de Wereld van een S keptieker (I) mee te maken. Engelsch

Indië, Malezië, Japan en Amerika glijden beurtelings voorbij in heldere beelden, toegelicht door een scherpzinnig toeschouwer, die
graag ironiseert en beweert dat iedereen ongelijk heeft. We mogen,
dat spreekt vanzelf, niet zonder voorbehoud alle uitingen aanvaarden van dien ekstremist in het skepticisme, die afbreekt zonder op
te bouwen. Enkele beweringen van Huxley zijn uit de lucht gegrepen,
andere zijn met dwalingen doorweven. Maar sommige dwalingen
mogen niet teruggewezen worden, voordat een ernstig onderzoek
er het deeltje waarheid heeft uitgehaald.
Hetzelfde geldt voor Elie Faure in zijn Ontdekkingstocht in
den Archipel (2). Die archipel is de groepeering van Westersche
volkeren, waarvan elk als een eiland is, door klimaat en geest van
de andere verschillend en gescheiden. Een prachtig onderwerp voor
veelzijdige beschouwingen! Ook is dit een rijk boek, barstensvol
ideeën, waarvan enkele sterk te betwisten zijn (vooral voor wat de
Joodsche ziel betreft, een onderwerp dat den schrijver tot verkeerde
toepassing en verklaring van de gewijde teksten verleidt; ook de
vergelijking tusschen het kristendom en het machinisme is misleidend en verwerpelijk). Anderzijds brengt de uiteenzetting aangaande de Duitsche en de Fransche ziel fijnzinnige en diepdoordachte uitspraken. Dit boek is van hetzelfde synthetische slach als
de werken van graaf Keyserling Spektrale Ontleding van Europa en
Zuid-Amerikaansche Overpeinzingen (3).
Pierre Champion is ook op zwerftocht uitgetrokken, langsheen
de oude huizen van zijn oude wijk (4). Niets lijkt me schilderachtiger
dan die wandeling langs de kaaien van Parijs en door de straten
van den linker Seine-oever, zoo dichtbevolkt met herinneringen,
waar het verleden nog zoo krachtig leeft. Pierre Champion die tot
een uitgeversfamilie behoort, was zeker de aangewezen man om
(I) ALDOUS HUXLEY,

Tour du Monde d'un Sceptique (pIon).

(2) ELiE FAURE, Découverte de l'Archipel (Nouvelle Revue Française).

(3) Analyse sfectrale de l'Europe en Meditations Sud-Américaines (Stock).
(4) PIERRE CHAMPION, Man vieux Quartier (Grasset).
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dat uitgeverskwartier voor onze oogen te doen herleven, des te meer
daar hij vooral een geleerde is, een befaamd archivist. Het is een
genot hem in 't voorbijgaan de silhouetten van Racine, Voltaire,
Bonaparte, Balzac, Anatole France te zien schetsen, van zoovele
andere gestalten uit het verleden nog, die hij een oog en blik, opnieuw bezield, voor ons oproept.

Opbouwers.
De nieuwe reeks van de Editions Dunod zou niet beter kunnen
ingezet worden dan met de Richelieu (I) van graaf Saint-Aulaire.
De groote architekt van het huidige Frankrijk wordt hier bekeken
door de oogen van een diplomaat, die in Richelieu wellicht al te
weinig den beschermer van de letterkunde, den stichter van de Fransche Akademie ziet, enkel den politieker, den « adelaar », den « eenzamen machthebber», den smeder van het moderne Europa.
Dit boek van waarde is geen prettige lektuur, maar tegenwoordig
vraagt de ernstige lezer geen geromanceerde geschiedenis meer.
De mode van den « roman des grandes existences » is weeral voorbij.
Thans eischen we de onverbloemde waarheid, soliede gedachten;
een droge schrijftrant schrikt ons niet af. De mensch van nu wil
immers kennen en weten en is niet meer zoo tuk op amuzement.
Een andere bouwmeester : Descartes, die - gelijk Maritain in
zijn Droombeeld van Descartes (2) zegt - « een van die allergrootsten is, wier geest een wereld voortbrengt». Niemand heeft beter
dan hij erkend, dat men enkel moet afbreken om op te bouwen.
Hij heeft den vrijwilligen twijfel, die alles aan een nieuw onderzoek
onderwerpt, voorgestaan, maar alleen om een methode, een nieuw
humanisme te ontdekken. Toch is het cartesianisme thans, na drie
eeuwen, op het faljiet van het rationalisme uitgeloopen. Thans wenden we ons eerder naar Pascal dan naar Descartes, en Paul Valéry is
de laatste der Cartesianen. Zoo, althans, beweert Jacques Maritain.
Ten onrecht, want Frankrijk is nog steeds cartesiaansch, nationalistisch, en wij hebben een hartgrondigen hekel aan die geestesgesteldheid. Zij ligt ten gronde aan een bepaalden « Franschen geest»,
die ons niet sympathiek kan zijn.
Intusschen staat het voor ons vast, dat niets duurzaams kan vol(I)

Comte

DE SAINT-AuLAIRE,

Richelieu (Dunod).

(2) Le rêve de Descartes.
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tooid worden door hen, die niet op stevigen geestelijken ondergrond
bouwen. Zei David het niet reeds : « Nisi Dominus aedificaverit
domurn, in vanum laboraverunt qui aedificant eam». Maar dit
wordt alleen door de heiligen ten volle erkend. Daarom zijn zij de
eenige echte opbouwers. Zoo de H. Bernardus, wiens leven en geest
Paul Miterre in twee stevige boeken tracht te benaderen (I). In 't
eerste, doet hij den heilige bewegen in zijn historische omlijsting,
de middeleeuwen met hun grootsche kloosterstichtingen; in 't tweede, tracht hij de gedachtenwereld van den theoloog, den askeet, den
mystieker en den kerkleeraar te doorgronden, en wijst op den invloed van den genialen ordestichter, wiens merkteeken thans nog
zoovele kloosterregels dragen.
Toch kunnen we ook, elk in hun soort, René Callié en Ralph
Rasleigh, wier avontuurlijk leven ons wordt verteld in twee nieuwe
boeken (2), als opbouwers in engeren zin beschouwen.
Bouwkunde en Dichtkunst.

Welk verband bestaat er tusschen bouwkunst en poëzie? Bevat
de architektuur een dichterlijk element? Dat wil Jean Bayet nagaan
in zijn zeer interessant boek: Bouwkunde en Poëzie (3), dat op gelukkige wijze de Eupalinos van Paul Valéry komt aanvullen. Voor
den schrijver is de bouwkunde de poëzie van de massa en een bron
van hooge intellektueele vreugde. Om dit genot te verklaren, heeft
hij den dialoogvorm gekozen, wat niet in 't minst schaadt aan de
kwaliteit van dezen leerzamen tocht door ruimte en tijd, van Egypte
naar Chartres, van Griekenland naar Versailles, van Rome naar
Angkor, langsheen de allermodernste bouwwerken. Dit is een boek
dat ons aan 't denken brengt, want het bespreekt de felstomstreden vragen van de nieuwe esthetiek. We vinden hier een vergelijking tusschen de bouwkunde en de natuur, waarover we lang zouden kunnen uitweiden, en omschrijvingen van het Schoone, de Versiering, de Gemeenschapspoëzie, het Menschelijke, enz•.. , die in
vele geesten een vruchtbaren weerklank zullen vinden.
(r) PAUL MITERRE, Saint Bernard de Clairvaux en La Doctrine de St-Bernard
(Editions Half1ants).
(2) JACQUES BOULENGER, Le Voyage de René Caillié à Tombouctou et à travers
Z'Afrique (r824-r828) - Nouvelle Bibliothèque des Voyages (Pion).
(3) RALPH RASLEIGH, Un Forçat en Australie (1825-r844) Choses vues (PIon).
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Blijvend Werk.
Evenals de bouwmeester, die duurzaam werk wil leveren, wil
de schrijver door zijn werk, ook na zijn dood, voortleven; soms stelt
hij zelfs, zooals Stendhal, al zijn hoop op het nageslacht, dat zijn
geschriften zal begrijpen.
We trachten dan ook uit te maken wat een werk niet enkel
levend, maar duurzaam-levend maakt, wat een boek in staat stelt
aan den tijd en de vergetelheid te weerstaan, kortom, wat het voortbestaan van een werk in geestelijken zin waarborgt, wat het klassiek
kan maken. We begrijpen hoe Homeros, Virgilius, Dante, Shakespeare, Corneille, Bossuet, Chateaubriand en Baudelaire klassiek
geworden zijn. Hun werk mag aanspraak maken op de belangstelling van het nageslacht door zijn technische gaafheid, door de universeele leering die het bevat, door zijn hooge menschelijke waarde.
Wat we moeilijker verstaan, is, hoe M anon Lescaut, Les Liaisons
dangereuses, Le Rouge et Ze Noir, Carmen thans nog waardeering en
bewondering wekken. Die boeken hebben ongetwijfeld een verstrekkenden invloed uitgeoefend, maar zijn thans tamelijk vervelende
lektuur geworden. Toch moeten we de uitgevers dankbaar zijn,
die een loffelijke poging aanwenden om die werken in ieders bereik
te brengen. Zoo verschijnt in de reeks Génie de la France (I), naast
een nieuwe uitgave van Balzac, Chateaubriand en Mérimée, Les
Liaisons dangereuses van Choderlos de Lados en La Bohême galante
van Gérard de Nerval. Iedereen zal het er wel over eens zijn, dat
Les Liaisons dangereuses van een diepgaande opmerkingsgave getuigt
en voortreffelijk het mekanisme van de verliefde ideologie ontraadselt.
Maar zooveel gewilde dorheid van gemoed, zooveel psychologisch
sadisme, zooveel welbewuste perversiteit is hier aan den dag gelegd,
dat het onzen weerzin wekt. Het boek van Nerval zal, met uitzondering van enkele bladzijden over de dichters der XVIe eeuw,
haast niemand belang inboezemen dan de letterkundigen en de
geschiedschrijvers van het literair romantisme.

Opbouwende Synthesen.
Ik ken weinig synthesen die het gezamenlijk werk van Baron
Seillière, den geschiedschrijver van het romantisme, in stoere kracht
(I) Editions Hilsum, rue Froidevaux, I7, Paris.
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te boven gaan. Bij de vijftig boekdeelen, die hij al uitgegeven heeft,
komen nu nog drie deel en, waarin zijn artikelen van de laatste twee
jaar gebundeld zijn: Het Romantisme en de Moraal, Het Romantisme
en de Politiek, Het Romantisme en de Godsdienst (I). In die onlangs
verschenen werken heeft de auteur de ideeën en de gebeurtenissen
nagespeurd, die zijn opvatting van de geschiedenis kunnen staven.
Dit is geen al te zware taak; wij teren thans nog op het romantisme
en de meeste moderne stroomingen zijn met naturisme, imperialisme en mysticisme doortrokken. Dit enkwest aangaande de moraal
van meer dan een heele eeuw heeft enkel den vooruitgang van de
maatschappij door de hulp van de rede op het oog, want de mensch
kan uit eigen en andermans ervaringen een synthetisch besluit
trekken.
We zouden er echter meer aan hebben als die opvatting van de
historische feiten en stroomingen minder systematisch was, de werkelijkheid van dichterbij volgde, de geestelijke krachten van den
mensch meer ontzag (en in dit verband willen we aanstippen, dat
wij Seillière's definitie van de mystiek niet kunnen aanvaarden).
Niettegenstaande hun leemten brengen deze drie bundels toch een
bruikbare bijdrage tot de geschiedenis der wisselende uitzichten
van het romantisme.
Het Leven van den Geest.

Nu komen we aan het boek, dat misschien het beste ideeënboek
van het jaar is. Toch zal het misschien geen belangstelling wekken,
zoozeer wordt het goede zaad door het onkruid verstikt. In Het
Leven van den Geest (2) onderzoekt Jacques Chevalier wat dat
geestesleven is, waarin het zijn voedsel vindt en waarnaar het streeft.
Hij omschrijft eerst het onderscheid tusschen verstand en geest,
daarna neemt hij achtereenvolgens de drie vormen, waaronder het
geestesleven zich voordoet in het menschelijk bedrijf, in oogenschouw :
de wetenschap, de kunst en de ondervinding van moreelen en religieuzen aard. Die heerlijke, bezielende bladzijden, die den lezer
rijker maken, zijn niet altijd gemakkelijk te volgen. Soms moeten we
er aan verzaken den auteur in zijn al te vernuftigen uitleg te volgen,
(I) Nouvelle Revue Critique.
(~) JACQUES CHEVALIER, La Vie de ['Esprit (Editions Arthaud, Grenoble).
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maar we dragen van dit boek een indruk van kracht en macht mee.
Het werk vormt een onwrikbaar gebinte, waarop in elke beteekenis
kan voortgebouwd worden. Het is ook een onuitputtelijke goudmijn
van ideeën. Jacques Chevalier is niet enkel een hoogstaand leeraar
in de wijsbegeerte; hij is een leeraar in het denken, een beûeler
van menschen, een goudzoeker zoowel als Maritain. Tot dezulken
zullen wij ons wenden, wanneer de wateren van de vernielende leerstellingen heel ons intellektueel erfgoed overstroomen ; ûj alleen
ûjn in staat de Ark, het leven van den geest, te redden.
INGEKOMEN BOEKEN : ANDRE MAUROIS, Le Cercle de Famille (Grasset).
ANDRE CHAMSON, Héritages (Grasset). MARCEL DELHAYE, Jésus revient (Renaissance
du Livre). FRANCE ADINE, Le Royaume de Saul (Renaissance du Livre). GEORGE GARNIR, Le Crépuscule de Gardedieu (Renaissance du Livre). JEAN NE NABERT, Le Cavalier
de la Mer (Pion). HENRY BORDEAUX, La revenante (Pion). P. MARTlAL LEKEUX, Passeurs
d'Hommes (Pion).
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Boekbespreking
COLETTE YVER : Le Mois de Marie (Col!.
Paris. - 10 fr.

« Les

belles Fêtes ,,). E. Flammarion.

Colette Yver heeft niet alleen een fijne pen, maar ook een fijn besnaarde ziel.
Daarvan getuigt eens te meer, dit mooie meditatie-boek over O. L. Vrouw. Na een
stemmig voorwoord over den oorsprong der Maria-maand, verdeelt zij haar onderwerp
over vier weken, en deze elk in zeven dagen. Heel het boek is gebouwd op de enkele
woorden van Maria, ons door het Evangelie bewaard. Met dezen leidenden draad,
bestudeert schrijfster om de beurt de « Nature de Marie" j de « Petite vie de Marie »;
« Le Rapport entre Jésus et Marie" en « Le Rapport entre Marie et I'Humanité".
Drie meditaties over den « Salve Requia", den « Stabat Mater", den « Ave Maris
Stella » eindigen de maand. Het boek is goed opgevat. Behalve een zeer fijne ontleding
van Maria's wezen, zooaJs wij het uit het Evangelie kunnen vatten, geeft het ons nagenoeg
al .wat de geschiedenis en de traditie over haar mededeelen. Evenals in haar « Saint
Pierre », heeft Colette Yver ook in dit boek, treffende bemerkingen en verklaringen,
die een schielijk licht op haar onderwerp werpen, en er de diepe gronden va belichten.
L. D.
Een boek dat gerust mag aanbevolen worden.
BARON FIRMIN VAN DEN BOSCH: Vingt années d'Egypte. - Librairie académique
Perrin-Paris. - 15 fr.
Schrijver, onze landgenoot bekleedde gedurende lange jaren het ambt van Openbaar Ministerie aan het « Parquet général mixte» in Egypte. Hij kon dus het politiek,
rechterlijk en maatschappelijk leven van dicht bij nagaan, en geeft ons dan ook menig
interessante opmerking, menig goed gelukt tafereel over menschen en toestand, uit
de beroerde tijden die Egypte's onafhankelijkheidsverklaring voorafgingen of volgden.
Merkwaardige figuren als Koning Fouad, Zagloul Pacha, Saroit Facha, Ziwer Pacha,
enz., die allen met hart en ziel voor hun land werkten, al waren zij niet allen even gelukkig in 't kiezen der middelen, zien we in 't levendig verhaal voorbijtrekken. Alsook
Engeland's vertegenwoordigers, Sir Reginald Wingate, Lord A1lenby, Lord Lloyd,
Sir Wi1liam Branixte, enz., enz. Klaar beseft schrijver de fouten door Engeland begaan,
haar gemis aan psychologie, aan begrijpen, die al te dikwijls koren waren op den molen
der nationalisten. Maar even klaar beseft hij de zware fouten der Egyptische politiekers,
in het opmaken der grondwet, fouten die onmiddellijk een treurigen weerklank op
Egypte's politiek leven hadden.
Het boek is levendig geschreven en licht om lezen.
L. D.

« Des

RENÉ CARDALIAGUET : Les Trois contre Moscou. Illustrations de Ardeco. (CoII. :
Fleurs et des Fruits »). - Editions Spes. Paris. - 10 fr.

Een allerboeiendst roman voor knapen van 12 tot 17 jaar, dat speelt in een toekornstigen tijd, wanneer de russisch-chineesche sovjetische dictatuur over de wereld
zal heerschen. A1Ie beschaving is vernield, de kerken zijn gesloten, de priesters verborgen; de paus is naar de wouden van Midden Afrika gevlucht. Maar « Les Trois"
waken! Dank aan een wonderbare ontdekking die hun toelaat onzichtbaar te worden,
gaan ze den strijd tegen Moskow aan. Na schrikkelijke gevaren, en reusachtigen strijd
behalen zij natuurlijk de zegepraal, en eens te meer zegeviert God en zijne Kerk en
heerscht de vrijheid op de wereld.
T.
Echte jongenslectuur.
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J. B. PRIESTLEY : Les Bons Compagnons. I. Coups de tête. Traduit de l'anglais
par M. P. Prévost. Préface d'Abel Chevalley. - Stock. Paris. - 15 fr.
Na een tiental boekdee1en van essays en kritiek, waagde schrijver zich aan den
roman, en trad in de glorie. Hij staat heelemaal buiten al de litteraire scholen, kliekjes
en salons die te Londen, na den oorlog, als paddestoelen woekerden. Hij is een optimist,
heeft vertrouwen in het leven en in den mensch, gezond verstand, en is niet bang van
humor, gevoel of avontuur. Deze roman verdedigt geen stelling, maar is vol blijden
levenslust, en aangenaam om lezen in uren van vermoeienis. Geen meesterwerk, maar
ook geen pretensie; geen bijzondere verhevenheid van gedachte, maar ook niets bepaald
laag-bij-den-grond. Een oude werkman, een jonge professor, een jonge dame, verlaten
hun respectieven thuis, op denzelfden dag, om de wereld en het leven te leeren kennen.
Na allerlei avonturen brengt het toeval ze, enkele dagen later, in eene kleine stad bijeen.
Dank aan onverwachte gebeurtenissen begint voor hen een nieuw leven.
Goede luim en geen tendens, frissche opmerkingsgeest en een levendige stijl,
is dat niet genoeg om een roman populair te maken '?
Uitstekende ontspanningslectuur voor allen.
L. D.
VI" TERLINDEN : Histoire militaire des Belges. - La Renaissance du Livre. Bruxelles.
Een prachtig In-4° van 400 blz., rijkelijk voorzien met portretten en menigvuldige
platen in 't zwart en in kleur. En, tevens, een uiterst belangrijk boek. Geen
gewone geschiedenis van België, want schrijver gaat de militaire heldenfeiten
van ons volk na, niet alleen ten dienste van ons land, maar ook nog ten dienste van den
vreemde; zoodat zijn verhaal in het kader der algemeene geschiedenis zoowel als in
dat van onze nationale instellingen komt te staan.
Den heldhaftigen strijd onzer voorvaderen tegen de Romeinen, waaraan Julius
Caesar zelf hulde bracht; de opstanden die telkens weer de « pax romana» kwamen in
gevaar brengen, totdat de vrede eindelijk gesloten werd, en de Belgen, in 't romeinsche
leger ingelijfd, alleen, tusschen al de Galliërs, het recht verkregen onderscheiden legioenen te vormen. De wereldwijde beroemdheid der legers van Karel den Groote, bezongen
in de heldendichten van den tijd. Het schitterend optreden van Godfried van Bouillon,
Robrecht 11 van Jerusalem, Diederik van den Elzas, Boudewijn van Constantinopel
tijdens de Kruisvaarten. De koene poorters die Frankrijk's macht in het Kortrijksche
plein versloegen. De onoverwinnelijke « bandes d'Ordonnance» van Keizer Karel,
enz., enz. Al die roemrijke herinneringen brengt schrijver ons levendig voor den geest.
We kunnen de geschiedenis niet stap voor stap nagaan; en de laatste oorlog heeft genoeg
bewezen dat de Belgen der 20810 eeuw niet verbasterd zijn.
Minder bekend echter is de faam van onze soldaten in vroeger eeuwen, en hoezeer
het Duitsche Rijk zoowel als Spanje het op prijs stelden hun eigen legers te voorzien
van «Waalsche regimenten », waarin soldaten van bijna al onze provincies ingelijfd
waren. Gedurende den 30 jarigen oorlog streden deze op alle slagvelden en verwierven
den grootsten roem, terwijl hunne hoofdmannen, Tilly, Bucquoy, Mercy, enz., onze
landgenooten, tusschen de grootste veldheeren van dien tijd werden gerekend. Geen
eeuw ging voorbij of Belgen namen deel aan militaire ondernemingen. Traden ze niet
op, gedurende de Ig" eeuw, in Algerië, Mexico, te Rome, en tegen de Arabiërs in Midden Afrika'?
Doch zijn de Belgen altijd dapper geweest, al te dikwijls ontbrak hun de voorzorg,
en sloten ze vrijwillig de oogen wanneer geen onmiddellijk gevaar dreigde. « Maar,
zegt Koning Albert in het korte voorwoord dat hij voor het boek schreef••• iJs ont
toujours su se ressaisir en présence du périJ et ont trouvé dans les qualités de la race
les moyens de réagi! ... » En dat is troostend.
Voorwaar een echt schoon en krachtgevend boek, dat geen van ons zonder fierheid
zal lezen. Zooveel mogelijk zou het moeten verspreid worden, en plaats vinden in alle
L. D.
boekerijen, in alle gestichten van hoo~er onderwijs.
MARCEL BEAUFILS: Schumann. Avec quarante planches hors-texte en héliogravure. (ColI. « Maîtres de la musique ancienne et moderne »). - Editions Rieder. Paris.
20 fr.
Enkele hoofdstukken met aanduiding der groote lijnen van Schumann's tragisch
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ot. Daarnevens bespiegelingen - al te nevelachtig - over de kunst in 't algemeen en
Schumann's kunst in 't bijzonder; over het wezen van het romantisme en het romantisme in Schumann's werk; over de tegenstelling tusschen Beethoven en Schumann, en
tusschen Schubert men Schumann. Wanneer men er in gelukt klaar te zien in schrijvers
gezochte en omslachtige wijsgeerige overwegingen, dan constateert men dat hij Schumann
en zijn kunst zeer juist beoordeelt, en over de kunst in 't algemeen zeer gezonde gedachten heeft. De talrijke portretten van Schumann, zijne vrouwen kinderen, zijn tijdgenooten, toondichters en letterkundigen, zijn echter prachtig, en de « Table chronologique » van Schumann's werk, die het boek aanvult, is zeer volledig en practisch opgesteld. Daarvoor alleen zou men het boek koopen.
T.
THEO BOGAERTS : « Vastenavond». - Uitgave Steenlandt, Kortrijk.
Gen. 35 Fr.,
Geb. 50 Fr.
De bankier Mendel ruïneert en wordt geestesziek. Zijn zoon wordt in een gesticht voor verlaten kinderen geplaatst. Als zijn vader later hersteld is, gaan zij samen
op den buiten wonen, waar de dorpelingen en de boeren het den knaap zeer bitter
maken. Zij noemen hem « Vastenavond », vanwaar de titel van het boek. De jongen
vindt er gelukkiglijk een vriend in den halfgekken scheper - en ook in den koster
en den pastoor. Hiertusschen valt het fantastische verhaal van de Ijzerbedevaart,
waar onlusten uitbreken, die echter gesust worden door het optreden van den vorst
zelf, die met het volk meedoet en het recht en vrijheid belooft. Na deze overtollige uitweiding gaat de handeling voort. Vastenavond leert een herbergmeisje kennen waarop
hij verliefd geraakt. Rita moet na eenigen tijd bij den baron, een verachtelijk en onzedelijk mensch, in dienst. Den avond dat zij aan haar jongen vertelt dat haar meester
haar eerbaarheid krenken wil, wordt den baron doodgeschoten. Vastenavond wordt
ervan beschuldigd - alle feiten spreken ten andere tegen hem - en onschuldig veroordeeld. Het is maar na zijn gevangenschap, als later de scheper sterft, dat hij begrijpt dat deze de moordenaar was. Doch zijn leven is gebroken en om te ontkomen
aan zich zelf en de nieuwsgierigheid der menschen laat hij zich aanmonsteren op een
schip en wil rond de wereld zwerven.
Het verhaal is in den ik-vorm geschreven, en mist nochthans de directheid die
aan dien trant eigen is. Dit komt doordien het veel bladzijden lang geen verhaal is,
doch eer een verzameling beschrijvingen van gemoedsgesteltenissen en toestanden,
die vaak veel te onbelangrijk zijn in het kader van het geheel, om zooveel aandacht te
mogen vergen. Reeds de aanvang ontgoochelt. Een avond dat het onweert, zit de schrijver op zijn kamer op de boeren te schelden, die volgens hem vreesachtig en laf, voor
den donder in hun bed moeten gekropen zijn. Dit geeft hem gelegenheid om al zijn
haat over hen uit te storten, wat van zijn standpunt uit misschien te begrijpen valt,
maar in het licht van de verobjectiveering die eIken schrijver betrachten moet, eer
belachelijk wordt. Want zelfs alwie geen boeren kent, zal er akoord mee gaan dat die
menschen zooals Vastenavond ze teekent niet best aankunnen als groep. Zij zijn zoo
eenzijdig zonder eenige uitzondering, dat zij geen menschen meer zijn. Misschien
heeft de schrijver die inleiding noodig geacht om ons te kunnen doen gelooven in de
vervolgingen waaraan Vastenavond later blootstaat, maar door zijn overdrijving heeft
hij eer het tegenovergestelde bereikt: wij blijven wantrouwig glimlachen en schuiven
erover heen.
Theo Bogaerts is ongetwijfeld een schrijver met begaafdheden, hij heeft verbeelding en gloed, doch hij heeft het ongeluk het te veel van zijn gaven niet in te zien. Het
is er wel beter op geworden sedert zijn « Het Oog op den Heuvel» of « De Bajadère»
maar ook zijn laatste boek valt er niet vrij van te pleiten. Hij betracht steeds oorspronkelijk te wezen, doch deze oorspronkelijkheid is al te willekeurig en te grillig om nog
het verband met het leven te bewaren. Zijn verbeelding aanvaardt geen tucht, geen
beperking en geen begrenzing, zij is onevenwichtig gegroeid boven den remmend en
kritischen zin, zij ontsnapt niet altijd aan het gevaar belachelijk te worden. Zij doet
zijn helden spreken en handelen op een manier die te onwereldsch schijnt, die zoo
naief en romantisch is, dat een gewoon, gezond mensch, personen lijk de beschrevene
verachtelijk vindt, al zijn zij het nu op zich zelf beschouwd ook niet. Als de jonge Mendel zegt : « De weg, dien wij gingen langs akkers vol koren en dan door een klein bosch,
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vlochten wij vol liefde » ofwel « Ik hield het element tegen mij van een drama» dan kan zulks
in een overdrachtelijken zin wel begrepen en vergeven worden, doch het IS niettemin
gezocht en grootsprakerig, het mist vleesch en bloed, het mist de samenballende kracht
van den romancier, wien de dingen-aan-zich genoegzaam zijn, zonder dat zij versierd
moeten worden door rhetoriek en valsche beeldspraak.
En hier komen wij tot het tweede gebrek dat Bogaerts niet ontwijkt. Ik heb reeds
gezegd dat een gloed hem bezielt, dat hij ons een ontroering wil overmaken, maar in
plaats van die ontroering uit het werk, uit de tragiek van het verhaalde te doen ontstaan, meent hij ons die deelachtig te maken, door zich zelf op te stellen tusschen het
verhaal en den lezer, om dezen wijs te maken welke indrukken hij dient te ondergaan.
De schrijver verhaalt niet alleenlijk zijn gegeven, hij levert er ook commentaar bij,
hij spreekt zijn oordeel uit over het gebeurende. En zulks leidt af van het belangrijkste,
het vermindert de aandacht, het ergert soms. Het hoofdstuk over het gesticht der verlaten kinderen en het pleidooi tegen de buitenlieden zijn teekenend in dit opzicht. De
schrijver poogt zulks weleens sarcastisch te doen, doch zijn sarcasme is het gevolg van
het verhaalde niet, zooals zulks bij Sinc1air Lewis bv. het geval is, doch het blijkt een
vooropgezette houding en ten deele een onrechtvaardigheid. Anders zijn de lyrische
slotbeschouwingen, een schoon en bewogen stuk, maar het valt buiten het kader van
het geheel en is er in den bouw van zijn roman te veel.
Ik geloof dan ook dat Bogaerts tot hiertoe geen romanschrijver is. Hij schijnt veeleer een dichter. Het valt hem moeilijk gestalten te scheppen, karakters te vormen die
persoonlijk zijn en onafhankelijk van elkander. In « Vastenavond» komen slechts enkele hoofdfiguren voor, en nochthans gaat het niet juist te bepalen hoe en wat zij zijn. Zij
schijnen allen het onevenwichtig gegroeid deel van een volledig mensch te wezen, er
is geen alzijdigheid in hem, geen breedte genoeg - zij zijn de veridealiseering van
slechts één enkele zijde de menschelijke natuur. Ik meen dat Bogaerts' scheppingsdrang louter op innerlijke beschouwing berust, dat er te weinig in te vinden is van de
ervaring, die de romancier met het eigen leven doorstrengelt, om het te herwerken, te
herscheppen tot een nieuw van hem los staande leven.
Ook de bouw van dezen roman laat te wenschen over. Twee levenshoudingen,
een estethische en een militante, heeft de schrijver in zijn held willen samen brengen.
Zij zijn bij hem aanwezig zonder tot eenheid te zijn gegroeid. Vastenavond is doorloopend de ontgoochelde, verbitterde dichter, om in één of twee hoofdstukken zich
onverwachts tot een Vlaams eh strijder te ontpoppen. Dat is op zich zelf natuurlijk
toe te juichen, maar in dezen roman staan die bladzijden te veel, zij zijn zonder belang voor het zieleleven van Mendel, t. t. z. zij brengen geen factoren aan die in zijn
leven wisselend inwerken. Voor hetgeen de schrijver ons met zijn werk aantoonen wil
heeft hij die hoofdstukken niet noodig, zij blijven dan ook overbodig. Vastenavond leeft
die gebeurtenissen mee, doch de tragiek heeft niets met die gebeurtenissen te maken.
Zonder die feiten zou het boek toch afgeloopen zijn als zulks thans het geval is Hij
laat den baron of de boeren niet zoozeer om hun houding in den strijd van het volk,
doch veeleer omdat de eerste zijn meisje onteeren wil en de andere hem geen genegenheid toedragen. Het valt wel te begrijpen waarom die overtollige passage werd ingelascht.
Bogaerts wil een man van zijn tijd zijn, doch zulks belet niet dat zij de gaafheid van zijn
werk schaadt, evenwel als de inleidende beschouwingen die veel te uitgesponnen zijn.
Het ontbreekt Bogaerts' stijl aan zenuwen en spieren. Zijn volzinnen missen vaak
alle spankracht, zij zijn niet altijd klaar en alleszins ontberen zij scherpheid van zegging en forschen zwier. Alle dingen worden gekleurd, omschreven, verwaterd; de schrijver schijnt bang om de zaken bij hun naam te noemen, hij beluistert te graag den val
van zijn woorden en hoort niet dat het tamme rythme ten slotte eentonig klinkt en
dat het gauw verveelt. Soms is hij ook niet erg duidelijk, bv. waar hij schrijft: «Hij
gaf er de voorkeur aan, voor niets een gereserveerde plaats in den pulmann in te nemen ••• » waar hij, volgens ik begrijp, zeggen wil : « Hij gaf er om een niet de voorkeur
aan ••• »
Ten slotte is «Vastenavond» een onevenwichtig boek. Vergeleken bij Bogaerts'
vroeger werk beteekent het een stijging, maar het toetsend aan het ideaal dat wij ons
voorstellen stelt het te leur. En nochthans kan deze roman voor den schrijver een uitgangspunt wezen tot een gaver bereiken, als hij de soberheid, concentratie en waarachtig-
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heid, die in dit boek op enkele bladzijden aanwezig zijn tot het geheel betrekken wil,
als hij er overtuigd van geraakt dat er een grens aan de verbeelding dient gesteld als zij
levensecht wil blijven, en dat de gloed der bezieling niet bij het werk mag worden uitgesproken, maar uit het verhaal zelf ons pakken moet en overwinnen.
ANDRE DEMI!DTS.
A. O'FLANDERS : lersche Legenden. ~ St. Norbertus-Boekhandel, Tongerloo (Antwerpen).
Ierland is de streek van de poezie, van het geloof. In ons na-oorlogsche, vermecaniseerde wereld, heeft het zijn idealisme niet verloren, zooals het in 't begin der christelijke beschaving, overal, tot in onze barbaarsche streken, het evangelisch licht, door
zijne zendelingen, bracht.
In een bekoorlijk boekje heeft O'Flanders de zoete legenden verzameld, die als
bloemekens vol zeem en poezie, ontloken op den bevoorrechten bodem, later door het
protestantisme zoo wreed bedrukt en bestreden.
Groen Erin blijft, spijt alles, voortfleuren voor geloof en idealisme. Alwie een uurken zich vermeien wil in gezegende, begenadigde atmosfeer, neme dit boekje ter handen.
M. E. B.
MARTHA FIEL : L'étonnante journée. (ColI. Benjamin.) Illustrations de J. J. Rousseau. ~ F. Alcan. Paris. ~ 10 fr.
Een heel pleizierig boek voor kinderen van acht tot veertien jaar. De zevenjarige
Suzette heeft zonder het te willen, het haar toevertrouwde vijfjarig broertje, Bob,
verloren. Den heelen dag door is het voor de ouders, een onrust, een zoeken, een herrie
van belang. Alleen de schuldige Suzette blijft kalm en overtuigd dat àlles wel in orde
zal komen: ze verzint evenwel de meest verbluffende plannen om hare ouders te troosten. Totdat het mysterie eindelijk opgelost wordt, en het zonneklaar bewezen wordt,
dat alleen Suzette's onbezonnenheid alles in rep en roer heeft gebracht.
T.
Ctcssc DE SEGUR : François ie Bossu (Bibliothèque Juventa). Illustrations de G.
Bernard. ~ Delagrave. Paris. ~ br. 4,50 fr; rel. 8,50 fr.
Reeds menig kinderengeslacht heeft zijn genot gevonden in de boeken van Gravin de Ségur, en nog hebben ze niets van hun aantrekkelijkheid verloren. Ze zijn ook
zoo echt voor kinderen geschreven en, zonder er op te drukken, behelzen zij menige les.
Bovenvermeld boek, l'en der meest beroemde, heeft al het vereischte om jonge lezers
van zeven tot dertien jaar te bekoren, en hunne belangstelling gaande te maken tot
aan de laatste bladzijde.
T.
Office du Sacré-Creur. Extrait du Bréviaire et du Missel Romain. A l'usage des
séminaires, des communautés et des fidèles. Texte intégrallatin-français. I vol. de 253
pages (format 6 Yz X 11) sur beau papier teinté avec encadrements rouges. ~ Desc1ée,
de Brouwer et CIe. Paris. ~ Cart. tr. rouge, 10 fr.; cart. tr. dorée, II fr.; Basane, tr.
dorée, 15 fr.
EUGENIA MARKOWA : Le Porteur d'eau. Traduit du polonais par BOUZINAc-CAM~ Librairie Pion. Paris. - 15 fr.
Herschelé is een doodarme joodsche jongeling, uitgehongerd en half kindseh.
De rabbijn van het dorp, doet hem, uit medelijden, in 't huwelijk treden met Braïné,
een wees die hij heeft aangetrokken. Na enkele maanden, komt er op eens een kentering
in 't Herschelé's leven. Door een toeval wordt hij gewaar dat hij de gaaf van tweede
gezicht bezit, en aldus allerlei verloren of gestolen voorwerpen kan doen terugvinden.
Stilaan groeit zijn faam; het geld komt aangestroomd. Zijn vrouwen de sluwe schoolmeester gelooven niet in hem, maar buiten zijne wonderbare gave schaamteloos uit.
Hij zelf wordt met den dag deemoediger, meer teruggetrokken, vroomer, als verpletterd door die onbekende kracht die uit hem komt, en die hem stilaan verteert.
Een boek dat niet banaal is, en aangenaam om lezen. De karakters zijn fijn geteekend, en de mentaliteit der arme joodsche gemeente, de atmosfeer van het schamel
L. D.
dorpje, echt interessant en dichterlijk weergegeven.
BON.

874

BEN VAN EYSSELSTEIJN : De duivel op aarde. - A. J. G. Strengholt, Amsterdam.
De « conte philosophique» zooals Voltaire er enkele merkwaardige geschreven
heeft, verleidt nog steeds tal van auteurs, en ook Ben van Eysselsteijn heeft er aan geofferd. Het originee1e van zijn opzet zit hem hierin dat hij hem den vorm van een tooneelstuk gegeven heeft, en blijkens de opvoeringen door het Hollandsche Hofstadtooneel, van een speelbaar tooneelstuk.
Hoog opgeven van de wijsgeerige waarde van dezen « Duivel op aarde» ware echter alleszins verkeerd; de kern van de handeling is deze: de duivel onderneemt een
verkenningstocht op aarde, ervaart weldra dat de menschen in hun sluw overlegd
levensspel heel wat duivelscher zijn dan de duivel zelf, vooral « tegen een dozijn mannen is de duivel nog opgewassen, maar tegen één vrouw moet hij het afleggen ••• »,
en ten slotte is hij gelukkig naar zijn hel te ontkomen.
Dit gegeven wordt handig verwerkt in een reeks revue-achtige tooneelen, waar
de toon bijna nergens stijgt tot heftig sarcasme of gloeiende verontwaardiging. In
plaats daarvan verkneukelt de schrijver zichzelf in soms rake, soms minder geslaagde
geestigheden, in soms fonkelend cynische zetten, in onderhoudende fantasie en spirit die eventjes doen lachen én nadenken. De losse bouw van zijn geheel naar revuetrant laat hem toe over alles en nog wat zijn ironische prikjes te geven: over het theaterwezen en de critiek, over de wetenschap, over den oorlog - vergelijk echter even
het gesprek tusschen Pipifax en den soldaat op bI. 27 en vI. met den zooveel schitterender en vlijmender dialoog in P. de Mont's « Nuances» , over de vrouwen, enz., enz.
Er loopen daaronder zeer geslaagde cabaret-verzen, onder andere het Soldatenlied
waarmee het tweede bedrijf opent en dat heel wat harder en sarcastischer klinkt dan
de gedialogeerde tekst.
De dramatische inkleeding is voortreffelijk : vooral door de verrassende zwenkingen in het verloop der handeling kan deze « Duivel op aarde» gerust het voetlicht
trotseeren.
Dr T. D.
REGINALD GARRIGOu-LAGRANGE. O. P. professeur à la Faculté de Théologie de
l'Angelico, Rome : La Providenee et la Confiance en Dieu. Fidélité et Abandon. - Desclée de Brouwer et Cee, Paris. - 20 fr.
Het geestelijk leven, en 's menschen betrekkingen met God en de Voorzienigheid.
ziedaar het onderwerp van dit boek.
In het Ie deel, bestudeert schrijver het bestaan van God en van de Voorzienigheid:
God, eerste beweegkracht van geesten en lichamen, opperste Waarheid en Wezen;
opperste Goed en grondslag der plicht. - In het 2 e deel, de goddelijke deugden vereischt door de Voorzienigheid : eenvoudigheid, oneindigheid, onmetelijkheid, eeuwigheid, wijsheid, wil en liefde, en drukt te gelijker tijd op de onbegrijpelijkheid der goddelijke mysteries. - In het 3e deel, het begrip der Voorzienigheid; haar kenmerken
volgens het Oud en het Nieuw Testament; haar verborgen wezen, en de macht van
het gebed. - In het 4e deel, hoe en waarom wij ons heelemaal aan de Voorzienigheid
moeten overgeven, en getrouw blijven in de nietigste zaken van het dagelijksch leven,
om naar de volmaaktheid te streven. - In het 5e deel, de Voorzienigheid in haar betrekkingen met rechtvaardigheid, barmhartigheid, de genade van een goeden dood,
de broederlijke liefde, de gemeenschap der heiligen, alsook het einde van het goddelijk
beheer.
Dit schoon boek tracht het absolute der Waarheid, veropenbaard door het Evangelie, door de Kerk uitgelegd, door de heiligen in daad omgezet, voor ons vatbaar te
T.
maken.
Baron VON DER LANCKEN : Mémoires «( Meine dreiszig Dienstjahre »). Traduit de
I'allemand par MAURICE TENINE. - Librairie Gallimard. Paris.
In de eerste hoofdstukken van dit boek verhaalt schrijver hetgeen hij te Parijs
meeleefde in de politieke wereld, van af 1892 tot 1913 : Proces Dreyfus, Algesiras,
Agadir, enz. Doch de groote helft wijdt over de oorlogsjaren toen hij aan 't hoofd
stond van het civiel bestuur, te Brussel. Is zijn geheugen wel getrouw, waar hij het heeft
over de overgave van Antwerpen'? Natuurlijk komen de « francs-tireurs» ook weer te

875

berde. Maar interessant is het uiteenzetten van de houding en actie der vreemde
gezanten; het optreden van Kard. Mercier, die het den Duitschers meer dan eens
moeilijk maakte. Wat schrijver echter zwaar op het hart ligt, en waarvan hij zich tracht
wit te wasschen, dat is de hem aangewreven betichting, alsof hij den moordenaar van
Miss Cavell zou zijn. In lang en in 't breed vertelt hij de jammerlijke gebeurtenissen;
en uit zijn verhaal blijkt dat hij inderdaad al het mogelijke gedaan heeft om haar te
redden, wel wetend welke opschudding haar dood in de buitenwereld zou te weeg
brengen, doch de toenmalige militaire gouverneur, generaal von Saulerzweig, die het
vonnis had uitgesproken, was zelfs tot geen verdaging van enkele uren over te halen.
Verder wordt er een hoofdstuk aan de Vlaamsche politiek der Duitschers gewijd,
waarin onthoudenswaarde bekentenissen staan; en een ander aan de arbeiders ontvoeringen waar Duitschland, en aan schrijvers ernstige pogingen om deze maatregelen
te doen herroepen.
(
Dit boek zoekt natuurlijk te bewijzen, dat de Duitschers tegen wil en dank in den
oorlog gesleurd werden, en op elk gebied onschuldig staan...
L. D.
ALFRED DE RIDDER : Fragments d' Histoire contem[-oraine de Belgique. - Librairie
d'Art et d'Histoire. Bruxelles et Paris. 1931.
Een boek van 144 blz. en vier hoofdstukken, die enkele minder gekende bizonderheden uit de eerste jaren onzer onafhankelijkheid in 't licht stellen. Zoo handelt het
eerste hoofdstuk over den gewichtigen rol van Mgr. Fornari, den inter-nuntius, toen
het gOld het handteeken der Katholieken voor de XXIV artikelen te verkrijgen. Het
tweede handelt over de officieele vraag door de bisschoppen in 1841-1842 ingediend,
om de burgerlijke verpersoonlijking der Hoogeschool van Leuven te verkrijgen. Alhoewel door den koning aangemoedigd, werd dit voorstel zoo hevig door de liberalen
bekampt, dat het moest teruggetrokken worden om al te erge onlusten te vermijden.
Het complot van 1841, dat voor doel had onze provincies terug te brengen onder het
skepter van het Huis van Oranje, komt te berde in het derde, met de onvoorziene internationale verwikkelingen, ten gevolge van de maatregelen spontaan door Frankrijk
genomen. Terwijl het laatste hoofdstuk het heeft over het wederzijdsche bestrijden van
den ultra-liberalen minister Lebeau, met den ultra-conservatieven, ultra-aristocratischen Oostenrijkschen gezant Graaf von Dietrichstein.
Wat het meeste treft, in dit zeer belangrijk boek, dat zijn, ten eerste, de menigvuldige moeilijkheden waartegen België te strijden had om tegen het wantrouwen
der vreemde mogendheden, en 't gemis van politiek doorzicht der Belgen in, zijn zelfstandigheid te staven; en ten tweede, vooral, het hooge verstand van Leopold I, de
verziende staatsman, die door zijn wijs beleid alle klippen wist te vermijden of te boven
komen.
L. D.
Dr. H. J. DE VLEESCHAUWER : Grondbeginselen der Logica. - De Sikkel, Antwerpen, 1931.
Een handboek, dat slechts een ruim 200 octavobladzijden beslaat en waarin alle
voornaamste vraagstukken uit de zuivere logica en uit de kennisleer en -critiek, en daarbij nog eenige andere uit verschillende wijsgeerige vakken, bondig worden uiteengedaan
en gediscussieerd, maar zelden tot een duidelijke oplossing gebracht. Schrijver trekt
over 't algemeen geen vaste lijn en schijnt er op uit te zijn, telkens hij een of andere
gevestigde leer overgenomen heeft, de erkende waarde ervan daarna te ontzenuwen,
wanneer ze bij de toepassing op eenige bezwaren stuit. Hij geeft blijk van groote belezenheid inzake Duitsche wijsbegeerte, maar tevens van een heel onvoldoende kennis
van de Scholastiek, alhoewel hij in zijn bibliographie een aantal degelijke thomistische
handboeken vermeldt. De traditioneele kennisleer wordt dan ook menigmaal scheef
voorgesteld en alzoo met al te eenvoudige tegenwerpingen afgewezen. Met Kant's
leerstellingen schijnt Schrijver doorgaans danig ingenomen, maar tegen zijn phaenomenalisme voert hij een scherpe critiek. Ten slotte vraagt de goedwillige lezer zich
ontmoedigd af : waar dan naartoe? Uit Prof. De Vleeschauwer's boekje zal hij bezwaarlijk het antwoord kunnen halen. Zulks is misschien gedeeltelijk te wijten aan het al
te bondig behandelen van de vele duistere vraagstukken, maar ook wel, zoo niet voornamelijk, aan het onvaste van 's schrijvers gedachte. Zooais het thans opgesteld is,
komt het boek als weinig bruikbaar voor.
K. H.
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in de ontreddering van dezen tijd. - A. Salomons : Gevaarlijke vergeetachtigheid. A. Glowacki : De zilveren vogel. - W. Louwaars : Onze kinderen en onze tijd. - H.
Wolf-Catz : Fantasie. - J. M. Dutilh : Nabetrachting over de Indische tentoonstelling. - A. Salomons : Een dubieus boek. - Hauf S. : Voor Schooltijd. - lets
over het leeraarsambt door een leerares. - Boekbespreking. - Bijlage.
LA REVUE BELGE (15 juillet). - J. Conrard : Pour demain. - Jul. Dalemont : Le problème monétaire et la crise. - J. Coelst : L'exposition internationale
de Bruxelles. - J. Lacrena : Le georgiques chrétiennes de Louis Mercier. - J. Mayeur : Poèmes. - J. Widmann : Le chateau en Espagne. - Th. Grèenwood : Lettre
de Londres. - J. Thévenet : La vie internationale.
LA REVUE BELGE (Ir Août). - Le plan quinquennal soviétique. Introduction
à I'enquête par R. Crabbé. Opinions de H. Keyserling, M. Muret, Comte Sforza, E.
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Vandervelde, P. van Zeeland. - R. Gorney de la Serna: Le grand hotel. - A. Chaumeix : Les vingt-cinq maximes de Hittler. - R. P. Fallon : Les allocations familiales.
- D. Lawrence : De l'Amitié. - G. Cambier, A. Fournier, H. Van de Putte: Poèmes. - P. Prist : Lettre de Paris. - Th. Greenwood : Lettre de Londres. - C. Jeglot ;
Casseroles et livres. - Medicus ; Lettre de docteur.
LA REVUE BEL GE (15 Août). - Le plan quinquennal soviétique. Opinions
de MM. G. Theunis, E. Ludwig, Ie général Hellebaut, P. Daye, J. Efremoff et A.
Paul. - P. Maes : C. Buysse. - C. Buysse; Le legs. - L. Boulenger : Mon évasion
de Belgique pendant la guerre. - Fr. Boutet; L'Affaire de "Le Voisin». - Raymonde Lefebvre ; Au bien-aimé endormi. - Madeleine Barre : Les jeux olympiques
dans la Grèce ancienne. _. J. Thevenet : La vie internationale.
LA REVUE BELGE (I' Sept.). - Le plan quinquennal soivétique. Oponions de
MM. Stephan Zweig, J. Douillet, C. Huysmans, T. R. Dean Inge, J. Guehenno, A.
de Goulevitch, Daniel-Rops, M. Gottschalk. - Lt Col. Requette : La défense de
la Belgique. - E. Jaubert ; Deux contes populaires bretons. - Abbé Jacques Leclercq ;
Le problème de la natalité. - Jeanne Mayeur : Poèmes. - M. Epuy : Malgloire de
Fougassieres. - Medicus: L'exercice physique et Ie sport. - P. Prist : Lettre de Paris.
J. Nemy ; A travers les livres. - E. Desprechins : Anton Carte.
LA REVUE BELGE (15 Sept.). - Le plan quinquennal soviétique. Opinions
de M. Politès, H. Masson, A. Crygueperse, J. Spletoie et Barbanson. - S. Gotta :
Tato. - G. Platte au ; Plaideurs et gens de lois sous l'ancien régime. - Alexandre
Dumas à la chasse. - M. Masoin : L'accord d'Ouchy. - M. Lahn-Hollebecque
L'Enfant n'est pas connu. - J. Thevenet : La Vie internationale.
LA REVUE BELGE (I' Octobre). - Le plan quinquennal soviétique. Opinions
de MM. Rosny Ainé, An. de Monzie, Pierre Hamp, Fr. de Voghel et P. Paraf. - Ch.
De Lannoy : La criminalité en Belgique avant et après la guerre. - H. Thétard ;
Martin, dompteur par amour. - C. Beals : Le nouveau confJit au Mexique. - H.
Coppieters de Gibson : Poèmes. - F. Boutet: L'envoûtement, meurtre magique. Medicus : Le processus de la mort. - P. Prist ; Lettre de Paris. - Les Livres.
LA REVUE BEL GE (15 Octobre). - Lt Gén. Hellebaut ; La défense de la Belgique. - Cl. Grillet ; Lamartine, Marchand de vin. - P. Bouchardon : Le vol de
Castel Coudiac. - E. Seeman : Le génie de la rue noire. - L. Hughes : Poèmes nègres.
- Germanie Sneyers : La ciné-manie. - J. Avalon: Comment se mouchaient nos
ayeux. - E. Chardone : Lettre d'Espagne. - Th. Greenwood : Lettre de Londres.
J. Thevenet : La vie internationale.
LA REVUE GÉNÉRALE (Septembre). - Hubert Krains : X. De Reul. - L.
Veuillot et Juliette de Robersart : Correspondance inédite. - Rob. Ancot: Suisse et
Belgique, une comparaison qui n'est pas raison. - Arnold de Kerckhove : Martine
ou l'impossible évasion. Roman I. - P. Van der Borght : Poèmes. - H. Jaspar :
L'Heure H. -- Bon P. de Gerlache : René Bazin. - F. Baudhuin : La vie économique
et financière. - A. Melot : Chronique politique. - Revue bibliographique.
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LA REVUE G~N~RALE (Octobre). - P. Segers : Le coup de Barre. - A.
de Kerckhove : Martine ou l'Impossible évasion. - Cee de Liedekerke : A la manière
de Gog. - Les explications du rev. Sprithson. - P. Champagne: L'Enfance du
poête. - Mgr. Schyrgens : Dom Usmer Berlière. - H. Jaspar : Une politique de
réalités. - A. Goffin : Propos d'art et d'histoire. - F. Baudhuin : La vie économique.
A. Melot : Chronique politique. - Revue bibliographique.
DE GIDS (September). - Stemmen uit de Redactie: I. Querido. - J. van Gelderen 11 : Horatius' zangen vertaald. - Cl. Bloem: Verzen. - Dr. A. Vloemans :
Het nieuwe boek van Bergson. - Dr. G. Drewes : Oud en nieuw in de hedendaagsche
Indonesische iitteratuur. - Dr. W. Leendertz : Staatkunde en Moraal. - Dr. D.
Wiersma: Psychiater en misdadiger. - Mr. D. Crena de Jongh : De achtergrond
van het geld. - A. M. Hammacher : Overwegingen bij het eeuwfeest van Manet. M. Nijhoff: Kroniek der Ned. Letteren. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (Oktober). - Stemmen uit de Redactie. - J. van Gelderen : Horatius'
zangen vertaald. - J. Werumeus Buning : Maria Lécina. - Dr. L. H. Grondys :
De Mandsjoerijsche questie. - J. C. Warnsinck : Het Rijksmuseum en onze geschiedenis ter Zee. - Henri Houben : De grammaire de I' Académie Française. - L.
Wolff: Mitogenetische stralen. - B. Vechtman : Over Dans, Danskunst, Bewegingskunst. - Buitenlandsch overzicht.
DE GIDS (November). - Stemmen uit de Redactie. - Mr. C. van Vollenboven :
Wildzang voor François de Thou door Huigh de Groot. - Verzen van Ant. Donker
en Jan Engelman. - Dr. E. Verviers: Crisis of chaos. - A. Feberwee : Het eerstnoodige voor Schoolwet en Onderwijs I. - Dr. E. Schollenberg : Schweitzer en Bach.
- Henriette Roland Holst : De schoonheid van Herman Gorter's poi!zie. - H. Th. De
Booy: Vlootpolitiek en ontwapening. - Mr. J. Baak: Mussolini en Hittler. - Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Oktober). - Belangrijke Mededeeling. - R. Blijstra : Conspiratie. - Fannij Reddingius-Salomonson : Schoonheid, Goedheid, Waarheid.Dr. Jac. van Essen: Kunstpsychologische Beschouwingen. - Melis Stoke : Na al
die Jaren. - Hans P. van den Aardweg : Eenige opmerkingen over Christa Winsloe's
"Jongedames in Uniform». - Verzen van Helene Swarth, Kloos, Cappenberg, H.
Asder. - Dr. Rob. Roemans : Vlaamsche Kroniek. - Willem Kloos : Johan de Meester. - Maandelijksch Overzicht, enz.
DE NIEUWE GIDS (November). - R. Blijstra : Conspiratie. - Dr. Jac. van
Essen: Kunstpsychologische Beschouwingen. - W. G. van der Tak: Colerus, Biograaf van Spinoza. - Frans Erens : Invallen. - Dr. J. A. RusselI : The Poetry of sir
Walter Scott. - Verzen van F. Batten, H. Swarth, J. Reddingius, Kloos, Asder. Willem Kloos : Hélène Swarth. - Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht, enz.
DEN GULDEN WINCKEL (September). - Dr. H. van Loon: Aart van der
Leeuw. - Alfred Hackel : Goethe in Rusland. - J. Greshoff : Fransche Boeken.
- Sjoerd Broersma: Sir Walter Scott. - W. Smits : Links richten .- Mr. R. Hou-
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wink : Kroniek van het Proza. - Joh. Schwencke : Het Nederlandsche ex-libris. XXVII.
- Mr. J. C. Bloem: Het goed recht van het Essay. - S. M. Noach: Een tweede
inferno-fragment ontdekt. - Boekenschouw. - Boekenfilm.
DEN GULDEN WINCKEL (Oktober). - S. M. Noach: Het dagboek van Frederik van Eeden. - Anthonie Donker: Profeten, Wonderdokters en Heiligen. - Gerard van Eckeren : Duitsche boeken; Lady Chatterley's Lover. - J. Gans: Rusland voor de synthese. - Cornelis Veth : Dr. N. J. Beversen t. - Xaveer de Waeck :
Een fraai Gedenkboek. - Mr. R. Houwink : Kroniek van het Prou. - J. Greshoff :
Jhr. E. J. van Lith de Jeude t. - Boekenschouw. Tijdschriftenschouw. Boekenfilm.
DE GEMEENSCHAP (Augustus). -~A. Van Duinkerken: Thym en GrootNederland. - Verzen van A. J. D. van Oosten, Ed. Brom, sir P. Kemp. - A. Van
Duinkerken: Engeiman's beteekenis. - A. Kuyle : Jonas. - A. Van Oosten: na dertig jaren. - Cose up : Filmkroniek. - Hagel.
FORUM (Oktober). - R. Minne: Heineke Vos en zijn biograaf. - Verzen van
S. Vestdijk, H. Marsman, Jan H. Eekhout en Man Arnet. - R. Blijstra : Een improvisatie •.- E. Du Perron: Uren met Dirk Coster. - Redactie: Panopticum.
FORUM (November). - Verzen van W. Elsschot, J. Engelman, J. J. van Geuns.
Menno ten Braak: Het schrijverspalet. - F. Verborgh : De Bruiloft. - E. Du
Perron: Uren met Dirk Coster. - Elis. De Roos :Opschorting. - R. Minne: Heineke
Vos en zijn biograaf. - Redactie : Panopticum.
DE TIJDSTROOM (Oogst). - Verzen van Dirk Vansina, Jan Vercammen, Albe,
Wim van Waas, J. Reddingius, A. De Coninck, Man Arnet en J. Bellens. - Hans
G. Rink: Het Hofje. - J. Vercammen : De Bruid. - Fr. van Boogaerdt : Duimke
Passagier. -- Willy Hart: Gemengd nieuws. - P. S. Buckinx : Poene-Kroniek. Aanteekeningen, enz.
DE TIJDSTROOM (September). - De Redactie : De lezers heil. - Verzen
van René Verbeeck, J. Melis, P. Vlemminx, J. H. Eekhout. - U. Van de Voorde:
Een bundel van J. Decroos. - J. Vercammen : Verhalend proza. - Dr. J. Decroos :
Hedendaagsche Oostenrijksche lyriek. - A. D. Boeken en feiten. Aanteekeningen, em.
DE TIJDSTROOM (Oktober). - Verzen van G. Rozenberg, J. Reddingius, Albe,
H. G. Rink en H. Verhofste. - Marcel Mathys : Fragment uit Herfst. - In memoriam J. Hammenecker. - J. Decroos : Losse gedachten. - F. van Boogaert :
Het gezin. - P. B.: Frans Lamberechts. - P. G. Buckinx : Het nationaal vlaamsch
tooneel. - Aanteekeningen, enz.
BOEKZAAL (lOkt.). - Dr. L. S. : Op bezoek bij Mussolini. - G. v. R. : Thijm
en Vlaanderen. - Jos. Panhuijsen : Nederlandsche Litteratuurkritiek. - F. A. B. :
Sir Walter Seatt. - Ellen Russe: ltaliaansche Poene. - Een Dierenroman. Uit boek en blad.
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Inhoudstafel 1932
ALBE : Gedichten, bh;. 294 en 839.
ARNHEIM, R. : De uitbeeldingsmiddelen van de film, blz. 670.
BARING, MAURICE : Rusland, blz. 72. - Het eiland, blz. 102.
BAYER, CLIMACUS : Sint Elisabeth, blz. 620 en 851.
BUKDAHL, JÖRGEN : Sigrid Undset en het Katholicisme, blz. 457.
BUCKINX, PIETER : Kleine Suite, blz. 400.
CLOSE UP : De nederlandsche film, blz. 743. - De russische film, blz. 749.
CHESTERTON, G. K. : Vier Drinkliederen (vertaald door Anton van Duinkerken),
blz. 65. - Thomas Hardy, blz. 78.
COLLIN, Prof. F. : Ontwapening, blz. 503 en 805.
DE BACKER, FRANZ : Hedendaagsche Engelsche tooneelliteratuur, blz. 20.
DE BRUYN, JEANNE : John Galsworthy, blz. 83. - De weg naar het niet en Alfred
Noyas, blz. 93.
DE HOVRE, Prof. Dr. EUG. : Om Konnersreuth, blz. 573.
DE KEUCKELEIRE, K. : Naar een vrijmaking van de film, blz. 690.
DE MAREST, A. : Tot mezelf, blz. 519.
DE MEDTS, ANDRÉ : Mijn Kameraad, blz. 365.
DE Vos, R. : Grootheid en verval van de Amerikaansche film, blz. 766.
DE WILDE, FRANS: Labyrinth, blz. 320. - De Blinde, blz. 521.
DRINKWATER, JOHN : Voor een die ik liefheb, blz. 69. - Uit de maan, blz. 71.
EECKELS, CONSTANT: Cecile Cauterman (geïll.), blz. 197.
FEBER, L. J. M. : Goethe, blz. 337.
FONCKE, Dr. ROBERT: Goethe voor enkele moderne duitse dichters, blz. 388.
GEYSEN, LODE : Tooneel en Film, blz. 704.
GILLIAMS, MAURICE : Vijf gedichten uit « Marialeven )).
GOETHE, J. W. (Vert. Willem Gyssels) : Verzen, blz. 385.
GYSEN, MARNIX : Gezelle herdacht, blz. 433.
HALLEZ, JAN : Kunstkroniek, blz. 239, 310, 552.
HOUWINK, RouL : Verzen, blz. 395.
JÖRGENSEN, JOHANNES : Goethe-pelgrimage, blz. 356.
KOENEN, MARIE : Paschen, blz. 193. - Drie Bretonsche Volksliederen, blz. 307. Ze kwamen, blz. 448.
KREEMERS, Dr. RAPH. : Vrouwen van beteekenis in de hedendaagsche Engelsche Letterkunde, blz. 45.
LENAERTS, Dr. RENÉ : Muziekkroniek, blz. 470.
LICHTVELD, Lou : Geluidsaesthetiek van de film, blz. 690'
LOBET, MARCEL : Fransche Letteren, blz. 413. - blz. 558. - blz. 859.
LUNDERS, D. : Oorlogsfilmen, blz. 777.
MOENIUS, Dr. G. : Gothisch Münster en Templa Serena, blz. 343.
MORLION, F. : Filmhorizonten, blz. 639.
MEEKEL, KEES: Van rente op rente, blz. 440.
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MUCKERMANN, FRIEDRICH, S. J. : Goethe en het tijdperk van de Techniek, blz. 352.
MÜLLER, Prof. Dr. GUNTHER : Goethe en het Kristendom, blz. 348.
NIEUWENHUIS, WILLEM : Bernard Shaw, blz. 73.
PASQUASY, JOSETTE : Moeders, blz. 298.
PATRIS, L. : De fransche film en R. Clair, blz. 756.
ROLAND HOLST, HENRIETTE : Liefde's geur in de dingen, blz. 394.
RUSSE, ELLEN : Stroomingen in de moderne Engelsche Letteren, blz. 3.
RUTTEN, Dr. FELIX : Zwerftochten door Griekenland, blz. 522. - Toerisme in de
literatuur, blz. 842.
SCHREURS, JAC. : Arabesken, blz. 823.
THIRY, ANTOON : De Hoorn schalt, blz. 149.
UYTERHOEVEN, Dr. J. : Historische Kroniek, blz. 230.
VAN CAUWELAERT, AUG. : Een boek van beteekenis : L. Gallet : S. M. Ie roi Albert,
blz. 165. - Poëziekroniek, blz. 318. - De draad die verloren liep, blz. 402.
VAN DEN AKER, WILLEM : Antikritische marginalia bij VlaaInsche dichtkunst en kritiek, blz. 598.
VAN DEN WIJNGAERT, FRANK : Het schoonheidsbeginsel van de Filmkunst, blz. 650.
- De duitsche filmen G. W. Pabst, blz. 720.
VAN DE VOORDE, URBAIN : Antikritische Marginalia bij VlaaInsche dichtkunst en kritiek (Antwoord), blz. 617.
VAN DE WOESTIJNE, PAUL : De eeuw van"'Augustus, blz. 136.
VAN DRIESSCHE, Dr. ALB. : Fragment uit Rietveld, blz. 825.
VAN DYCK, Ing. J. G. R. : Telekinema-problemen, blz. 791.
VAN DUINKERKEN, ANTON : Goethe's West-Ostlicher Divan", blz. 379.- Herinnering aan Querido, blz. 626.
VAN MERLET, HERLUF : Emil Jannings, blz. 787.
VAN MIERLO, Dr. J. : Ruusbroec in de nederlandsche Mystiek, blz. II3.
VAN PASSEN, ROBERT: De Moeder, blz. 221.
VERCAMMEN, JAN: Twee gedichten, blz. 228.
VERXADE, E. P. W. : De duitsche jeugd, blz. 214. - Opgang, blz. 265. - Monte Cassino, blz. 449 en 539.
VICTORINUS, E. P. S. D. S. : Sneeuwdag, blz. 218. - Memento quia pulvis es, blz. 219.
WALSCHAP, G. : Vermeylen, blz. 467. - In memoriam, blz. 547.
RINGSTEKEN : blz. 172, 235, 412, 480.
X en A. v. c. : Drie kantteekeningen, blz. 245.
BOEKBESPREKING: blzz. 108, 180, 251, 332, 425, 490, 568, 629, 803, 870'
INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN: blz. 187, 260, 333, 426, 500, 571, 632, 877.
(I
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DE KATHOLIEKE
ENCYCLOPAEDIE
Een van A tot Z nieuw standaardwerk, rijk geïllustreerd,
modern van geest, met onderteekende artikelen van vooraanstaande deskundigen; ruim 400 geleerden van Zuid en
Noord werken samen met ongeveer 75 redacteuren onder
leiding van een Zuid- en Noord Nederlandsehen Raad
van Redactie.

Het geheele werk bestaat uit 24 deelen. Prijs
per deel in linnen band Fr. 138.-, in halflederen band Fr. 151.-, ook betaalbaar in
achtereenvolgende maandelijksche termijnen
van Fr. 46.- en Fr. 51.-. Ieder kwartaal
verschijnt een prachtig deel, voorzien van
vele platen en kaarten.

HET NIEUWE WERK MET

GROOT-NEDERLANDSCH
KARAKTER
De inteekening is van heden af opengesteld bij alle boekhandelaren, waar tevens het fraai en uitvoerig prospectus
ter inzage ligt.

N. V. UITGEVERIJ" JOOST VAN DEN VONDEL"
AMSTERDAM.
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Zicht- en Termijnrekeningen - Veertiendaagsche
rekeningen aan veranderlijken intrest - Kasbons
op 6 maand en 1 jaar: intresten betaalbaar op
voorhand - Alle Bank-, Beurs- en Wisselverrichtin gen onder de voordeeligste voorwaarden.
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Compagnie Maritime Beige
Naamlooze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevelt, 61 -- ANTWERPEN
TELEORAM-ADRES : cC 0 MAR BEL », ANTWERPEN

CONGO-LIJN
Spoed Postdienst tusschen
ANTWERPEN en CONGO
VIA

TENERIFFE* - LOBITO* - BANANA* - BOMA - MATADI en terug
door de prachtig ingerichte pa)cetbooten.
Oedlplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.
• Enkel voor Passagiers.

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

LIJN OP NEW-YORK
Postdienst. Ieder 14 dagen.

lil

LIJN OP LA PLATA

Twee-maandelijksche postdienst.
lil

LIJN OP BRAZILIÉ

Twee-maandelijksche postdienst.

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.
lil

LIJN NORD PACIFIQUE

Regelmatige dienst van Antwerpen naarSan Francisco en Vancouver.
lil

LIJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandelijksche postdienst (China en Japan).

lil AI deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kablenpassaglers
en enkele ,"oor reizigers 3e klas.
Voor vervoer, reizen en Inlichtingen zich te wenden tot de Agenten Bebeerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijneveat, 61, ANTWERPEN·
TELEGRAM-ADRES: c AG E NMA RIN », ANTWERPEN
TELEFOON: Nrs 218.90 (10 lijnen), 219.10 (10 lijnen)
N. V. Drukkerij Erumus, Ledeberg-Oent

